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Sammanfat tn ing  
Den här undersökningen belyser hur Norrköpings Auktionsverks image ser ut och vad 
som kan göras för att deras grafiska profil ska överensstämma bättre med den. Genom 
att skicka ut en enkät till auktionsverkets kunder samlades åsikter och attityder kring 
företaget och deras nuvarande grafiska profil. Utifrån enkäten kunde man utläsa att 
kunderna förknippar Norrköpings Auktionsverk med professionalitet, tradition, 
seriositet samt förtroendeingivning. Många tyckte dock att logotypen kunde utvecklas 
till något mer än bara typografi och att man tydligare borde visa att man arbetar med 
äldre och antika föremål. Idag använder sig företaget av en logotyp utformad på 1990-
talet, som innehåller företagsnamnet skrivet i en vinröd färg, samt ett horisontellt 
streck som löper längs textens överkant. Med utgångspunkt i resultatet av 
enkätundersökningen omarbetades den nuvarande logotypen till ett nytt förslag som 
grundar sig i kundernas tankar och åsikter om företaget och dess varumärke.  
 
 

Abstrac t 
This study shows what the image of Norrköpings Auktionsverk is and what can be 
done to make their graphic identity program match better with it. By handing out a 
survey to the customers of the auction house, views and attitudes towards the 
company and their current graphic identity program were gathered. Based on the 
survey one could deduce that people associate Norrköpings Auktionsverk with 
professionalism, tradition, seriousness and trust. However, many thought that the 
logotype could be developed into something more than just typography and that they 
should be clearer about their work with older, antique items. Based on the results of 
my survey I designed a proposition for a new logotype. The company is currently 
using a logotype designed in the middle of the 1990-ies, which consists of the 
company name written in a wine-red color. Based on the results of the survey the 
current logotype was reworked into a new proposition, which is founded on the 
customers' thoughts and views about the company and its brand. 

 

 

 



Förord 
Jag skulle vilja tacka alla som på något sätt har hjälpt mig och varit delaktiga i mitt 
examensarbete. I synnerhet,Norrköpings Auktionsverk och Lina Olsén som har haft 
en kontinuerlig kontakt med mig och svarat på alla frågor under arbetets gång. Jag vill 
även ge ett stort tack till min handledare Tomas Törnqvist. 
 
 

Louise Erdman Sund 
Norrköping, juni 2009
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Inledning 
I det första inledande avsnittet av denna undersökning presenteras flera viktiga 
begrepp inom varumärkesteorin. Detta för att ge en djupare förståelse och insikt för 
det underlag som har legat till grund för undersökningen. 

Teore t isk  re f e rensram 
Den teoretiska referensramen kommer att vara av viktig betydelse för undersökningen 
i sin helhet. Här presenteras grundläggande information om innebörden av 
varumärken, grafiska profiler och dess beståndsdelar. 

Varumärken 
För att något skall kunna skyddas som varumärke ställs vissa särskilda krav. 
Varumärket måste ha så kallad särskiljningsförmåga. Det måste kunna uppfattas som 
ett varumärke i sig och ha symbolfunktion. Det betyder att allt för triviala företeelser 
såsom en enstaka bokstav, en enda färg eller en enkel formfigur, till exempel en 
kvadrat eller en cirkel, i sig inte kan skyddas. Däremot kan enkla kombinationer av 
färger, former och bokstäver skyddas. (Holger, Holmberg 2006, s. 95) 
 
Ett varumärke förstås vanligen som ett företags symbol, som utöver sin visuella form 
(logotyp) är bärare av ett värde. Detta ”värde”, även kallat kapital, anses ligga i att 
varumärket är ett företagstecken som genom att skapa associationer och innebörder 
identifierar företagets produkter och därmed särskiljer dem från andra. På så sätt 
framställs varumärket som ett konkurrensmedel som på en och samma gång hjälper 
företaget att positionera sig på marknaden och kunden att orientera sig bland olika 
produkter. (Holger, Holmberg 2006, s. 151) Enligt Wheeler (2006:4) är ett varumärke 
löftet, den stora idén och de förväntningar som finns i varje kunds sinne om en 
produkt, en tjänst eller ett företag. Att bygga ett varumärke handlar i grund och botten 
om att få kunderna  att associera och uppleva varumärket i en specifik positiv riktning 
som är särskiljande i förhållande till konkurrenterna. (Holger, Holmberg 2006, s. 78) 
 
Det finns flera orsaker varför starka varumärken har blivit allt värdefullare. En av de 
viktigaste är de tilltagande svårigheterna att etablera nya varumärken. (Holger, 
Holmberg 2006, s. 110) 
 
För många företag har diskussionen om varumärkeskapital varit mycket viktig, då den 
bidragit till att öka medvetenheten om varumärkets betydelse som värdefull tillgång. 
(Melin 1999, s. 15). Förvaltar man sitt varumärkeskapital på rätt sätt, kan 
konsumenterna känna ett starkare förtroende för varumärket och kapitalet ökar i 
värde. Slarvas det däremot med förvaltningen minskar dess värde drastiskt. (Holger, 
Holmberg 2006, s. 110) 
 
När varumärken ses som tillgångar, så måste de, likt alla andra tillgångar, ständigt 
hanteras, styras och ses över. Varumärket är således en tillgång som omsorgsfullt 
måste hanteras för att öka i värde (Holger, Holmberg 2006, s. 146). Medan 
organisationen växer, positionen förfinas och syftet blir allt tydligare, kan en omdesign 
vara nödvändig för företaget. Frågor man bör ställa sig inför en omdesign är enligt 
Wheeler (2006, s. 54) följande; Vilka förändringar är affärsmässigt nödvändiga för 
företaget? Vilka element bör sparas för att behålla varumärkesvärdet? Ska förändringen 
ske evolutionärt (gradvist) eller revolutionärt (radikalt omvälvande)?  
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Bo Bergström (2004)  presenterar fyra viktiga begrepp inom 
varumärkeskommunikation; 
 
Identitet, det företaget är. Identitet är företagets innersta väsen, dess själ. Den bygger 
på historia och kultur, som ju oftast sitter ”i väggarna”.  
Profil, det man vill uppfattas som. Profil är den bild företaget själv vill förmedla till 
omvärlden. En profilkampanj ska profilera företaget på ett övergripande sätt genom 
att föra fram viktiga kärnvärden. 
Image, det företaget uppfattas som och som står för hur ett företag uppfattas på 
marknaden. 
Vision, dit man vill komma i framtiden. 
Vision innebär att försöka göra klart för personal och omvärld vart man vill komma i 
framtiden, vad företaget ska stå för och vilka produkter man ämnar producera. 
(Bergström 2004, s. 275) 
 
Bergström (2004, s. 58) beskriver även varumärket som en manifestation av den 
immateriella föreställningen om en produkt.  
 
 

”Produkten (varan eller tjänsten) tillverkas i en fabrik eller på en utvecklingsavdelning, 
men varumärket föds och växer sig förhoppningsvis starkt i mottagarens sinne. 
Det handlar om en uppsättning föreställningar om ett företag och dess produkter i 
konsumentens medvetande.” 
     Bo Bergström 

 
 
Företag som inte har någon vara i ordets traditionella bemärkelse utan levererar 
immateriella produkter i form av tjänster, har inte någon produkt att sätta märket på. 
Icke desto mindre kan de ha ett varumärke som de använder på sina produktionsmedel 
och i sina kommunikation i största allmänhet. (Holger, Holmberg 2006, s. 29) 
 

Varumärket som konkurrensmedel 
Kännetecknande för konkurrensförhållandena inom många branscher idag är att en 
produkts överlägsenhet i sig inte längre är tillräcklig för att garantera dess framgång. 
Eftersom kraven har höjts på ökad innovationstakt, i kombination med allt intensivare 
priskonkurrens, söker många företag efter andra, mer uthålliga konkurrensmedel. 
(Melin 1999, s. 19) Varumärket lämpar sig väldigt väl för detta ändamål då det utgör en 
icke tidsbegränsad ensamrätt, vilket innebär att ett varumärke i princip kan vara en evig 
tillgång. (Holger, Holmberg 2006, s. 109.) 
 
Det var först i början av 1990-talet som varumärket på allvar började frigöras ur 
produktens kvävande omfamning. Detta har till följd att idag betraktas varumärket i 
allt större utsträckning som ett självständigt konkurrensmedel. (Melin 1999, s. 69.) Idag 
är det många industri- och tjänsteföretag som börjat prioritera varumärken som 
konkurrensmedel. Varumärkestänkandet har dessutom så sakta börjat sprida sig 
utanför det privata näringslivet. Inom offentlig verksamhet, ideella föreningar och 
politiska partier har det blivit vanligare att man diskuterar den egna organisationen i 
termer av varumärken. Men även om intresset för varumärken i dag är stort visar 
erfarenheten att endast ett fåtal företag kan redogöra för vad det egna varumärket i 
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grunden står för och vad som gör det unikt. Denna bristande förmåga att redogöra för 
ett varumärkes inneboende konkurrensförmåga beror på att kompetensen avseende 
varumärkesuppbyggnad fortfarande är förhållandevis låg. Många företag har därför en 
tämligen diffus uppfattning om hur ett varumärke kan bidra till att skapa värde. 
(Holger, Holmberg 2006, s. 109) 
 

Varumärket som en identitetsskapare 
Utmärkande för vår samtid är den ständiga närvaron av logotyper, symboler och 
varumärken. De finns överallt som en påminnelse om vilka vi är, vilka vi vill vara eller 
vilka vi borde vara. Att bli ihågkommen är nödvändigt och det blir svårare varje dag. 
Ett starkt varumärke står ut på en överbefolkad marknad. (Holger, Holmberg 2006, s. 
83) 
 
Associationer av ett varumärke bygger på varumärkesidentiteten, hur företaget vill att 
varumärkets uppfattas i konsumentens sinne. En nyckel till att bygga ett starkt 
varumärke är att utveckla och implementera en varumärkesidentitet. (Aaker 1996, s. 
25) Detta kan man göra genom att veta vad varumärket står för och effektivt uttrycka 
denna identitet. (Aaker 1996, s. 35) 
 
Image är hur ett varumärke uppfattas, varumärkesidentitet är eftersträvande, vad 
varumärket vill uppfattas som. (Aaker 1996, inledning) För att fördelar och tillgångar 
ska kunna ligga till grund för ett varumärkes värde, måste de vara länkade till företagets 
namn och symbol. Om namnet eller symbolen skulle ändas, kan vissa eller alla fördelar 
och tillgångar påverkas och till och med försvinna, även om vissa kan följa med till det 
nya namnet och symbolen. (Aaker 1996, s. 8) 
 
Enligt Holger och Holmberg (2006, s. 30) är varumärkets uppgift att identifiera en vara 
eller något annat. Att identifiera något betyder att fastslå dess identitet, att säga vad 
något är och skilja det från allt annat. Denna identitet anses kontrolleras av företaget 
genom en medveten styrning av företagets visuella uttryck i till exempel namn, 
logotypen, design, förpackning, reklam, med mera. (Holger, Holmberg 2006, s 154) 
Wheeler (2006, s. 34) förklarar att effektiv identitet är värdefullt eftersom den bygger 
kännedom, ökar igenkännandet, kommunicerar unikhet och kvalitet och uttrycker en 
konkurrenskraftig särskiljning. 
 
Att skapandet av logotyper och varumärken i stort har blivit ansett som allt viktigare är 
inte bara en effekt av att kommunikationsformerna har förändrats. Skapandet av en 
logotyp och i vidare mening ett varumärke handlar om att visa att den fysiska 
produkten bara är en del av det man får när man köper ett varumärke. Företagen vill 
baka in en upplevelse i produkten för att kunna höja sina marginaler. Även om 
varumärket också tidigare ansågs vara viktigt, sågs det ändå som en del av produkten.  
Holger och Holmberg (2006, s. 63) förklarar att; 
 
 

”Nu skjuts den fysiska produkten i bakgrunden till förmån för det immateriella 
varumärket. Den verkliga produkten är en känsla, en livsstil, en upplevelse.” 
 

                    Lena Holger, Ingalill Holmberg 
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Enligt Bergström (2004, s 274) måste företaget alltid uppträda tydligt, konsekvent och 
enhetligt i all kommunikation med omvärlden. Wheeler (2006, s. 47) förklarar att de 
bästa varumärkena talar med endast en distinkt röst och att budskapet måste vara 
minnesvärt, identifierbart och centrerat kring kunden, vare sig det gäller annonser, på 
webben eller i ett samtal med en kund. Röst och tonläge harmonierar med klarhet och 
personlighet för att engagera kunder, vare sig de lyssnar, tittar eller läser. I vilket 
medium man än talar i måste språket vara starkt, slående, rättframt och väsentligt. Man 
måste även försäkra sig om att innebörden i budskapet är tillgängligt för alla kunder.  
Ett minnesvärt budskap förstärks med hjälp av repetition och enligt Wheeler (2006, s. 
46) kan det få ett eget, oberoende liv. 
 

Varumärkespositionering 
Varumärkespositionering ska reflektera vad strategerna vill att varumärket ska 
associeras med. När man söker sin position på marknaden finns det några saker som är 
extra viktiga att tänka på. Aaker (1996, s. 183) förklarar att man måste veta hur man 
särskiljer sig från konkurrenternas varumärken och hur man vill att samtalet mot kund 
ska gå till. Man måste även veta vilken primär, samt sekundär målgrupp man riktar sig 
mot. David A. Aaker (1996) fortsätter och förtydligar att man även måste ta reda på 
vilka delar i varumärket som måste förstärkas, återupptas, utvecklas eller helt tas bort. 
Positionering utvecklar kreativa ingångar till marknader som ständigt förändras och till 
marknader där konsumenterna oupphörligen matas med produkter och meddelanden 
(Wheeler 2006, s. 38). Att särskilja sin produkt eller tjänst blir alltmer utmanande och 
positioneringen blir grundstenarna som företag bygger sina varumärken, strategier och 
relationer till sina kunder på.   

Kärnvärden 
Ett kärnvärde representerar en märkesprodukts primära konkurrensfördel. Därför bör 
stor omsorg läggas vid att identifiera ett unikt kärnvärde då detta ska kunna ligga till 
grund för positioneringen och marknadskommunikationen av ett varumärke. (Melin 
1999, s. 127) Distinkt positionering kännetecknas i allmänhet av att ha varit baserad på 
samma kärnvärden under lång tid. Varumärkets kärnvärde, hävdas det, skall vara lätt 
att kommunicera till konsumenter, och svårt att imitera för konkurrenter. (Holger, 
Holmberg 2006, s. 154). Det gäller att utnyttja och förstärka det förtroende företaget 
redan har. Kärnvärden är byggstenarna. (Bergström 2006, s. 59) 
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Graf iska Prof i l e r 
Bo Bergström (2004, s. 279) förklarar betydelsen med att synas i en tätbefolkad 
varumärkesvärld; 
 

 
”Syns du dåligt, finns du snart inte, syns du inte, finns du inte alls”. 

 
     Bo Bergström  

 
Att synas och skapa igenkänning i en värld bestående av hundratusentals varumärken 
kräver att marknadsföring av produkter kombineras med strategiska designprogram 
som avser att konkretisera, omforma och förnya hela företaget.  (Holger, Holmberg 
2006, s. 9). Ett designprogram är regler för ett företags visuella profil och brukar 
samlas i en grafisk eller visuell manual, som ska tjäna som en slags uppslagsbok, stöd 
och referens så fort tveksamheter kring visuell produktion uppstår. Manualen är till för 
att följas. Enligt Bergström (2004) brukar följande ingå i ett företags designprogram: 
logotyp, företagsmärke, färgsättning av logotyp och företagsmärke, mallar och regler 
för teckensnitt, format och färg för brevpapper, visitkort, annonser, trycksaker, 
webbsajter, produkter, förpackningar, skyltar, butiker, uniformer och fordon. 
 

Logotyp 
Konkurrensen om vad våra ögon skall bli varse har ökat väsentligt, eftersom de nya 
medierna har mångdubblat den informationsmängd vi utsätts för idag. Vi har därför 
anpassat oss till att ta emot korta och symbolladdade budskap. De nya 
kommunikationsformerna har skapat ett mediebrus som logotyperna med sitt 
kompakta format är bra på att tränga igenom. (Holger, Holmberg 2006, s. 61) 
 
Logotypen är praktiskt taget oskiljbar från varumärket i konsumenternas tankar och 
Wheeler (2006, s. 108) specificerar en logotyp till ett eller flera ord, i ett bestämt 
teckensnitt. Ofta är logotypen tillsammans med en symbol, som gemensamt bildar en 
signatur. Ett företag kan ha många olika varianter av signaturer, till exempel med och 
utan en tagline. Wheeler (2006, s. 108) förklarar också att logotyper inte bara behöver 
vara distinkta, utan också varaktiga och hållbara.  
 
Gregory Thomas (2000, s. 18) förklarar att det finns saker som man alltid bör ha i 
åtanke vid skapandet av en logotyp, symbol eller ikon, oavsett om du är ny eller 
etablerad i branschen. Man ska  skapa den visuella definitionen av vad företaget står 
för samt förmedla en omedelbar identifikation. Att utveckla en lyckad symbol kräver 
att man möter flera olika kriterier. 
 
Thomas presenterar en checklista med 10 stycken kriterier som man bör ta hänsyn till 
vid framtagandet av en ny logotyp, symbol eller ikon (sammanfattande ord: märke); 
 

 
1. Synbarhet (Visibility) 
Märket måste synas i omgivningarna och bli ihågkommen. 
 
2. Användbarhet (Application) 
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Märket ska kunna tillämpas på allt från ett litet visitkort till en stor projektorbild. 
Det måste fungera bra inom en olika tekniker. 
 
3. Särprägel (Distinctiveness) 
Märket måste vara utmärkande och stå ut från sina konkurrenter. 
 
4. Enkel/universell (Simplicity/Universality) 
Märkets koncept måste vara enkelt att identifiera. Det är viktigt att akta sig för 
överarbetning. 
 
5. Kvarhållande (Retention) 
Det är viktigt att symbolen kan generera ett ”mentalt spel” med betraktaren. Är 
symbolen för enkel att utläsa, kommer betraktaren inte att känna någon form av 
upptäckt och får heller inget personligt värde till symbolen. 
 
6. Färg (Color) 
Det är bra att designa sitt märke i svart och vitt medan man funderar på vilka 
färger man ska använda. Man måste komma ihåg att märket ska kunna fungera 
även på en fax eller kopiator som ofta har ett begränsat urval av färger. 
 
7. Beskrivande (Descriptiveness) 
Symbolen ska avslöja kvalitéerna och karaktäristiken hos företaget. En bra symbol 
ska möjliggöra en beskrivning utan en ordagrann översättning.   
 
8. Tidlös (Timelessness) 
Förut hoppades man på att ett bra varumärke skulle kunna hålla i 15-20 år. 
Nuförtiden vet man att ett designprogram håller i ungefär 4-5 år. Trots detta, 
måste man vara försiktig och undvika rådande trender eftersom de har en 
begränsad livslängd. 
 
9. Anpassningsbar (Modularity) 
Kommer märket att vara applicerbart inom flera olika områden? Alla elementen i 
märket måste arbeta tillsammans för att tala med en röst. 
 
10. Ha värde (Equity) 
Att veta när och vad man ska omdesigna är viktiga avvägningar för designern. Om 
någon skulle förespråka en omdesign av Coca-Colas märke, skulle det vara svårt att 
ersätta det värde som det nuvarande märket innehar. 
 

Symbol och märke 
En symbol är något som står för något annat, på samma sätt som en logotyp kan stå 
för alla och envar av de betydelser ett företag kan ha för olika intressenter. 
Betydelserna behöver alltså inte vara de samma för de som delar en symbol. Detta är 
symbolikens styrka hävdar Holger och Holmberg (2006, s. 143) . En symbol kan 
betyda en rad olika saker och dess förmåga att förena människor ligger just i det 
faktum att den är betydelsebärande. Ett företagsmärke överbryggar dessutom barriärer 
som språk och kultur och får därmed ett gränslöst användningsområde (Bergström 
2004, s. 282). Vidare skriver Bergström (2004) att många företag väljer att just 
komplettera sin logotyp med ett företagsmärke eftersom det underlättar för 
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igenkänning av varumärket. Blir symbolen tillräckligt känd och inarbetad kan den även 
användas separat, skilt från logotyp, på exempelvis företagskläder och i 
sponsorsammanhang. Bergström (2004, s. 283) beskriver att ett företagsmärke bör vara 
enkelt och grafiskt tydligt, särpräglat, användbart i alla sammanhang oavsett material 
och underlag, samt tydlig i både stor och liten storlek och både i färg och svartvitt. 
Wheeler (2006, s. 82) understryker att märket bör förmedla den image ett företag har 
och den profil man eftersträvar. Ur formsynpunkt bör märket vara unikt men 
samtidigt inte alltför tidspräglat. 
 
En stark symbol kan skapa sammanhållning och struktur till en identitet och underlätta 
igenkännbarheten och återkopplingsmöjligheten. Symboler som innehåller visuella 
element  kan vara starka och minnesvärda, till exempel Nikes ”Swoosh” eller 
McDonalds gula M. Var och en av dessa symboler innehåller identitet för var och en 
av varumärkena. Kopplingen mellan identiteten och symbolen byggs upp över en lång 
tid. Aaker (1996, s. 84) menar att man bara behöver snegla på symbolen för att känna 
igen varumärket.  
 

Färg 
Hjärnan ser färger först efter att man har registrerat formen och förstått 
sammanhanget i logotypen. Att välja en ny färg för en ny identitet kräver en 
grundläggande förståelse för färglära, en klar vision av hur varumärket behöver bli 
uppfattat och differentierat. Det är universellt accepterat att färger påverkar oss 
känslomässigt. Ljusa röda, orangea och gula färger tenderar att stimulera oss, medan 
blåa och gröna färger får oss att känns oss mer fridfulla. Färg kan därför användas för 
att uttrycka och väcka känslor. Men vi måste vara uppmärksamma på naiva 
antaganden, för varje liten förändring i en färg kan skapa en helt ny effekt. Till och 
med en exakt likadan grön färg kan verka behaglig för en person, medan vara 
irriterande för en annan. (Zelanski och Fischer 2006, s. 32) 
 
Färg talar direkt till känslorna samt uttrycker personlighet och blir därför ett viktigt 
element i den grafiska profilen. Vanligen brukar en bestämd färgpalett utvecklas till 
varumärket, för att sedan kunna anpassas efter vilket kommunikationsmedium det ska 
vistas i. Det kan röra sig om allt från enstaka grafiska element, en färg på en 
förpackning eller för en hel företagsprofil. Det är av stor betydelse att man sätter sig in 
i mottagarens situation. Vad ska färgen förmedla? Ska den varar konventionell eller 
nytänkande? Vissa färger används för att sammanbinda en identitet, andra för att 
separera varor från varandra inom ett varumärke. (Wheeler 2006, s 110). 
 
När man har valt en signaturfärg ska den sedan kunna gå igen i företagets totala 
visuella profil, från logotypen på visitkortet till företagsskylten högt uppe på taket. 
(Bergström 2004, s. 284) Därför måste man kunna bemästra design av kontinuitet och 
meningsfullhet genom en rad olika typer av media. (Wheeler 2006, s. 110) Vad olika 
färger står för kan skilja sig mellan olika kulturer. Bergström (2004, s. 295) förklarar att 
det mest fantastiska med färg är att upplevelsen är helt personlig. 
 
Färger är viktiga kommunikativa element, som främst bör användas för att attrahera, 
skapa stämning, strukturera och pedagogisera. Funktionellt användbar färg stöder och 
förbättrar även produktens fysiska och kommunikativa funktioner (Bergström 2004, s. 
297). 
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Vår respons till färg är inte bara biologisk. De är också influerade av färgassociationer 
från vår kultur. (Zelanski och Fischer 2006, s. 40) Vi har våra personliga reaktioner till 
färger, vare sig vi tittar på en målning eller går in i ett rum fullt av färg. Trots detta är 
det allmänt känt att till exempel färgen röd associeras till vitalitet, styrka, värme, 
sensualitet, ilska och otålighet. Blått däremot förknippas med lugn, tro, hopp, 
flexibilitet och acceptans. Färgen guld symboliserar visdom, rikedom och idealism.  
(Zelanski och Fischer 2006, s. 45)  

Typografi 
De bästa logotyperna brukar ha en isolerad frizon omkring sig för att stå ut och 
försvara sin närvaro. En väl genomtänkt logotyp är ett resultat av en varsam 
upptäcktsfärd i typografins värld.  
 
Att typografera innebär att välja teckensnitt och ett passande arrangemang. 
Teckensnittet ska både passa in i sammanhanget och ha god läsbarhet. Frågor man kan 
ställa sig för att sätta sig in i mottagarens situation kan vara; vilka erfarenheter finns 
där? Vilka värderingar? I vilket sammanhang? Bergström (2004) påpekar att Times nog 
inte är det rätta valet av teckensnitt för en bonde som vill sälja färska ägg till 
sommarturisterna. Ett handtextat teckensnitt får nog däremot förbipasserande att 
stanna till. (Bergström 2004, s. 133) När det kommer till läsbarhet  som är en av 
typografins viktigaste uppgifter så läser vi faktiskt inte bokstäver, utan ordbilder. Det 
innebär att ögonen ser bokstäverna, sänder signaler till hjärnan, som sätter ihop 
bokstäverna till bilder av ord. Ju lättare formgivaren gör det för läsarens ögon att 
förflytta sig över raderna desto bättre läsbarhet uppnår man. (Bergström 2004, s. 135) 
 
Bo Bergström (2004, s. 123) förklarar att typografi är läran om bokstavsformerna, 
deras användning och de arrangemang de uppträder i. Bokstavsarrangemanget är 
tillsammans med bilden det viktigaste elementet i visuell kommunikation. Typografi 
förmedlar sedan många århundraden dagligen tankar, känslor, förklaringar och 
förhoppningar. Avsikten har alltid varit den samma, att överföra ett budskap från en 
person till en annan, från en författare till en läsare, från sändare till mottagare. Vi kan 
redan som barn se, tolka och minnas olika slags bilder. Därför kan ett bildmärke 
kopplat till logotypen göra företaget enklare att känna igen. (Bergström 2004, s. 282)  
 
Enligt Wheeler (2006, s. 114) är en enad och sammanhängande bild av ett företag inte 
möjlig utan en typografi som är tydlig, har en unik personlighet och en inneboende 
”legalitet”. Typografin måste vara flexibel och enkel att använda sig av, och den måste 
tillhandahålla en rad olika uttryck. En duktig designer tar även hänsyn till varje enskild 
bokstavs attribut, samt relationerna mellan de olika bokstäverna vid utformning av en 
logotyp. (Wheeler 2006, s. 108) 
 
Sammantaget förklarar Wheeler (2006, s. 82) att om förhållandet mellan logotyp, 
märke och typografi ska bli bra bör dessa element utarbetas parallellt. 
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Bakg rund 
Norrköpings Auktionsverk är intresserade av att förnya sin grafiska profil eftersom de 
anser att den behöver förändras och göras mer intresseväckande och karaktäristisk. De 
har använt sig av samma logotyp sedan starten år 1996 och uppfattar den som 
omodern och något intetsägande. Det grafiska materialet med logotypen används idag 
genomgående men inte helt konsekvent. Här nedan kommer jag att redogöra för vart 
företaget står idag, vilka som är deras största konkurrenter samt hur deras nuvarande 
grafiska profil ser ut.  

Nulägesanalys Norrköpings Auktionsverk 
Norrköpings Auktionsverk är beläget vid Butängens industriområde i Norrköping och 
är ett av de största auktionshusen utanför Stockholmsregionen. Auktionsverksamheten 
har gamla anor med start år 1693. Kommunen övertog verksamheten år 1874 och de 
nuvarande ägarna Anders och Lisbeth Olsén har drivit företaget sedan slutet av 1996. 
Idag har det familjeägda företaget sju stycken anställda. 
 
Norrköpings Auktionsverk förmedlar konst och antikviteter genom kvalitetsauktioner 
och stadsauktioner på uppdrag av privatpersoner, offentliga myndigheter och 
institutioner. Auktionsverket håller två kvalitetsauktioner per år, höstens och vårens 
kvalitetsauktion samt dekorativa kvalitetsauktioner sommar och vinter. 
 
Kvalitetsauktionerna innehåller föremål av hög kvalitet inom måleri och skulptur, 
möbler, ur, speglar och ljuskronor, mattor, glas och keramik, silver och smycken. 
 
Norrköpings Auktionsverk har främst nationella kunder men även internationella. 
De riktar sig mot samlare, konsthandlare och till människor med intresse inom 
antikviteter, olika specialområden och inredning. I takt med utvecklingen av 
webbtjänsten med möjlighet att buda online har variationen på kunderna blivit större. 
Fler och fler människor utanför Norrköpingsområdet kommer i kontakt med 
auktionsverket i och med tillgängligheten via Internet. 
 
Den identitet som företaget vill utstråla är erfarenhet, pålitlighet och personlighet. 
Dessa värdeord är inget som de aktivt arbetar med men som de har i åtanke vid 
framförallt bemötande av kunder. 
 
I ett möte den 22 april 2009 med Lina Olsén och Christian Olsén, båda anställda på 
Norrköpings Auktionsverk, diskuterades deras uppfattning om företagets position på 
marknaden.  Lina och Christian blev ombedda att välja ut två parametrar som var av 
betydelse för företaget och dess konkurrenter. De ansåg att omsättningen i företagen i 
förhållande till hur dyra föremål de auktionerar ut var viktiga element för en 
jämförelse. Tillsammans prickade de in de auktionsverk som ligger närmast dem själva 
storleksmässigt. Resultatet finns beskrivet i figur 1.  
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Figur 1 Positionering 
 
Som till synes kommer Norrköpings Auktionsverk på fjärde plats i storleksordning, 
efter de tre största i Stockholmsregionen. Lina förklarade att Crafoords Auktionsverk i 
Lund samt Göteborgs Auktionsverk hamnade strax bakom Norrköpings 
Auktionsverk, gällande priser och omsättning. Lina Olsén berättade även att vissa 
auktionsverk kan sälja föremål till väldigt höga priser men samtidigt inte behöva ha 
den största omsättningen (se Uppsala Auktionskammare). 
 
De lokala konkurrenterna till Norrköpings Auktionsverk är Gomér & Andersson i 
Linköping och Lauritz i Norrköping. Nationellt sett är det framförallt de stora 
auktionshusen Bukowskis, Stockholms Auktionsverk och Uppsala Auktionskammare i 
Stockholmsområdet som är de största konkurrenterna. 
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Gomér och Anderssons auktionsföretag är beläget i Linköping och säljer allt från 
konstföremål till husbilar. 
 

 
Figur 2 Gomér och Andersson 
 
Gomér och Anderssons logotyp är textad i versaler och så kallade sans seriffer, som 
ger en distinkt och tydlig ordbild. De använder sig av en symbol i form av en 
auktionsklubba och hela logotypen har en blå färg. Namnen Gomér & Andersson följs 
åt av två horisontella linjer för att binda ihop hela logotypen. Bakom symbolen och 
texten är en tonad platta placerad. 
 
 
 
Lauritz har 19 auktionshus fördelade på 4 länder, i Sverige, Danmark, Norge och 
Tyskland. Huvudkontoret ligger i Danmark och de är tillsammans med alla sina 
auktionshus störst i norden. Lauritz säljer föremål inom konst, design och antikviteter. 
  

 
Figur 3 Lauritz 
 
Logotypen är formgiven i negativ vit text på en brun bakgrund. Typsnittet är en 
antikva  och namnet börjar med en versal i begynnelsebokstav. Lauritz har valt att 
använda hela webbadressen i logotypen. C:et har symbolen av en klassisk stol som 
heter ”ägget” och är formgiven av en dansk möbeldesigner. De har även en tagline 
som lyder, ”A bid better”, där ordet ”bid” har samma röda färg som äggstolen. 
 
 
 
Bukowskis grundades 1870 och är i och med det Nordens äldsta 
kvalitetsauktionsbolag. De är specialiserade på konst- och hantverksföremål och har 
idag auktionshus både i Stockholm och Helsingfors. 
 

 
Figur 4 Bukowskis 
 
I Bukowskis logga finner man ett emblem som symboliserar att auktionsföretaget är 
kunglig hovleverantör. Bukowskis har ett skriptteckensnitt med ett karaktäristiskt ”B” 
som begynnelsebokstav och som ibland används separat. 
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Stockholms Auktionsverk etablerades 1674, vilket gör det till världens idag äldsta 
verksamma auktionsföretag. Fram till år 1993 ägdes Stockholms Auktionsverk av 
Stockholms stad, men är nu i privat ägo.  
 

 
Figur 5 Stockholms Auktionsverk 
 
Logotypen finns i flera olika färgvariationer man standardlogotypen är vit mot en 
mörkblå bakgrund. Namnet är skrivet i versaler och teckensnittet är en antikva. 
Stockholms Auktionsverk använder sig även av en symbol i form av bokstäverna ”A” 
och ”S” skrivna i ett skriptteckensnitt. 1674, året då auktionsverket grundades finns 
också placerat i logotypen. 
 
 
 
Uppsala Auktionskammare grundades år 1731 och är tredje störst i Sverige. Uppsala 
Auktionskammare är det enda auktionshuset i Skandinavien som har en helt egen 
avdelning för östeuropeisk konst. 
 

 
Figur 6 Uppsala Auktionskammare 
 
Auktionskammaren har en klarröd färg och en liten symbol i form av ett tjurhuvud. 
De har liksom Stockholms Auktionsverk valt att ha med årtalet då företaget 
grundades. I den röda plattan bakom namnet syns även en siluett av de två tornet på 
domkyrkan, en klassisk symbol för Uppsala stad. 
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Dagens graf iska prof i l  
Den grafiska profilen som den ser ut idag utformades av de nuvarande ägarna i mitten 
av 1990-talet i samband med övertagandet av auktionsverket.  

 
Figur 7 Norrköpings Auktionsverks logotyp 
 

• Logotyp: Idag är logotypen textbaserad med initialbokstäverna i versaler och 
resten gemener. Teckensnittet som används är Times New Roman och 
storleken varierar beroende på valet av media. Ett grafisk element i form av en 
horisontell linje löper längs överkanten av bokstäverna.  

 
• Färger: Logotypen har en vinröd standardfärg men används även i svart vid 

behov. På senare tid har Norrköpings Auktionsverk börjat använda sig av en 
guldfärg på omslagen av katalogerna inför kvalitetsauktionerna. 

 
• Teckensnitt: De teckensnitt som förekommer i trycksakerna är Adobe Jenson 

Pro i rubriker och brödtext och Adobe Garamond Expert i numreringen av 
vissa listor. Times New Roman används som tidigare sagt i logotypen. På 
hemsidan använder de sig av det webbsäkra teckensnittet Arial. 

 
Times New Roman 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 
 
Adobe Jenson Pro 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 
 
Adobe Garamond Expert 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 
 
Arial 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 
 

 
• Element: Det grafiska elementet består av en linje som ramar in logotypens 

bokstäver i överkant. Denna linje finns alltid med i logotypen. I de senare 
objektkatalogerna har även en ram i guld löpt längs hela framsidan av 
katalogen. 
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Syf te  
Allt fler företag inser innebörden av att förvalta och underhålla sitt varumärke för att 
nå framgång. Att kommunicera sitt varumärke via en grafisk profil är av stor betydelse 
i identitetsbyggandet. 
 
Norrköpings Auktionsverk har haft samma grafiska profil sedan starten 1996 men 
mycket har hänt på marknaden sedan dess, nya konkurrenter har dykt upp och 
målgruppen har vidgats genom bland annat utvecklingen av webbtjänsten. Företaget 
känner sig redo för en förändring samtidigt som både marknad och målgrupp ställer 
nya krav. För att nå ut till målgruppen krävs att man talar till dem på ett sätt som de 
kan ta till sig med en distinkt röst som kan överföra det önskade budskapet. 
Kärnvärden är de byggstenar som företaget står på, dessa bör identifieras och 
kommuniceras till målgruppen för att effektivt kunna marknadsföra ett varumärke. 
 
Syftet med denna undersökning är att utreda vilka värden som förknippas med 
företaget Norrköpings Auktionsverk och hur dessa kommuniceras till företagets 
kunder via den nuvarande grafiska profilen, med tonvikt på logotypen. Avsikten är 
även att utifrån undersökningen fastslå grunder för formgivningen av ett nytt förslag 
på logotyp till företaget, baserat på utfallet i analysen.  
 

Probl emformulering  
Hur bör den nya logotypen vara utformad för att bättre överensstämma med 
Norrköpings Auktionsverks image och identitet? 
 

Avgränsningar 
Ett designprogram innehåller många olika element men i denna undersökning har 
fokus lagts på utformning av logotypen. Holger och Holmberg (2006, s. 18) förklarar 
att logotypen är ingången till ett varumärke (”the logo is the entry to a brand”) och att 
det är en viktig utgångspunkt vid framtagande av resterande grafiskt material.  
 
Även tidsomfånget av undersökningen begränsade utformningen till endast ett nytt 
förslag på logotyp och inte en hel ny grafisk profil. 
 
De litterära avgränsningarna innebar att jag valde att inte ta med de klassiska 
varumärkesstrategierna, med tillhörande modeller, skrivna av bland andra Frans Melin, 
David A. Aaker och Jean-Noël Kapferer. Denna avgränsning gjorde jag på grund av 
att jag ville fokusera på varumärket i sig med tillhörande grafisk profil snarare än den 
strategiska forskningen kring varumärken.  
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Metod 
Innan man börjar formulera sina frågor är det viktigt att man klart och tydligt 
preciserar syftet med metoden. Exakt vad vill jag ta reda på? Vilka svar söker jag och 
varför? (Trost 2007, s. 15) Om frågeställningen, eller i mitt fall problemformuleringen 
gäller hur ofta, hur många eller hur viktigt, så skall man enligt Trost (2007, s. 23) göra 
en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 
mönster så skall man göra en kvalitativ studie.  
 

Kval i tat iva och kvanti ta tiva me toder 
Likheterna mellan kvalitativa och kvantitativa forskningar är att de har gemensamma 
syften. Angreppssätten är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi 
lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar 
varandra. Skillnader består i att man inom kvantitativ metod omvandlar informationen 
till siffror och mängder. Utifrån detta genomför man sedan statistiska analyser. Inom 
kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som 
står i förgrunden, till exempel tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och 
sociala sammanhand. (Holme, Krohn Solvang 1997, s. 76)  
 

Kvalitativ metod 
Generellt innebär kvalitativ innehållsanalys en systematisering av utvalda textcitat, delar 
av bilder eller andra innehållselement, där man syftar till att belysa specifika 
problemställningar. Det kan till exempel röra sig om att få en inblick i vilka argument, 
ståndpunkter, attityder eller värderingar som spelar en central roll i olika texter. 
(Grönmo 2006, s. 132) Alla kvalitativa undersökningar har två saker gemensamt, de 
fokuserar på de naturliga fenomenen, ”the real world”, och man studerar dessa 
fenomen från ett komplext perspektiv. I kvalitativa undersökningar förenklar man 
sällan det man observerar. Istället undersöker man i flera olika nivåer och lager för att 
skildra problemet i dess mångfacetterade uttryck. När man forskar utifrån en kvalitativ 
metod behöver man nödvändigtvis inte upptäcka en helgjuten sanning. Det kan istället 
finnas flera olika individer med fler olika perspektiv, där varje perspektiv kan ha en 
egen validitet eller sanning. (Leedy 2005, s. 133) Den som forskar måste vara beredd 
på att ta sig igenom stora mängder datainformation och skapa en slags meningsfull 
ordning som kan verka kaosartad i andras ögon. Att genomföra en kvalitativ 
undersökning lämpar sig därför inte för den som letar efter ett snabbt resultat och 
enkla svar. (Leedy 2005, s.134) 
 
Leedy (2005, s. 143) förklarar att forskare som använder sig av en kvalitativ metod ofta 
utnyttjar flera olika sätt att samla in data på. Allt som kan vara till hjälp för att få svar 
på deras frågor kan användas, till exempel observationer, intervjuer, inspelat material, 
skrivna dokument eller Internet. Det är endast forskarens egen kreativitet och 
öppenhet som begränsar antalet och variationen på källorna. Denna datainsamling 
kräver en stor mängd avsatt tid. 
 

Kvantitativ metod 
Man bör välja en kvantitativ metod om man utifrån urvalet vill säga något om den 
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grupp urvalet gäller, om man vill ha ett tvärsnitt av den företeelse man studerar för att 
kunna göra säkra jämförelser eller om man vill visa hur starka vissa samband är eller 
vilken omfattning en viss företeelse har. (Holme, Krohn Solvang 1997, s. 76) Den 
kvantitativa forskningen innehåller antingen identifiering av olika karaktärsdrag i det 
observerade fenomenet eller upptäckande av samband mellan två eller flera olika 
fenomen. I varje studie undersöks situationen som den är (”as it is”) och innehåller inga 
förändringar eller modifieringar av situationen. (Leedy 2005, s. 179) 
 
Kvantitativ innehållsanalys går även den ut på att systematisera de delar av innehållet i 
olika dokument som är relevanta för vissa givna problemställningar. Denna 
systematisering gäller emellertid inte bedömningar av och jämförelser mellan olika citat 
eller andra innehållselement. Dokumentens innehåll bedöms i stället utifrån ett 
strukturerat kategorischema. Analysen går ut på att registrera hur många av de utvalda 
textenheterna som kan placeras i varje kategori. (Grönmo 2006, s. 132) 
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten visar hur pass pålitligt datamaterialet är. Generellt definieras reliabilitet 
som graden av samstämmighet mellan olika insamlingar av data om samma fenomen 
baserade på samma uppläggning av undersökningarna. 
 
Grönmo (2006, s. 222) förklarar att det finns två typer av reliabilitet; stabilitet och 
ekvivalens. Stabiliteten är graden av samstämmighet mellan data om samma fenomen 
som samlats in med hjälp av samma undersökningsmetoder vid olika tidpunkter. 
Reliabiliteten är alltså högre ju bättre samstämmighet det är mellan datainsamlingarna 
på de olika tidpunkterna. Förtroendet för analysresultaten hänger på att dataunderlaget 
inte påverkats av instabila undersökningsmetoder. Om undersökningsprojektet 
fungerar olika vid olika tidpunkter kommer studien att ha ett mycket litet generellt eller 
varaktigt vetenskapligt värde.  
 
Ekvivalens är överensstämmelsen mellan inbördes oberoende datainsamlingar vid 
samma tidpunkt. De kan till exempel vara inbördes oberoende därför att de utförts av 
olika personer. Ekvivalens bygger på jämförelse mellan data som är baserade på 
samma uppläggning av undersökningen men som samlats in av olika observationer, 
intervjuare, kodare eller forskare. Reliabiliteten i form av ekvivalens är alltså hög om 
överensstämmelsen är hög. Ekvivalens är ett uttryck för att datamaterialet inte 
påverkats av vem som använt undersökningsmetoderna.  
 
Termen validitet syftar på datamaterialets giltighet i förhållande till de 
problemställningar som ska belysas. (Grönmo 2006, s. 230) 
 

Val av metod 
Mitt syfte och min problemformulering kan behandlas med båda kvalitativ och 
kvantitativ metod eftersom både förståelsen av attityder samt spridningen är viktiga för 
att få en rättvisande bild av kundernas syn på varumärket. Jag valde att använda mig av 
en enkätundersökning som primär metod eftersom jag ansåg att det viktigaste var att få 
fram ett brett spektrum av åsikter inom kundkretsen. I en enkätundersökning som 
skickas online kan jag nå många människor i min urvalsgrupp på en och samma gång 
och på ett smidigt sätt ta del av svaren.  
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Som en kompletterande metod har jag valt att använda mig av en ostrukturerad 
intervju med Lina och Christian Olsén. Intervjun som tillhör de kvalitativa metoderna 
syftade att skapa en diskussion kring vilken identitet företaget har. Avsikten var även 
att få en inblick i företagets positioneringsstrategi och undersöka vilka önskemål och 
tankar som fanns gällande en omdesign av logotypen. Anteckningar från intervjun 
finns att läsa i Bilaga 8. 
 
Litteraturstudien har som avsikt att presentera relevanta ämnen till undersökningen 
och är även den en del av den kvalitativa undersökningen. Teorin användes för att få 
en djupare förståelse för det underlag som har legat till grund för undersökningen. 

Enkätundersökning 
När man arbetar med en kvantitativ undersökning är urvalet extra viktigt. Jan Trost 
(2007, s. 29) menar att urvalet är en miniatyr av populationen och de skall representera 
alla andra. En tumregel är att ju större urval man arbetar med, desto större sannolikhet 
att det blir representativt för populationen. (Trost 2007, s. 37)  
 
Vid utformning av en enkätundersökning är standardisering av frågorna betydelsefulla. 
Med det menas att alla frågor samt situationerna är desamma för alla som deltar i 
undersökningen. Det innebär att jag måste skicka ut samma formulär, under samma 
situation, vid samma tidpunkt till alla som deltar i undersökningen. (Trost 2007, s. 59) 
 
Fördelarna med enkäter är att de kan göras på ett stort urval deltagare, till skillnad från 
till exempel vid intervjuundersökningar. Den som svarar kan ta god tid på sig att fylla i 
enkäten och behöver inte stressa fram ett svar. Vid enkätundersökningar kan även 
avståndet till deltagaren vara av fördel. Den som svarar på enkäten kan försäkra sig om 
att svaret kommer att bli anonymt, och på så vis kan svaret komma att bli mer 
trovärdigt än i en kvalitativ intervju. (Leedy & Ormrod 2007, s. 185) 
 

Risker 
Det finns några saker som man bör ha i åtanke vid utformning av ett enkätformulär. 
Man bör till exempel i största möjliga mån undvika integritetsproblem. När det är 
viktigt för undersökningen att veta vilken ålder deltagarna har är det bättre att fråga 
efter födelseåret än att be dem kryssa i en förbestämd ruta, 25-35 år. För de som ligger 
precis på gränsen kan det bli oklart i vilken ruta de ska sätta krysset. (Trost 2007, s. 59) 
 
Enligt Victoria Wibeck (2000, s. 128) är en av nackdelarna med att använda sig av 
enkäter att det kan vara svårt att få en hög svarsfrekvens. Det kan även vara svårt att 
formulera frågorna på ett bra sätt. Det är bland annat viktigt att man inte använder 
värdeladdade ord, undviker långa frågeformuleringar och att man tänker på att undvika 
integritetsproblem (som till exempel kan ha med ålder att göra). En enkätundersökning 
kan även ”frysa” åsikter och framställa dem som mer fasta än vad de är.  
 
En annan viktig sak är att endast ställa en fråga per fråga och inte till exempel, ”vad 
anser ni om regeringens beslut att satsa dubbelt så mycket på barnomsorg och 
äldreomsorg?” Svaret kan bli missvisande då deltagaren inte vet om den ger sin åsikt 
om barnomsorgen eller äldreomsorgen, eller rent utav om båda två. Man bör även 
undvika negationer eftersom det lätt kan misstolkas. Om jag svarar ”inte alls”, betyder 
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det då att jag tycker exakt tvärtom? Ordvalen i enkäten är även de av stor vikt för att 
undvika att påverka svaren. Ord som affärsmässighet, betygsättning och andra 
värdeladdade ord kan leda till icke trovärdiga svar. (Trost 2007, s 82-89) 
 
Att använda sig av webbenkäter är en mycket kostandseffektivt metod (Trost 2007, s. 
127), både ekonomsikt och tidsmässigt sett. Distributionen är billig och man slipper 
registrera svaren separat. Faran med att använda sig av webbenkäter är dock att det 
finns risk för låg svarsfrekvens, på grund av diverse spamfiler och cookies. (Trost 
2007, s. 133.)  
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Käl lkri t ik 
De olika datainsamlingsmetoderna jag har använt mig av består i litteratur, 
webbplatser, enkätundersökningen och ett möte med Lina och Christian Olsén, båda 
anställda hos Norrköpings Auktionsverk.  
 
Litteraturen behandlar främst teorier kring varumärkesbyggande och grafisk design 
men även undersökningsmetoder och forskningstekniker. De böcker som har varit av 
störst betydelse för den här undersökningen är Alina Wheelers bok Designing Brand 
Identity från 2006, Bo Bergströms Effektiv Visuell Kommunikation från 2004 samt Jan 
Trosts Enkätboken från 2007. 
 
I nulägesanalysen användes främst muntliga källor samt information från webbsidor på 
Internet. Framförallt besöktes andra auktionsverks hemsidor, vilka kan verka 
subjektiva i den mening att man vill framstå så bra som möjligt i kundens ögon. 
 
I den ostrukturerade intervjun med Lina och Christian Olsén diskuterades bland annat 
företagets positionering. Intervjun är empirisk och grundad på de anställdas tidigare 
kunskap och erfarenheter. Den är således inte vetenskapligt bevisad.  
 
Gällande materialet från enkäten finns flera kritiska aspekter att diskutera. En av dem 
är det faktum att alla respondenter inte besvarade alla frågor. Således blev 
procentuträkningarna inte korrekta. Detta är något som inte har varit avgörande för 
slutresultatet men jag anser det viktigt att ha det i åtanke vid betraktande av 
enkätsammanställningen. Ytterligare kritisk granskning går att läsa i komplikationer 
under diskussionsavsnittet.  
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Genomförande 
I det här kapitlet kan man läsa om hur resonemanget kring utformningen av enkäten 
och intervjun gick till. Information om strukturen och uppbyggnaden av enkäten 
påträffas också här, samt vilka frågor som valdes och tankegången kring dem. Det 
innehåller även en förklaring till urvalet och en beskrivning av hur bearbetningen av 
det insamlade materialet gick till, samt en redogörelse för hur enkäten skulle hålla så 
hög reliabilitet och validitet som möjligt.  
 

Ostrukturerad Interv ju  
Intervjun med personalen på auktionsverket genomfördes på plats i Norrköpings 
Auktionsverks lokaler i Butängens industriområde. Inför mötet förbereddes ett antal 
frågor som finns att läsa i Bilaga 7. Vid mötet diskuterades företagets positionering, 
tankar och åsikter om utförandet på dagens grafiska profil, samt eventuella önskemål 
inför den nya designen. Tolkningen av den ostrukturerade intervjun förekom på ett 
okomplicerat sätt, där jag i min designprocess strävade efter att uppfylla 
uppdragsgivarens önskemål kring det nya förslaget. 
 

Utformning  av enkät 
Introduktionen i enkäten, det så kallade missivbrevet, ska enligt Trost (2007, s. 98) 
hänga ihop med resten av undersökningen och vara placerat på samma blad. Det är det 
första man möts av och den bör skrivas med genomgående aktiv empati. Det är en 
väsentlig del av det som skall motivera den tilltänkte svararen att fortsätta läsa och 
sedan besvara frågorna i formuläret. Missivbrevet innehåller oftast en stor mängd 
information och det där därför också viktigt att försöka hålla det så kort som möjligt 
för att läsaren inte ska gå miste om det väsentliga. Jag valde skriva mitt missivbrev som 
en introduktionstext innan själva enkäten började. Jag formulerade det så kort och 
koncist som jag förmådde för att inte avskräcka respondenterna från att läsa vad som 
stod. Inledningsvis presenterade jag mig om berättade vilken utbildning jag studerar. 
Vidare förklarade jag syftet med enkäten och att allas röst var viktig för att få ett fram 
bästa möjliga rättvisande resultat. 
 
De fyra första frågorna i enkäten skulle fungera som öppningsfrågor. Meningen med 
dem var att respondenten skulle känna sig bekväm och utvald att besvara enkäten. 
Förhoppningen var att så många som möjligt skulle känna igen sig i frågorna och med 
enkelhet kunna besvara dem.  
 
I den femte frågan bad jag respondenten att kryssa i tre stycken värdeord som de 
förknippar Norrköpings Auktionsverk med. Jag valde att använda mig av färdiga ord 
men det fanns även en möjlighet att skriva valfria ord. Orden var beskrivande adjektiv 
som hade både positiva respektive negativa innebörder. Denna fråga skulle fungera 
som en slags inkörningsport till uppgiften och presentera problematiken. 
 
Frågorna 6 till och med 9 var graderande frågor där respondenten blev ombedd att 
bestämma var på en skala man tyckte att saker och ting passade in lämpligast. Fokus 
ligger främst på dessa frågor eftersom de är mest omfattande och tar längst tid att 
besvara. Det är också dessa frågor som genererar det största och mest omfångsrika 
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materialet. Frågorna berörde logotypen i helhet, samt detaljfrågor angående färgerna 
och teckensnittet. Skalan var femgradig där en femma indikerade att man höll med 
helt. Jag valde att använda mig av samma beskrivande värdeord som i fråga fem för att 
skapa konsekvens och återkoppling.  
 
Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där man kunde svara om man hade 
några övriga synpunkter att tillägga. Jag ansåg att det var viktigt med en mer allmän 
fråga efter graderingsskalorna eftersom de var relativt låsta. Jag har alltså använt mig av 
en blandning av strukturerade (fasta svar) och ostrukturerade frågor (öppna 
svarsalternativ.) (Trost 2007, s. 61) 
 
Trost (2007, s. 64) menar att det finns fyra stycken olika komponenter hos det 
sammansatta ordet reliabilitet, gällande enkätundersökningar. Dessa har jag haft i 
åtanke vid utformning och insamling av data i enkätundersökningen för att uppnå så 
hög reliabilitet som möjligt. 
 

1. Kongruens rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 
2. Precision handlar om hur den svarande kryssar i rutorna i ett enkätformulär. 
3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera – om de 

registrerar samma sak är objektiviteten hög. 
4. Konstans tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden, eller 

vad det kan vara fråga om, inte ändrar sig. 
 
 
Kongruensen i min enkätundersökning blev hög eftersom enkäten såg exakt likadan ut 
för alla som besvarade den. Det var samma frågor, som var ställda på samma sätt. 
Precisionen blir större ju lättare det är att fylla i ett formulär. Precisionsaspekterna är 
därför viktiga i samband med den typografiska utformningen av formuläret, därför 
ämnade jag att göra en så enkel och tydlig enkät som möjligt med få och korta frågor. 
Utsmyckningen av enkäten var sparsam för att informationen inte skulle försvinna i 
designen. Objektivitet i enkätundersökningen blir hög om alla som kodar och läser in 
data uppfattar ett svar eller ett kryss på samma sätt och också läser in samma uppgift. 
Detta är något som är svårt att förutsäga men som kommer behandlas i analysen. 
Dock blir objektiviteten automatiskt hög då det endast har varit jag och ingen annan 
som samlat in och registrerat alla svar. Mitt sätt att behandla konstansen i 
undersökningen blev att skicka ut enkäten till alla respondenter vid samma tillfälle. Vad 
jag däremot inte kunde råda över var vilken dag och tidpunkt som de valde att besvara 
den på.  
 
I min enkätundersökning har jag strävat efter att uppnå hög validitet genom att den 
söka den information som jag är intresserad av. När jag förklarar hur jag tänkte vid 
utformningen av enkäten finns det goda möjligheter för forskare i framtiden att utgå 
från samma frågeställningar som jag valde att ha med. Dock har Norrköpings 
Auktionsverk tidigare aldrig har gjort några liknande undersökningar, eller 
marknadsundersökningar och således har jag inte kunnat jämföra resultatet med något 
tidigare arbete.  
 
Hela enkäten finner du i Bilaga 1-6. 
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Urval  
Gällande urvalet är det viktigt att tänka igenom vilken befolkningsgrupp man ska 
kunna uttala mig om. (Trost 2007, s. 25) Jag valde att skicka ut enkäten till befintliga 
kunder hos Norrköpings Auktionsverk eftersom de har varit i kontakt med företaget 
innan och förhoppningsvis har en bild av hur de uppfattar auktionsverket. Syftet med 
undersökningen var som nämnts tidigare att ta reda på vilka uppfattningar 
Norrköpings Auktionsverks kunder har om företaget och den grafiska profilen. För att 
få en så rättvis bild som möjligt var urvalet extra viktigt. Jag ville skicka ut materialet 
till tillräckligt många kunder för att kunna urskilja mönster och samtidigt begränsa mig 
för att inte få ohanterligt mycket material att analysera. I auktionsverkets kundregister 
finns 2400 stycken mailadresser registrerade. Av dessa valde jag att skicka ut enkäten 
till hälften, alltså 1200 stycken. Förhoppningarna var att ungefär 10 procent av 
enkäterna skulle besvaras för att få en lämplig mängd analysmaterial.  
 

Praktiskt  utfö rande av enkätunders öknin gen 
Utformningen av enkäten gjordes i ett onlineprogram som heter Free Online Surveys 
(http://freeonlinesurveys.com/) där man själv fick välja strukturen och uppbyggnaden 
av varje fråga. Frågorna matades in en och en i tjänsten för att sedan genereras till en 
färdig enkät med en tillhörande direktlänk. 
 
När enkäten var klar skickades den ut genom Christian Olsén på Norrköpings 
Auktionsverk, detta främst för att kunderna skulle förstå kopplingen mellan min 
undersökning och företaget. Kunderna ombads att svara som en vädjan att hjälpa 
Norrköpings Auktionsverk i utvecklandet av en ny profil men också som en hjälp för 
mig att få ut största möjliga objektivitet i undersökningen. 
 
Allt eftersom svaren kom in kunde man logga in programtjänsten och se vad var och 
en av respondenterna hade givit för svar på enkäten. Som ett tillägg till tjänsten kunde 
man även se procentuträkningar för varje fråga, vilket underlättade markant vid 
sammanställningen av svaren på enkäten. Alla procentsatser går att finna i Bilagorna 1-5. 
 

Bearbetn ing  och sammanstäl ln ing  
När enkäten skulle sammanställas skrev jag ut alla svar och diagram. Med diagrammen 
tillgängliga började jag dela upp materialet i olika sektioner. Jag letade efter extremiteter 
och tydliga mönster. Jag markerade topparna i de olika skalfrågorna och undersökte 
om det fanns några oväntade eller redan förutsedda svar som kunde bekräftas. Bland 
frågorna som behandlade graderingar tittade jag främst på medelvärdet. 
 
När kategoriseringen och sammanställningen var klar var det dags för mig att tyda 
resultatet. Viktigt är här att påpeka att jag har tolkat svaren dels från en vetenskaplig 
forskningsaspekt, och dels från en grafisk formgivares perspektiv. Att tolka 
kommentaren; ”logotypen är ointressant” kan bearbetas både genom teoretiska 
kunskaper och genom mina egna personliga åsikter och upplevelser med erfarenhet 
inom grafisk design. Det är tolkningen i sig som bestämmer vilket designbeslut som 
måste fattas. 
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Sammanstäl ln ing  av  enkät 
Vid sammanställningen av enkätsvaren finns främst två saker att ta hänsyn till. Av de 
140 stycken personer som svarade på enkäten har inte alla dessa besvarat varje enskild 
fråga. Därför har procentsatserna inte blivit helt korrekta. Procentsatsen är uträknad på 
antalet personer som har besvarat frågan. Det andra man bör ha i åtanke är 
medelvärdet på skalfrågorna. I sammanställningen har jag enbart valt att visa de 
alternativ som har fått flest svar. För fullständig information, se Bilaga 3-5.  
I den sista, öppna frågan i enkäten spretade svaren åt många olika håll. I denna 
sammanställning har jag därför kategoriserat svaren och valt att endast ta med de svar 
som rör den grafiska profilen eftersom de är av störst betydelse för denna 
undersökning. Alla svaren finns beskrivna i Bilaga 6. 
 
1. Är du: 
Kvinna:  27,1 % (38 st) 
Man:  72,9 % (102 st) 
 
 
2. Är du bosatt i Norrköping? 
Ja:  12,1 % (17 st) 
Nej:  87,9 % (123 st) 
 
 
3. Födelseår:  
1930-1939 9 st 
1940-1949 24 st 
1950-1959 32 st 
1960-1969 20 st 
1970-1979 18 st 
1980-1989 3 st 
 
 
 
4. Hur ofta brukar du besöka en auktion?     Procent 
Varje vecka    12, 9 % 
Flera gånger i veckan  17,1 %  
En gång i månaden  11,4 % 
Några gånger per år  35,7 % 
En gång om året eller färre  12,1 % 
Övrigt   10,7 % 
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5. Med vilka ord skulle du vilja beskriva Norrköpings Auktionsverk? 
 
   Procent Antal 
Erfarenhet   8,3 % 34 st 
Enformigt och ointressant  1 % 4 st 
Säkert och tryggt  8,1 % 33 st 
Effektivt   7,8 % 32 st 
Personligt och karaktäristiskt 3,2 % 13 st 
Solitt och stabilt  5,9 % 24 st 
Anonymt och uttryckslöst  1,7 % 7 st 
Traditionellt och klassiskt 12,5 % 51 st 
Förtroendeingivande och pålitligt 12,3 % 50 st 
Professionellt yrkesmässigt 14,5 % 59 st 
Seriöst och noggrant  12,5 % 51 st 
Gammaldags och omodernt 2 % 8 st 
Engagerande och intressefrämjande 4,2 % 17 st 
Klassiskt och anrikt  4,4 % 18 st 
Övrigt   1,7 % 7 st 
 
 
6. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest med 
logotypen i helhet? Gradera på en skala från 1 till 5, där 5 överensstämmer mest. 
(Medelvärde) 
   Skala Procent 
 
Erfarenhet   4 38,71 %   
Enformigt och ointressant  1 37,61 % 
Säkert och tryggt  4 42,19 % 
Effektivt   3 43,31 % 
Personligt och karaktäristiskt 3 38,71 % 
Solitt och stabilt  3 37,01 % 
Anonymt och uttryckslöst  1 29,17 % 
Traditionellt och klassiskt  3 36,15 % 
Förtroendeingivande och pålitligt 4 44,88 % 
Professionellt yrkesmässigt  3 38,58 % 
Seriöst och noggrant  4 39,68 % 
Gammaldags och omodernt 2 34,68 % 
Engagerande och intressefrämjande 3 45,16 % 
Klassiskt och anrikt  3 41,73 % 
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7. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest med den 
vinröda färgen? Gradera på en skala från 1 till 5, där 5 överensstämmer mest. 
(Medelvärde) 
   Skala Procent 
 
Erfarenhet   3 44,54 %   
Enformigt och ointressant  1 31,82 % 
Säkert och tryggt  3 46,22 % 
Effektivt   3 47,41 % 
Personligt och karaktäristiskt 3 38,02 % 
Solitt och stabilt  3 38,46 % 
Anonymt och uttryckslöst  1 32,74 % 
Traditionellt och klassiskt  4 36,36 % 
Förtroendeingivande och pålitligt 3 40,68 % 
Professionellt yrkesmässigt  3 45,30 % 
Seriöst och noggrant  4 40,35 % 
Gammaldags och omodernt 2 29,57 % 
Engagerande och intressefrämjande 3 51,30 % 
Klassiskt och anrikt  3 40,34 % 
   
 
 
8. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest med färgen 
guld? Gradera på en skala från 1 till 5, där 5 överensstämmer mest. 
(Medelvärde) 
   Skala Procent 
 
Erfarenhet   3 43,59 %   
Enformigt och ointressant  2 34,82 % 
Säkert och tryggt  3 40,87 % 
Effektivt   3 47,37 % 
Personligt och karaktäristiskt 3 42,61 % 
Solitt och stabilt  3 39,50 % 
Anonymt och uttryckslöst  1/2 34,51 %/34,51 % 
Traditionellt och klassiskt  3 36,13 % 
Förtroendeingivande och pålitligt 3 44,07 % 
Professionellt yrkesmässigt  3 37,61 % 
Seriöst och noggrant  3 44,64 % 
Gammaldags och omodernt 2 29,82 % 
Engagerande och intressefrämjande 3 47,79 % 
Klassiskt och anrikt  3 33,88 % 
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9. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest med det 
här teckensnittet? Gradera på en skala från 1 till 5, där 5 överensstämmer mest. 
(Medelvärde) 
   Skala Procent  
Erfarenhet   3 42,11 %   
Enformigt och ointressant  3 32,73 % 
Säkert och tryggt  3 47,86 % 
Effektivt   3 50,43 % 
Personligt och karaktäristiskt 3 30,70 % 
Solitt och stabilt  3 44,83 % 
Anonymt och uttryckslöst  3 28,21 % 
Traditionellt och klassiskt  3 41,18 % 
Förtroendeingivande och pålitligt 3 44,74 % 
Professionellt yrkesmässigt  3 47,41 % 
Seriöst och noggrant  3 44,25 % 
Gammaldags och omodernt 3 31,03 % 
Engagerande och intressefrämjande 3 40,54 % 
Klassiskt och anrikt  3 41,23 % 
 
 
 
10. Har du några övriga synpunkter på Norrköpings Auktionsverks grafiska 
profil eller förslag till förändringar? 
 
 

”Otroligt trist och opersonligt. Bara kursiv stil skulle hjälpa mycket.” 
 
”Lite som Antik & Auktion...lite veckotidningsvarning...känns lite 80-tal...” 
 
”Teckensnittet i logotypen kunde göras lite mera intresseväckande.” 
 
”Använd fler färger och en logo nu är det bara bokstäver. Nytänkande men med 
något gammalt inslag då det är gamla saker som auktioneras ut.” 
 
”Jag tror inte att det är logotypen eller husfärgen som behöver ändras, däremot på 
vilket sätt som dom används, vilket känns lite gammaldags. Hemsidan är tex väldigt 
tråkig, sökningsmotorn fungerar inte…” 
 
”En viss modernisering kanske behövs utan att för den skull förlora känslan av 
anrikt och klassiskt.” 
 
”Behåll den.” 
 
”Mitt tips skulle vara att hitta en profil som anspelade mer på att ni säljer äldre 
föremål. Stockholms Auktionsverk har ju till exempel en lite mer gammeldags 
symbol, med sina skrivstils S och A i loggan.” 
 
”Snegla inte på andra auktionshus, titta hellre på riktigt kommersiella företeelser ute 
i världen, tex TIFFANY. Varför inte turkost eller orange som basfärg. Lyft er ur det 
provinsiella, ni kan ju få tag i och sälja fantastiska saker, det har ni ju bevisat.” 
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”Vackrare bokstäver!” 
 
”Allt är bra som det är, ingen ändring är nödvändig!” 
 
”Jättebra som det är idag.” 
 
”Jag tycker det är text-logotypen som känns minst intressant och skulle behöva ett 
lyft.” 
 
”Kan med fördel moderniseras både vad avser form och innehåll utan att tappa i 
det seriösa anslaget.” 
 
”Rött är passion och otrohet, guld är makt och rikedom” 
 
”Logotypen går inte alls i samklang med verksamheten eller mitt goda intryck av 
medarbetarna. Det känns snarast som att den är skapad i word på en dator under 
90-talet... Den röda färgen är bra, men typsnittet och "logotypen" är oinspirerande 
och lockar inte alls.” 
 
”Gärna en litet roligare logga” 
 
”Ta bort strecket i logotypen. Det gör den svårläst.” 
 
”Profilen av mindre betydelse, namnet viktigare att det inte ändras.” 
 
”Ok profil - ännu bättre innehåll!” 
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Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av enkätundersökningen. 
 

Svaren f rån enkäten 
I resultatet av enkätundersökningen har jag tagit fasta på de tydligaste ytterligheterna, 
delat in dem i kategorier efter frågeordningen och konkretiserat svaren. 
 

Öppningsfrågorna 
Av de 140 stycken respondenterna var övervägande antalet män och de flesta var 
födda på 1940- och 1950-talet. Endast 12,1 % var bosatta i Norrköping, detta har sin 
förklaring i att de flesta i registret har anmält sig via hemsidan och således inte har haft 
möjlighet att besöka auktionsverket personligen.  Svaren på hur ofta man besöker en 
auktion var väldigt spridda. Majoriteten besöker dock en auktion några gånger per år.  
 

Image 
Respondenterna blev ombedda att välja olika beskrivande ord som starkast 
förknippades med företaget Norrköpings Auktionsverk. Företagets image är således; 
Professionellt yrkesmässigt, traditionellt och klassiskt, förtroendeingivande och 
pålitligt, samt seriöst och noggrant (51,8 %). En bit bakom dessa hamnade orden 
säkert och tryggt, effektivt och erfarenhet (24,2 %). Några respondenter förknippade 
auktionsverket med orden personligt och karaktäristiskt, solitt och stabilt, engagerande 
och intressefrämjande, samt klassiskt och anrikt (17,7 %). Endast få personer beskrev 
auktionsverket med de negativt klingande orden enformigt och ointressant, anonymt 
och uttryckslös, samt gammaldags och omodernt. (4,7 %) 
 

Logotypen 
Figur 8 Norrköpings Auktionsverks logotyp 

 
 
De flesta respondenterna hade en relativt obestämd åsikt om logotypen och inga 
distinkta mönster trädde fram. De ord som den utstrålar tydligast är dock erfarenhet, 
säkerhet och trygghet, förtroendeingivning och pålitlighet, samt seriositet och 
noggrannhet.  
 
Gällande kopplingen till den vinröda färgen har respondenterna svarat att man vid 
betraktelse får känslan av traditionellt och klassiskt, samt seriöst och noggrant. Man 
tycker inte att den är enformig, ointressant, anonym eller uttryckslös. I övrigt har den 
inga övervägande speciella drag, utan ligger mestadels i mitten av skalan. Guldfärgen 
som framförallt används på framsidan av katalogen uppfattas som relativt neutral. Det 
man kan utläsa av resultaten är dock att guld förknippas med klassiskt, anrikt,  
traditionellt och stabilitet har genomgående fått förhållandevis höga siffror. Precis som 
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den vinröda färgen tycker man inte att guldfärgen känns ointressant, gammaldags eller 
uttryckslös. 
 
I frågan om vad man starkast förknippar teckensnittet i logotypen med var det 
genomgående treor i skalan, kolumnen i mitten var alltså dominant. Spridningen i 
svaren var mindre än i de andra frågorna.  

Övriga synpunkter 
I den sista frågan där det fanns ett fritt utrymme för att tillägga synpunkter kunde tre 
tydliga mönster urskiljas. Det ena var att teckensnittet borde göras mer karaktäristiskt 
och intresseväckande. Detta baserar jag på kommentarer som; ”teckensnittet är 
oinspirerande”, ”bara kursiv stil skulle hjälpa mycket” och ”text-logotypen är minst 
intressant och skulle behöva ett lyft”. 
 
Det andra viktiga mönstret man kunde upptäcka var att flera stycken påpekade vikten 
av att referera till den anrika känslan och att visa på att man säljer gamla föremål. 
Synpunkter som lämnades var; ”nytänkande men med något gammalt inslag”,  ”en viss 
modernisering kanske behövs utan att för den skull förlora känslan av anrikt och 
klassiskt” och ”mitt tips skulle vara att hitta en profil som anspelade mer på att ni säljer 
äldre föremål.” 
 
Det sista betydelsefulla mönstret var en återkommande antydan till att man bör 
utveckla logotypen till något mer än bara typografi. En respondent förklarar att ”nu är 
det bara en logo med bokstäver”, medan en annan hänvisar till inspiration från 
konkurrenten Stockholms Auktionsverk som ”har en mer gammaldags symbol, med 
sina skrivstilsinitialer”. 
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Slutsats 
För att kunna sammanställa och dra slutsatser utifrån denna undersökning bör några 
premisser nämnas. Forskning är beroende av forskarens tolkning av resultatet, 
tolkningen är dock oundvikligen subjektiv (Leedy, Ormrod 2005, s. 6). Det yttersta 
problemet är att upprätthålla objektiviteten i sin undersökning, då den som i all 
forskning kräver att forskaren tolkar materialet. Vissa menar att det inte går att vara 
helt objektiv, andra att det inte ska gå. (Leedy, Ormond, 2005, s. 133). Kvale (1997, s. 
52) menar att det krävs en medvetenhet om problemet för att undvika att ställa 
ledande enkätfrågor eller att tolka resultatet ur en personlig synvinkel.  
 
Trots ett teoretiskt ramverk att vila tolkningar och designbeslut mot finns för den 
grafiska formgivaren även ett oundvikligt mått av personlig tolkning och 
genomförande.  Detta bör man som läsare ha i åtanke vid granskning av mina 
tolkningar och designbeslut. 
 

Tolkning  och des ignbes lu t 
Norrköpings Auktionsverks strävar efter att ha en identitet som förmedlar erfarenhet, 
personlighet och pålitlighet. Det eftersträvansvärda är att företagets identitet stämmer 
överens med kundernas image av företaget. I det här fallet överensstämmer 
pålitligheten väl medan man bör jobba ytterligare med att få fram erfarenheten och 
framförallt personligheten i sina uttryck.  
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Nytt designförslag 
Utformningen av det nya designförslagen är baserade på tolkningen av svaren i 
enkätundersökningen. Mer om tolkningen yttras nedan. 
 
Figur 9 Standardlogotyp                   

 
 
Figur 10 Liggande format 

 
 
Figur 11 Guldrelief                Figur 12 Svartvit variant 
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Logotyp 
De flesta svaren i enkäten hamnade i mitten av skalan och indikerar en form av 
neutralitet. Tittar man på de övriga synpunkterna i den sista frågan i enkäten märker 
man att många har positiva uppfattningar om själva företaget men att de inte anser sig 
veta tillräckligt om logotypen eller grafiska profilen.  
 
Följderna av detta blev att jag ville utforma en logotyp med mer karaktär och tydligare 
kännetecken, så att den inte riskerar att bli intetsägande. Jag ville även ta in ytterligare 
ett element, utöver typografin och färgvalet som gör att logotypen känns mer 
dynamisk.  
 

Form 
Den tidigare formen på logotypen var avlång och svårhanterlig. Jag ville gå ifrån det 
långsmala formatet och göra logotypen mer koncentrerad. Den kvadratiska formen 
kändes mer spännande och därför gjorde jag det nya förslaget fyrkantigt. Bo 
Bergström (2004, s. 226) menar att kvadraten är en märklig yta; 
 
 

”Där händer ingenting hävdar både fotografen och formgivaren. Kvadraten i sin 
liksidighet tycks nästan spänningslös, men tittar man noga ser man att den har en stark 
inre kraft. Kvadraten kan man fylla med ett aktivt arrangemang som fångar upp den inre 
kraften och krigar mot det statiska i likformigheten.” 
     Bo Bergström 

 
 
Kvadraten tror jag är lättare att använda i annonser och liknande eftersom texten inte 
blir lika liten som i den avlånga. Det kvadratiska formatet kan i sin tur vara svårt att 
anpassa i vissa fall. Därför har jag även designat en rektangulär variant men den ska 
anses som sekundär och inte användas i första hand. 
 

Symbol 
Som jag nämnt ovan var det många respondenter som ville ha en starkare koppling till 
att Norrköpings Auktionsverk säljer gamla föremål och att man tydligare visade på 
känslan av anrikt och klassiskt. Att enbart förmedla detta genom val av teckensnitt och 
färg tyckte jag var svårt och bestämde mig därför att placera en symbol i logotypen. 
Bergström (2004, s. 282) förklarar att vi sedan barndomen har lärt oss att se, tolka och 
minnas olika slags bilder. Därför kan ett bildmärke kopplat till logotypen göra 
företaget enklare att känna igen. En symbol är dessutom gränsöverskridande och kan 
fungera trots språk- och kulturbarriärer (Bergström 2004, s. 282). 
 
Jag ville ha en symbol som inte var övertydlig men som ändå kunde förknippas till 
auktionsverket och känslan av anrikt. Min idé blev att anspela på att företaget har anor 
tillbaka till slutet av 1600-talet. Under den perioden var det barockstilen som var 
rådande och symbolen är inspirerad av ett klassiskt barockmönster i form av så kallade 
akantusblad. Stilen präglas av snirkliga bladmönster och en strikt symmetri. Den 
symmetriska kompositionen är lätt att avläsa och bra på att förmedla ett budskap. 
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Symmetri upplevs också som lugnt och harmoniskt (Bergström 2004, s. 230), något 
som matchar symbolens ändamål. Förhoppningen är att symbolen i vissa fall ska 
kunna stå för sig själv och bli så pass igenkännbar att namnet inte alltid behöver 
användas i logotypen. Detta kan enligt Bo Bergström (2004, s. 282) bli verklighet om 
symbolen blir tillräckligt känd och inarbetad. 
 

Färg 
Eftersom den vinröda färgen förmedlade både känslan av att vara traditionell och 
seriös tror jag att det är riskabelt att helt gå ifrån den färgen.  Enligt Wheeler (1996, s. 
58) bör man noggrant tänka igenom vilka element man bör spara vid en omdesign för 
att behålla värdet som ligger i varumärket. Den vinröda färgen anser jag har ett sådant 
värde som är riskfyllt att ta bort. Det är viktigt att man använder färgen konsekvent för 
att skapa en genomgående stämning och struktur.  
 
Designförslaget med symbol och namn är utformat i en vit färg på en vinröd botten 
för att bli mer utmärkande och konturskarp. Detta även för att det tillför en intressant 
kontrast till logotypen. Jag gjorde även ett svartvitt förslag för användning vid 
trycksaker som inte stöder tryck i fyrfärg. 
 
Angående guldfärgen tillför den lite av det klassiska och anrika som förhöjer känslan 
av  antikt och värdefullt. Som färgen används idag, endast på vissa trycksaker kan vara 
att föredra eftersom metallicfärger inte alltid lämpar sig för alla material och tryck och 
framförallt inte på webben. Jag har valt att göra logotypen som innehåller guld som ett 
alternativ till den vanliga standardlogotypen. Istället för att göra om hela texten till guld 
har valt att förgylla kanterna likt en relief för att logotypen skulle bli mer intressant och 
lyfta från materialet. 
 

Teckensnitt 
I frågan som handlade om hur mycket man förknippar vissa ord med teckensnittet i 
logotypen var det svårt att se några tydliga åsikter eftersom mittenspalten dominerades 
av flest röster. Det tolkar jag som att teckensnittet är förhållandevis uttryckslöst och 
neutralt. Man tycker varken att den förmedlar de positiva eller negativa beskrivande 
orden. Det förekom även en lägre spridning på svaren och respondenterna är således 
mer överens än i de andra frågorna. Typografin är enkel och okonstlad och därmed 
sticker den inte heller ut. Att en logotyp ska synas är som jag tidigare nämnt en 
självklarhet eftersom man annars inte existerar (Bergström 2004). Därför är detta en 
nackdel för företaget, typografin saknar karaktär och kan uppfattas som likgiltig. 
 
I fältet för övriga kommentarer handlade majoriteten om att teckensnittet i logotypen 
kunde förändras för att bli mer intresseväckande. Teckensnittet är Times New Roman, 
vilket är standardteckensnittet för programvaran Word och troligtvis därför också det 
mest frekvent använda teckensnittet för dagligt bruk.  
 
I det nya designförslaget delade jag texten på två rader för att inte logotypen skulle bli 
alltför avlång. Ju längre namnet är, desto svårare blir det att anpassa texten efter 
förutbestämda mallar och mått i annonser och liknande. Logotypen blir även mindre 
och svårare att urskilja. Jag tog även beslutet att bara skriva namnet i versaler eftersom 
jag anser att det blir tydligare och mer distinkt och lättläst, som i enlighet med Bo 
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Bergström (2004, s. 133) är av stor betydelse.. 
 
Teckensnittet som jag valde att använda mig av i det nya förslaget heter Erasmus och 
versalerna skiljer sig inte drastiskt från det tidigare använda Times New Roman. Det 
var ett genomtänkt beslut av den orsaken att jag inte ville gå alltför långt från 
ursprungsteckensnittet. Erasmus har dock tydligare anfanger och mer utdragna 
bokstäver på höjden. Tanken är att det nya teckensnittet tydligare förmedlar känslan av 
erfarenhet och framförallt personlighet, som Wheeler (2006, s. 114) påpekar vikten av. 
Detta är även något som personalen på Norrköpings Auktionsverk själva menar vara 
sin identitet men som inte framgår tillräckligt tydligt i den tidigare logotypen.  
 
 

Times New Roman 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 
 
 
Erasmus 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 

 

Övriga designbeslut 
För att ytterligare återkoppla till det gamla och anrika valde jag att skriva dit när 
Norrköpings Auktionsverk grundades, år 1693. I detta skeende är dock auktionsverket 
inte säkra på om de får använda årtalet i logotypen, eftersom företaget är uppköpt och 
de ursprungliga ägarna är Norrköpings Kommun. När efterforskningarna är klara 
kommer vi kunna bestämma om årtalet får finnas med i logotypen eller inte. Vid 
mycket små tryck kommer dock inte årtalet att förekomma eftersom det skulle bli 
synnerligen svårläst. 
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Diskussion 
Här presenteras mina egna tankar och åsikter kring undersökningen. Som läsare kan du 
ta del av de generella uppfattningarna kring rapporten, specifika detaljer kring 
logotypen, de implikationer jag har stött på samt förslag till vidare forskning. 
 

Genere l l t  
Min roll i denna undersökning är både som forskare och tolkare av resultatet ur en 
vetenskaplig synvinkel men också som formgivare och därmed tolkare av resultatet ur 
en visuell och kommunikativ synvinkel. Mitt syfte är inte bara att presentera innehållet 
i undersökningen utan även att använda resultatet som riktlinjer för utformning av den 
nya logotypen. För att kunna använda det resultat som framkommit i min 
undersökning har det krävts att jag har tolkat det utifrån mina kunskaper och 
erfarenheter som grafisk formgivare. Grafisk formgivning är ett område där gränserna 
mellan rätt och fel är diffusa och det är mycket svårt att definiera en specifik lösning 
som den ”enda och rätta”. Istället finns en ofantlig mängd lösningar och lika många 
teorier kring hur något bör genomföras. Det är dock formgivarens uppgift att utifrån 
sitt teoretiska ramverk och kunskap om omvärlden sammanställa detta och skapa en 
lösning som fungerar i det givna sammanhanget. Den grafiska formgivarens 
skapandekontext är beroende av den tid man lever i, vilka personliga preferenser man 
har och utbildning man har gått. Influenser kommer från en mängd olika håll och gör 
kraven på yrkeskompetens komplex. Ett stort personligt ansvar ligger hos formgivaren 
att ta hänsyn till givna faktorer samtidigt som många beslut vilar på formgivarens egen 
konstnärssjäl och magkänsla. 
 
Förslaget av den nya logotypen har diskuterats med uppdragsgivarna och en viss 
utveckling av logotypen krävs innan man kan börja använda den. Bland annat ska 
symbolen i det nya förslaget vidareutvecklas för att bli ett ännu mer distinkt 
kännetecken. De böljande acantusbladen ska även stramas till för att undvika 
associationer till 1970-talets ”flower powerperiod”.  
 
Examensarbetet är avsett att omfatta 10 veckors arbete och hade jag haft längre tid på 
mig hade jag valt att utforma ytterligare material till den grafiska profilen. Det hade 
även varit intressant att testa det nya logotypförslaget på Norrköpings Auktionsverks 
kunder, för att se om den stämmer bättre överens med deras image och identitet. 
 
Att anpassa en logotyp, baserad endast på resultatet av en enkätundersökning märkte 
jag blev till en svårighet. I efterhand kan jag önska att jag även hade skickat ut enkäten 
till mer designintresserade människor med större erfarenhet inom det grafiska 
området. En del av svaren i enkäten var mycket bra och lätta att tolka medan många 
påstod att man överhuvudtaget inte kan förknippa till exempel ett teckensnitt med en 
känsla.  
 
Som en reflektion kan jag även i efterhand känna att enkäten inte gav det jag hade 
hoppats på. Idén med att ta reda på vilka känslor auktionsverkets kunder associerade 
till företaget och den grafiska profilen var i god tro men sent omsider insåg jag att 
resultatet kom att bli något naivt. Jag var tvungen att komplettera undersökningen med 
egna personliga åsikter och fatta beslut som inte kunde styrkas till fullo av enkäten. 
Detta på grund av att det ibland bara gick att urskilja väldigt svaga mönster ur 
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resultatet. Alltför många respondenter tyckte helt enkelt för olika. Således handlade det 
snarast om en tolkningsfråga än ett resultat. 
 
Det tacksamma med att ha valt en kvantitativ undersökningsmetod var dock att svaren 
och procentsatserna var verkligt gripbara eftersom de var baserade helt och hållet på 
respondenternas åsikter. Det kändes som en klar hjälp att siffrorna kunde tala sitt 
tydliga språk. 

Konkurrenternas logo typer 
Vid framtagningen av det nya designförslaget studerades några av de tidigare kända 
konkurrenternas logotyper. De förebilder som fanns var framförallt de stora 
auktionsverken i stockholmsregionen med sina tillhörande symboler. Här presenteras 
de tankar som jag har haft kring logotyperna och vad jag har valt att ta med mig i 
utvecklandet av ett nytt designförslag. 
 
Bukowskis i Stockholm som räknas som det största auktionsverket i Sverige har 
förutom sitt tydliga, stora B även en symbol som indikerar att de är kungliga 
hovleverantörer. Båda dessa symboler fungerar som tydliga ”stämplar” och B:et kan 
stå för sig själv utan behovet av namnet i anslutning. Att använda sig en symbol som 
har beskrivande egenskaper av företaget har fungerat som en inspiration i 
framtagandet av en egen symbol till Norrköpings Auktionsverk.  
 
Att liksom Lauritz ha ett starkt förknippad föremål till auktionshuset i symbolen tror 
jag kan ha både för- och nackdelar. Den karaktäristiska stolen känns lätt igen av 
kunder som känner till formgivaren men för människor som inte har tidigare kunskap 
om denne fyller inte symbolen sin funktion. Jag anser att det i vissa fall kan vara en 
fördel att inte ha en symbol som är för snävt förknippad med företaget. Att välja en 
mer allmän symbol kan ge en bredare igenkänning men samtidigt ge en alltför svag 
återkoppling till företaget. 
 
Stockholms Auktionsverk har liksom mitt förslag en fyrkantig form och risken finns 
att särskiljningen mellan logotyperna inte är tillräckligt stor. I samband med formen är 
även placeringen av symbolen och avstavningen av namnet en alltför stor likhet. 
Numer använder sig Stockholms Auktionsverk ibland en variant av logotypen, med 
namnet och symbolen skrivet i guld på en vit bakgrund. Om tanken är att den nya 
varianten blir dominant i användandet minskar risken för sammanblandning av de 
båda logotyperna.  
 
Auktionshuset Gomér & Andersson har en enkel och tydlig logotyp. Den klassiska 
auktionsklubban står som symbol i en siluettliknande illustration. Själv upplever jag 
logotypen som neutral och förknippar den inte med något särskilt. Den har ungefär 
samma besvär som Norrköpings Auktionsverks nuvarande logotyp, att man inte kan 
utläsa något om historien bakom företaget. Den har därför heller inte verkat som en 
inspiration för mig i mitt designarbete. 
 
Uppsala Auktionskammare har liksom Norrköpings Auktionsverk en problematik med 
sitt avlånga format på logotypen. Symbolen är förhållandevis liten i jämförelse med 
namnet och därmed blir den också otydlig. Min åsikt är att Uppsala Auktionskammare 
liksom Norrköpings Auktionsverk behöver göra logotypen mer kompakt för att nå 
högre användbarhet. 
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Tankar kring  den nya logo typdes ignen 
Jag tror att det var svårt att utläsa några drastiska mönster ur enkäten eftersom den 
ursprungliga logotypen varken har ett tydligt eller säreget formspråk. Den är helt enkelt 
för intetsägande för att man ska kunna uttala sig om dess egenskaper. Genom att 
förnya sin grafiska profil och sitt visuella utseende till något mer personligt tror jag att 
Norrköpings Auktionsverk tydligare kan få fram sina kärnvärden i företaget.  
 
När jag skulle välja vilken typ av symbol som skulle kunna förknippas med 
auktionsverket valde jag de symmetriska akantusbladen. Dels för att de skulle 
återkoppla till barocken men också dels för att jag anser att märket skulle bli mer 
karaktäristiskt och användbart.  
 
Gällande den vinröda färgen så gjorde jag en iakttagelse vid granskning av 
Norrköpings auktionsverks nuvarande grafiska material. Den röda nyansen skiftar 
markant vid tryck på olika underlag. Man kan undvika detta genom att använda sig av 
en svartvit variant på logotyp vid tryck på mer färgpåverkande material, samt vid 
överföring på kopiatorer och faxar. Jag valde därför även att ta fram ett svartvitt 
förslag. 
 
En nackdel med att fortsätta att använda sig av den röda färgen är att även Uppsala 
Auktionskammare använder sig av en vinröd färg i sin visuella kommunikation, om än 
något ljusare. Dock tror jag inte att det kommer ha någon betydelse att färgerna liknar 
varandra eftersom det övriga formspråket skiljer sig. 

Eftersom logotypteckensnittet är det klassiska men väldigt slitna Times New Roman 
anser jag att det inte bildar någon distinkt personlighet åt logotypen. Det är 
anspråkslöst och direkt svår att lägga på minnet. Teckensnittet Erasmus, som jag valde 
att ersätta Times New Roman med finner jag mer intresseväckande. Jag tycker även att 
företagets image av att vara pålitligt och seriöst framgår tydligare genom det 
teckensnittet. 

Problematiken kring att förslaget på många punkter liknar Stockholms Auktionsverks 
logotyp medför även det en nödvändig förändring av förslaget. Detta är en insikt som 
har framkommit i efterhand och därför har det inte varit ett medvetet val. En 
centrerad symbol med namnet skrivet i versaler, delat på två rader är förmodligen inget 
unikt men för att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga borde något av elementen 
förändras.  
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Kompl ikati oner  
Att utforma frågor till en enkätundersökning visade sig vara svårare än jag hade trott. 
Även om jag gick igenom frågorna flera gånger för att undvika missförstånd kan man i 
efterhand känna att man skulle ha gjort annorlunda i ett antal av fallen. Den största 
svårigheten visade sig vara att många av respondenterna inte ansåg sig kunna 
tillräckligt mycket om grafiska profiler för att kunna svara på frågorna. För mig var det 
en självklarhet att var och en kan ha en viss åsikt om till exempel en färg. Har man 
dock inte läst någon form av färglära eller reflekterat kring en färgs betydelse innan 
kan det nog vara svårt att överhuvudtaget ha en uppfattning om en färg, mer än att 
man gillar den eller tycker illa om den. 
 
Ett annat bekymmer blev hur kunderna tolkade enkäten. Att använda sig av siffror i 
graderingsfrågorna tror jag var en nackdel eftersom många automatisk tolkar en 
femma som bättre än en etta (mycket på grund av det gamla betygssystemet.) Den här 
tolkningen tror jag blev något missvisande eftersom värdeorden som respondenterna 
blev ombedda att gradera både hade negativa och positiva innebörder. För att undvika 
detta hade man kunnat ställa en enkel ”ja- och nejfråga” först och sedan bett dem 
pricka in svaret i en skala. När jag utformade enkäten resonerade jag dock så att 
försöka hålla frågorna så korta som möjligt och uteslöt därför att ha fler svarsalternativ 
på en och samma fråga. (Trost 2007, s. 92) 
 
Graderingarna var som tidigare nämnts numeriska och avstånden mellan skalstegen var 
lika stora som i en kvotskala. I efterhand kan man tänka att det var ett misstag av mig 
att ha numeriska värden eftersom det bildas en väl definierad nollpunkt vid siffran tre. 
Fanns det möjlighet att göra om enkäten hade jag valt att använda mig av ”instämmer 
helt”, och ”instämmer delvis” eftersom de alternativen inte har fasta avstånd och 
skillnader mellan värdena. (Trost 2007:18) 
 
Innan jag utformade enkäten var jag fast besluten att frågorna inte var tvungna att 
kräva ett svar eftersom jag anser att man kan ha en neutral åsikt. Blir svaret påtvingat 
bedömer jag det som missvisande. Detta hade som följd att alla 140 stycken 
respondenter inte svarade på alla frågor. Procentsatsen blev med andra ord ojämn och 
felaktig i vissa fall. Jag vill dock påpeka att jag medvetet inte ville ha frågor som kräver 
ett svar för att gå vidare, det är nämligen något som jag själv blir irriterad på när jag 
svarar på en enkät. 
 
Den sista bristen i undersökningen var att man i enkäten kunde utläsa att den största 
majoriteten svarande inte bodde i Norrköpingsområdet. Detta betyder att det finns 
risk för att många överhuvudtaget inte har kommit i kontakt med företaget utan bara 
besökt hemsidan. Jag tror därför att många kan ha svarat på enkäten trots en väldigt 
ytlig relation till företaget. Därmed sjunker trovärdigheten i respondenternas svar i 
enkäten.  

 
For tsa tt  f orskning  
Något som från början var tänkt och som hade varit intressant att undersöka är hur 
det nya logotypförslaget tas emot av kunderna. En jämförelse mellan den nuvarande 
logotypen och det nya förslaget skulle fungera som en utvärdering av tolkningen och 
resultatet men även en utvärdering av min förmåga och insats som grafisk formgivare. 
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Likaså vore det intressant att se om trogna kunder känner igen det nya förslaget och 
kan återkoppla logotypen till företaget med hjälp av namnet och den bevarade vinröda 
färgen. 
 
Om Norrköpings Auktionsverk är intresserade av att använda sig av det nya förslaget 
blir det ett naturligt steg att fortsätta utformningen av den övriga grafiska profilen i 
samma anda som i logotypförslaget. Eftersom grafiska profiler har logotypen som 
hjärta och utgångspunkt bör det resterande materialet höra ihop med logotypen. 
 
Utifrån svaren i den fria textfrågan i enkäten kunde man utläsa mycket information 
och åsikter om själva företaget, och inte bara attityder kring den grafiska profilen. Det 
vore därför intressant att göra en ny, mer klassisk marknadsundersökning, riktad till 
Norrköpings Auktionsverks kunder eftersom ingen liknande undersökning har gjorts 
tidigare. 
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 Övriga  käl lor 
• Möte den 22 april 2009 med Lina Olsén och Christian Olsén, anställda hos 

Norrköpings Auktionsverk.  
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Bilagor 

Bilaga  1  Kön,  f öde l s eår,  o rt  
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Bilaga  2 Besöksf rekvens ,  image  
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Bilaga  3 Logo typen 
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Bilaga  4 Den v inröda f ärgen  
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 Bilaga  5 Guldfärgen och te ckensnit te t  
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Bilaga  6 Övrig a synpunkter 
Har du några övriga synpunkter på Norrköpings Auktionsverks grafiska profil 
eller förslag till förändringar? 
 
(De kursivt markerade är de som rör den grafiska profilen, resten är övriga 
kommentarer som jag valt att inte ha med i sammanställningen av enkäten) 
 
 
- Otroligt trist och opersonligt. 
Bara kursiv stil skulle hjälpa mycket 
 
- Lite som Antik & Auktion...lite veckotidningsvarning...känns lite 80-tal... 
 
- teckensnittet i logotypen kunde göras lite mera intresseväckande. 
 
- Använd fler färger och en logo nu är det bara bokstäver. Nytäkande men med något gammalt inslag 
då det är gamla saker som auktioneras ut. 
 
- Hej, har arbetat i 40 år som grafisk designer, dina frågor är lite märkliga, det är för det första inte 
mycket till logotype, så därför är det väldigt svårt att ha åsikter som du önskar få. Jag tror inte att det 
är logotypen eller husfärgen som behöver ändras, däremot på vilket sätt som dom används, vilket 
känns lite gammaldags. Hemsidan är tex väldigt tråkig, sökningsmotorn fungerar tex inte, 
auktionsnummer ligger inte upplagda i grupper som tex: Konst, Möbler, Porslin, Glas etc... Annars 
har jag bara goda erfarenheter ab Auktionsverket, mycket trevlig personal och hjälpsamma på alla 
sätt. Hoppas att du fått lite åsikter som du kan ha användning för MVH 
Gert 
 
- En viss modernisering kanske behövs utan att för den skull förlora känslan av anrikt och klassiskt 
 
- Mitt tips skulle vara att hitta en profil som anspelade mer på att ni säljer äldre föremål. Stockholms 
Auktionsverk har ju till exempel en lite mer gammeldags symbol, med sina skrivstils S och A i 
loggan. 
 
- Snegla intepå andra auktionshus, titta hellre på riktigt kommersiella företeelser ute i världen, tex 
TIFFANY. Varför inte turkost eller orange som basfärg. Lyft er ur det provinsiella, ni kan ju få 
tag i och sälja fantastiska saker, det har ni ju bevisat 
 
- Vackrare bokstäver! 
 
- Jag tycker det är text-logotypen som känns minst intressant och skulle behöva ett lyft. 
 
- Kan med fördel moderniseras både vad avser form och innehåll utan att tappa i 
det seriösa anslaget 
 
- Rött är passion och otrohet, guld är makt och rikedom. 
Om ni önskar eftertanke vid besvarandet av dessa frågor tar det avsevärt mer tid än 5 min. 
 
- NORRKÖPINGS ANTIKRUNDA 
 
- Logotypen går inte alls i samklang med verksamheten eller mitt goda intryck av medarbetarna. Det 
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känns snarast som att den är skapad i word på en dator under 90-talet... Den röda färgen är bra, 
men typsnittet och "logotypen" är oinspirerande och lockar inte alls. 
 
- Nej men gärna en litet roligare logga 
 
- Ta bort strecket i logotypen. Det gör den svårläst 
 
- Profilen av mindre betydelse, namnet viktagare att det inte ändras 
 
- Ok profil - ännu bättre innehåll! 
 
- Utmärkta förstoringsmöjligheter på bilderna! 
 
- Jämför med andra auktionsverk på nätet så är ni absolut i särklass - vad allt beträffar. 
 
- Behåll den 
 
- Ni är toppen som Ni är. 
Mina släktingar säger att ni har så ren och snyggt. 
Kram från Inga-Britt 
 
- Allt är bra som det f n är, ingen ändring är nödvändig! 
 
- Jättebra som det är idag 
 
- Lycka till! 
 
- Vill ha auktioner oftare. Nätauktioner. 
 
- Utveckla transporttjänsten! 
 
- Önskar att man skickar ut nyhetsbrev via e-postnyhetsbrev, där man beskriver vad 
kommande auktion innehåller, med en länk till hemsidan, där man kan se sakerna. Det 
bildar ett större intesse för föremålen, och man deltar mer än om man skall söka själv. 
För min del har auktionerna inte så hög prioritet på vintern, Under sommaren finns 
större intresse. 
MVH 
Anders Jäderberg 
 
- Mycket bättre beskr av objekten behövs 
Ibland dåliga bilder 
Bra tfnkontakt när man ringer 
 
- Nej tycker dom ska förbättra för dom som köper via internet tex bilder mått svar om 
bud leder till köp mm 
 
- Stockholm Auktionsverk har vissa auktioner där man kan logga in och s a s 
medverka i auktionen. Mycket bra. 
 
- Enbart facelift på grafiska profilen funkar inte, behöver förbättra hemsidan också, 
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exempelvis kunna visa mer än 25 varor per gång. Även användarvänligheten behöver 
förbättras. 
 
- Aktuella bud måste synas när man bjuder så man vet när man är högst eller inte 
 
- Hej! 
Jag har alltid tyckt om att besöka er web-sida. Dock den här enkäten raderar ut en stor 
del av ert förtroendekapital. Den röda färgen känns lite lånad från andra anrika 
auktionsverk och att så tydligt och utstuderat välja logotype och färg efter hur 
kunderna skall uppfatta det bör ske utan att kunden känner att detta är ett medvetet 
drag. (Man känner sig "lurad"/manipulerad). Jag hoppas att ni säjer upp avtalet med en 
så okänslig reklambyrå som skickar ut en så lång (för många frågor) och oseriös enkät. 
Det ger inte ett proffsigt intryck! 
Lycka till med er verksamhet som jag uppfattar som professionell! 
 
- Jag kan inte se att en logotyp, överhuvudtaget, förmedlar de orden ni söker 
 
- Time has been too short for a profound opinion. Statement is merely guesswork. I 
am limited to internet/email for contacts. Reliability is essential. I am a professional 
antique dealer used to taking risks and long distance buying without seeing the 
merchandise prior to buying. Therefore heavy accent on reliability. 
It was good to catch up with the Swedish 
language again. Studied that in the early 70ies, never used it after that time. Reading 
goes, writing too much of a risk of making myself laughable. 
All the best, 
Hans Kreft 
 
- Nej. Har dessutom ingen direkt uppfattning om vissa av frågorna, som därför 
markerats alla med 3 
 
- Nej, men jag vill i egenskap av statistiker påminna Louise om olämpligheten i att 
räkna ut medelvärden på graderna i en skala då de saknar matematiska egenskaper, 
median rekomenderas. 
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Bilaga  7 Diskuss ions f rågor 
 
Frågor inför mötet med Lina och Christian Olsén 22/4 2009 
 

• Vilka är Norrköpings Auktionsverks kärnvärden? 
• Hur ser era positioneringsstrategier ut? 
• Vilka önskemål och tankar finns gällande en ny logotyp? 
• Vilka är era största konkurrenter? 
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Bilaga  8 Mötesante ckningar 
22/4 2009 
Intervju med Lina och Christian Olsén på Norrköpings Auktionsverk. 
 
Positionering 
Anteckningar kring auktionsverkets positionering. 

• De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till vid diskussion av ett auktionsverks 
positionering är hur stor omsättning de har samt hur dyra föremål som 
auktioneras ut. 

 
• I en jämförelse med de största kringliggande auktionshusen ligger Norrköpings 

Auktionsverk på ungefär samma plats som Göteborgs Auktionsverk gällande 
hur dyra auktionsföremålen är.  

 
• De har dock större omsättning än både Crafoord i Lund och Göteborgs 

Auktionsverk.  
 

• Bukowskis, Stockholms Auktionsverk och Uppsala Auktionsverk har alla både 
större omsättningar och säljer dyrare föremål än Norrköpings Auktionsverk. 

 
 
 
Logotypen 
Anteckningar kring diskussionen om önskemål rörande en ny logotyp. 
 

• Gärna en symbol, men exakt vad för symbol är oklart. Eventuellt något med 
anknytning till Norrköpings stad. Önskvärt är att symbolen i vissa fall ska 
kunna stå för sig själv, efter en inarbetning. 

 
• En logotyp med mer kompakt format vore att föredra eftersom den nu är 

utdragen och svårhanterlig i bland annat annonser. 
 

• De flesta på företaget är överens om att man bör spara den vinröda färgen i 
logotypen. Enda alternativa förslaget är att göra den i mörkblått. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


