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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

1.1.1 Varumärke 
För att nå konsumenten på bästa sätt genom budskap och 
meddelanden är det vanligt att företag försöker stärka sin 
varumärkesidentitet. Processen kallas en 
märkesprofilering(Branding) eller ett varumärkesbyggande. Melin 
(1999) menar att varumärkesidentiteten kan betraktas som hur 
företag skiljer sig från andra, vad de har för värderingar och hur de 
framställer sig. Företaget får en typ av personlighet genom att 
relationen med konsumenterna byggs upp via de meddelanden som 
sänds ut. Ett varumärke skapar igenkänning och det handlar om att 
skapa ett emotionellt band mellan företag och konsument genom 
märkesidentitet. Målet är att företaget blir det självklara valet för 
konsumenten gällande val av produkter och tjänster. Enligt Melin 
(1999) är målsättningen för märkesinnehavaren att sluta ett ”osynligt 
avtal” med så många konsumenter som möjligt, för att försäkra sig 
om långsiktig märkeslojalitet.  Även Wheeler (2009) skriver att 
lojaliteten hos konsumenten är en av de viktigaste aspekterna i en 
märkesprofilering och syftet är således att öka medvetenheten hos 
konsumenterna. Hur varumärket uppfattas påverkar framgången hos 
företaget oavsett om det är ett nystartat företag, en ideell 
organisation eller en produkt (Wheeler, 2009). David Haigh, CEO, 
Brand Finance menar att varumärket har tre huvudfunktioner 
(Wheeler, 2009);  
 

• Navigationen – Varumärken hjälper konsumenten att välja 
från den mängd valmöjligheter som finns ute på marknaden.  

• Försäkringen – Varumärken kommunicerar ut kvalitén hos 
produkten och försäkrar kunden att den valt rätt.  

• Engagemanget –  Varumärken använder ett karakteristiskt 
bildspråk, ett kommunikationssätt och associationer för att få 
konsumenten att identifiera sig med dem. 

 
Det finns mycket som har betydelse i varför en konsument väljer en 
viss produkt. Att varumärket har en stor betydelse i valet av 
märkesprodukt framgår av de undersökningar som genomförts med 
avseende på konsumenternas preferenser gällande Coca-Cola och 
Pepsi-Cola. Resultaten visade att konsumenterna föredrog Pepsi vid 
ett blindtest men däremot om konsumenterna kände till identiteten 
på produkten föredrog majoriteten istället Coca-Cola (Melin, 1999). 
Den personliga relationen mellan kund och konsument är en stor del 
i den varumärkesbyggande processen. 
 
1.1.2 Varumärkesstrategi  
Varumärkesstrategi grundar sig i företagets vision, affärsidé och 
kärnvärden. För att få en framgångsrik varumärkesstrategi behövs en 



7/54 

  

förståelse om vilka kunderna är och vilka behov och önskningar de 
har (Wheeler, 2009). Varumärkesstrategin är en färdplan som ger 
klarhet, sammanhang och inspiration till de anställda. Den gör det 
lättare för försäljningsgruppen att sälja mer och guidar 
marknadsföringen i rätt riktning.  
Det är sällan som någon tar fram en varumärkesstrategi helt själv då 
flera synsätt behövs för att nå fram till målet. Det är oftast en grupp 
människor i företaget som utvecklar strategin. I gruppen ingår oftast 
personal från Försäljning, Marknad, Produktutveckling, PR, 
Distribution och VDn. Större företag tar oftast in en extern person 
som jobbar med att utveckla strategier och som oftast har erfarenhet 
inom området (Wheeler, 2009).  
 
 
1.1.3 Visuell identitet 
I det moderna samhället finns det en mängd valmöjligheter gällande 
produkter och företag. Konkurrensen gör att det blir svårt att synas 
bland andra, oftast större organisationer. Varumärken är ett sätt att 
skilja sig från mängden och hjälper till att skapa en identitet 
(Wheeler, 2009). 
 
Den visuella identiteten består av en symbol/logotyp, typografi, 
färger, en slogan och oftast även ett grafiskt element (Van den 
Bosch, Jong & Elving, 2005). De visuella elementen är viktiga för en 
organisations igenkänning, de används vid kommunikation utåt men 
kan även användas inom organisationen. Van den Bosch et. al. 
skriver att det är vanligt att de visuella elementen finns på 
företagsbilar, företagskläder eller byggnader. Ett företag som vårdar 
sin identitet uppfattas som mer trovärdigt och kompetent (Smajic, 
2011). 
 
För att en varumärkesidentitet ska vara framgångsrik behöver fem 
dimensioner uppfyllas: 
 
Synlighet 
Med synlighet menar van den Bosch et al. hur framstående företaget 
är för sin målgrupp. Hur ett företag uppfattas beror på vad de sänder 
ut för signaler. Vad har företaget för historia? Hur framställer 
media företaget? Vad har företaget för kärnvärden? Detta är frågor 
som påverkar företagets varumärke och rykte, oavsett om det är 
positivt eller negativt. 
 
Särskiljande 
Företaget ska särskilja sig från sina konkurrenter med hjälp av sin 
grafiska identitet. En unik position och en hållbar strategi för att 
behålla sina kunder och intressenter är av stor vikt. (van den Bosch 
et al. 2005) 
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Autenticitet 
Autentiska företag upplevs som ärliga, genuina, noggranna, pålitliga 
och trovärdiga. (van den Bosch et al. 2005) 
 
Transparens 
Transparens avser hos ett företag ökad pålitlighet och minskad 
osäkerhet hos kunden. (van den Bosch et al. 2005) 
 
Konsekvens 
Ett företag bör använda den grafiska identiteten konsekvent i allt 
material som sänds ut. (van den Bosch et al. 2005) 
 
 
1.1.4 Logotyp 
Wheeler (2009) beskriver ordet logotyp som text och ord bestående 
av ett speciellt typsnitt eller form. Oftast finns en symbol intill 
logotypen och detta tillsammans bildar en Signatur (Wheeler, 2009). 
I föreliggande arbete kommer dock Signaturen benämnas som 
Logotyp. En logotyp är ett märke som ensamt ska kunna symbolisera 
ett helt varumärke (Torberger, 2010). Därför är det viktigt att 
logotypen är välgjord, unik och minnesvärd (Torberger, 2010).  
 
 
1.1.5 Grafisk Profil 
En logotyp/symbol är kärnan i en varumärkesidentitet, dock kommer 
den sällan ensam (Torberger, 2010). En varumärkesidentitet beskrivs 
i en grafisk profil som används för att skapa ett konsekvent visuellt 
intryck hos konsumenter. Den grafiska profilen är ett verktyg för den 
visuella identiteten där manualen beskriver hur elementen, typsnitten 
och färgerna ska användas. Människor helt utan kunskap ska med 
hjälp av manualen kunna skapa material som bibehåller ett 
konsekvent uttryck och följer de regler som finns (Smajic, 2011). 
 
 
1.1.6 Färg 
Färg är en viktig beståndsdel i en visuell identitet, 60% av valen av 
produktköp är baserade på färg (Wheeler, 2009). En identitets 
igenkänning förstärks med färg och används för att förstärka en 
känsla och framhäva personlighet. Forskning visar att färger kan 
framkalla olika känslor, humör och associationer (Wright, u.å). Li 
(2009) menar att ljusa färger kan framkalla positiva känslor. Röd, 
orange och gul kan framkalla livliga, glada och levande känslor 
medan blå och grön kan framkalla känslor som svaghet och oro. (Li, 
2009) 
 
1.1.7 Typografi 
Typografin behövs för att en identitet ska bli komplett. För att välja 
typsnitt krävs det att man har en baskunskap inom typografi och kan 
urskilja kontraster och hierarki (Wheeler, 2009). Typografin måste 
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stödja företagets image och personlighet, det måste vara lättanvänt 
och lättillgängligt. (Wheeler, 2009). 
 
 
1.1.8 Design Thinking 
Design Thinking avser kreativa strategier som används av designers 
i designprocessen (Design Thinking, 2017). Robert Bau som håller i 
en kurs i Design Thinking på Berghs beskriver konceptet så här 
(Berghs School of Communication, u.å.): 
 

”Design Thinking är en filosofi, ett angreppssätt samt en 
uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat 
igenom hela innovationsprocessen – något man inte gör så ofta i 

innovationsprocesser. Man lägger fokus på att observera 
riktiga människor i riktiga miljöer för att kartlägga vad som funkar 
och inte funkar med en specifik upplevelse. Man lägger också fokus 
på visualisering och prototyping för att kunna snabbt testa idéer och 

koncept med användarna” 
 
 

1.2 Företaget 

Josef Davidssons Eftr. AB är ett företag som säljer vedspisar och 
kaminer. Det grundades år 1882 av Josef Davidsson och är beläget i 
Reftele. Företaget har 12 anställda och anställer vid behov konsulter 
för projekt som pågår. I föreliggande arbete benämns Josef 
Davidssons Eftr AB som Josef Davidssons. 
 
Josef Davidssons säljer vedeldade spisar, reservdelar och tillbehör 
främst till återförsäljare. Denna strategi kallas B2D (Business to 
dealer) och kan ställas i relation till vad som kallas B2B (Business to 
Business) och B2C (Business to consumer) (Business-to-dealer, 
2012, 23 juni). Trots att företaget säljer till andra företag är det 
viktigt att även marknadsföra sig ut mot konsumenten. Detta gör att 
den visuella identiteten blir viktig då det moderna samhället blir allt 
mer digitalt. Med en konsekvent och attraktiv visuell identitet kan 
företaget bibehålla ett starkt varumärke. Vid tidpunkten då 
föreliggande arbete gjordes stod företaget inför en stor digital 
transformation där de ville gå över till det digitala och anamma de 
moderna teknikerna, både gällande arbetssätt och marknadsföring.  
 
De ville med hjälp av ett varumärkesprojekt få en ny grund att stå på 
vad gäller marknadsföring och försäljning och anlitade därför Almi 
som hjälpte dem med att utveckla varumärket. Almi agerade 
processledare under 6 veckor och vägledde personalen genom 
föreläsningar och diskussioner. De ville i samband med utvecklingen 
göra en redesign på den visuella identiteten för att stärka det nya 
syftet och kärnvärdena.  
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1.3 Projektmål och avgränsningar 

Syftet med undersökningen var att skapa en ny visuell identitet och 
bedöma hur ett varumärke kunde spegla den visuella identiteten i en 
grafisk profil. 
 
Frågeställningar 
 

• Hur bör logotypen se ut för att spegla företagets kärnvärden 
och varumärke? 

• Vilka färger och typsnitt bör användas för att stärka 
företagets kärnvärden?  
 

Mål 
 

• Skapa en ny visuell identitet till Josef Davidssons 
• Leverera en komplett grafisk manual 
• Den visuella identiteten ska spegla företagets värderingar och 

grunda sig i resultatet av varumärkesarbetet 
• Skapa en varumärkeshandbok som ett resultat av 

varumärkesarbetet 
• Företaget ska självklart vara nöjda med den nya visuella 

identiteten, den grafiska manualen och 
varumärkeshandboken 

 
Jag gick inte in på någon marknadsundersökning utöver det som 
gicks igenom på mötena med Almi. Marknadsmaterialet visades 
endast upp i mockups och gjordes inte till färdigt material utan 
endast exempel. Det sista steget i Sless sjustegsmodell (monitoring) 
tillämpades inte då profilen inte applicerades omedelbart.  
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2 Metod 
Under 6 veckors tid genomfördes ett varumärkesprojekt på företaget. 
De medverkande var tjänstepersoner på företaget; VD, 
produktutveckling, försäljning, marknad och ekonomi. Projektet 
leddes av Almi där Patrik Forss agerade processledare. Totalt skedde 
6 möten där företagets grundperspektiv, position, kärnvärden, vision 
och strategi behandlades. Syftet var att kartlägga företagets 
marknadsposition och fastställa vision och affärsidé. Ledningen hade 
som mål att de anställda på företaget skulle vara delaktiga i 
processen och känna att de var en del av utvecklingen.  
 
I resultatet beskrivs vad som gicks igenom på mötena, för ytterligare 
detaljer finns mötesanteckningar i Bilaga 1.  
 
Konceptet Design Thinking (Design Thinking, 2017, 7 april) 
applicerades i syfte att utvärdera hur en visuell identitet kan tas fram 
tillsammans med personal på ett företag.  
 

2.1  Metod – Sless 

Metoden som tillämpades i föreliggande arbete var Sless 
sjustegsmodell för informationsdesign (Sless, 2008). Metoden valdes 
för att få en struktur i arbetet. En bakgrundsanalys gjordes i samband 
med Varumärkesprojektet med Almi (Scoping). Utifrån 
informationen från Varumärkesprojektet undersökte jag vilka 
typsnitt och färger som skulle passa med företagets kärnvärden 
(Benchmarking). Med informationen från Scoping och 
Benchmarking som underlag kunde designprocessen börja. Jag 
inledde med att skissa upp logotypen och den grafiska manualen för 
att få en känsla (Prototyping). Under möte 5 visade jag upp mina 3 
förslag för deltagarna och de kom med synpunkter (Testing). 
Synpunkterna togs i åtanke och materialet reducerades till 1 förslag 
och det förbättrades (Refining). Materialet presenterades under ett 
personalmöte för all personal på företaget (Implementing). 
 
 

 
 
Figur 1 – Illustration av Sless modell 
 



12/54 

 

Scoping: Varumärkesprojektet har varit grunden för information 
kring företaget.  
Benchmarking: Varumärkesprojektet har även här varit grunden 
och utgjort researchen. 
Prototyping: Skissande på lämplig logotyp, layout, typografi, 
färger, grafiskt element och bildspråk. 
Testing: Materialet testades på företagets personal i syfte att 
fastställa i vilken utsträckning de ansåg det lämpligt till företagets 
identitet.  
Refining: Materialet förbättrades och förfinades utifrån feedback 
från företaget. 
Implementing: Slutligt designförslag gavs till Josef Davidssons. 
 

2.2 Litteratursökning 

All litteratur och relevant information hittades med 
litteratursökningar på biblioteket på CIL i Ljungby (Centrum för 
informationslogistik) och med hjälp av sökmotorer som Google, 
Google Scholar och DIVA. Sökord som användes var bland annat 
Grafisk Profil, Visuell Identitet, Logotyp, Grafisk Manual, Betydelse 
av färg, Typografi, Visual Identity, Logo, Branding Manual, 
Branding, Varumärkesbyggande, Varumärke och Varumärkestrategi, 
Branding Strategy, Design Thinking, Brand Building, Typography, 
Color, Brand design.  



13/54 

 

3 Resultat & Diskussion 
Projektet inleddes med ett varumärkesprojekt. Företaget stod inför 
en stor digital transformation där de ville gå över mot den digitala 
världen och anamma de utmaningar som uppstår vid en sådan 
utveckling. De ville kartlägga varumärket och sin position på 
marknaden med hjälp av ett varumärkesprojekt. Projektet skulle 
även hjälpa dem att påbörja en förnyad affärsplan och ledningen 
önskade att varumärket skulle diskuteras under 6 möten. De tog in 
Almi, ett företag som hjälper små och medelstora företag att skapa 
tillväxt, där Patrik Forss skulle agera processledare och vara ett stöd 
under projektet. Främst skulle kärnvärden, affärsidé, vision och 
mission diskuteras men även framtidsplaner och strategi. Under 
mötena diskuterades detta och baserat på de diskussioner som ägt 
rum kunde skisser på ny logotyp och visuell identitet träda fram. 
Deltagarna beskrev hur de ansåg att företaget såg ut från ett 
kundperspektiv och diskuterade hur företaget kunde förändras med 
hjälp av ett förnyat varumärke.  

3.1 Möte 1 

Tisdag 21 februari 2017 
En affärsmodell, se bilaga 1, påbörjades och diskuterades bland 
deltagarna. Det pratades om kundsegment, produkter, kundrelationer 
och erbjudanden. Det blev samtal om var företaget står i dag och vart 
de vill nå. Mötet var avspänt och deltagarna var positiva.  
 

3.2 Möte 2 

Tisdag 28 februari 2017 
Det andra mötet inleddes med ett föredrag av Forss om Visionen och 
hur viktigt det är att ha en tydlig idé om vart man vill nå. Riktning, 
Syfte och Värderingar diskuterades.  
 
Riktning – Viljan att lyckas. 
Syfte – Vad är syftet med företaget? På vilket sätt gör företaget 
nytta? 
Värderingar – Vad står företaget för? Vad är viktigt? Var kommer 
företaget ifrån?  
 
Mötet diskuterade frågorna och deltagarna hade i viss mån en 
överensstämmande vision. Mötet kom fram till att företaget besitter 
mycket kunskap om produkterna, har hög servicenivå och strävar 
efter bästa kvalité. Stundtals talades det fritt och diverse idéer om 
framtida strategier kom upp. Värderingar var något som deltagarna 
gärna ville enas om och det resonerades länge om vilka kärnvärden 
företaget skulle ha.  
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Kvalité, Ärlighet, Trygghet, Familjär, Innovativa var de ord mötet 
kom överens om.  
 

 
 
Figur 2 – Företagets logotyp 

 

 
Figur 3 – Skisser på ny logotyp efter möte 1 och 2. 

Diskussion 
Efter möte 1 och 2 påbörjades skisser på logotyper. Efter att viss 
personal på företaget varit tveksamma till en förändring i logotypen 
valde jag att göra en mindre förändring och skissade upp en ny 
eldsflamma och ändrade typsnitt på logotypen. Avsikten var att göra 
en mer modern logotyp. Flamman skulle på ett konkret sätt 
representera att företaget gör vedeldade spisar och logotypen skulle 
efterlikna den de hade från början. Figur 3 visar 4 av de första 
skisserna som gjordes och skiss 4 var en chansning som jag senare 
kände inte höll hela vägen. Den framkallade inte känslan som Josef 
Davidssons står för.  
 
 

JOSEF DAVIDSSONS EFTR.

JOSEF 
DAVIDSS ONS 

EFTR.

1.

2.

3. 4.
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3.3 Möte 3 

Tisdag 7 mars 2017 
Mötet inleddes med att Forss höll ett föredrag om hur företag kan 
växa med rätt tankesätt. Han visade en modell som heter 
Tillväxtsbarometern som är ett underlag för tillväxt. Under mötet 
ritades det upp en positioneringskarta där Josef Davidssons, (JDE) 
och konkurrent 1 placerades ut för att se skillnader. Detta gjordes i 
syfte att kartlägga företagens position och på ett konkret sätt visa 
deltagarna var företaget är i dag. 
 
 

 
 
Figur 4 – Positioneringskarta och skiss av Forss från möte 3 

Mötet kom fram till att syftet med företaget är: 
 

• Trygghet 
• Trivsel 
• Status 

 
Företaget ska sträva efter att en vedspis i hemmet ger trygghet ifall 
strömmen går. Företaget ska finnas där med produkter som ger 
trivsel i hemmet, en vedspis är en mysfaktor och ger värme. 
Företaget vill skapa trender med produkterna, därmed status. 
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Figur 5 – Positioneringskarta av kända varumärkens kvadrantposition 

 
Diskussion 
Under möte 3 diskuterades positioneringen av företaget. Figur 4 
visar den position som deltagarna själva ansåg att företaget 
hade/skulle ha. Den första kvadranten i figur 4 där företaget är 
placerat har x-axeln hög kvalité och y-axeln högt pris. Figur 5 togs 
fram för att undersöka hur olika företag profilerar sig beroende på 
vilken kvadrat de befinner sig i. Företagen valdes ut av författaren 
som i detta fall bedömde dem utifrån ett konsumentperspektiv. I 
Figur 5 syns ett tydligt samband hos logotyperna i de olika 
kvadranterna. I kvadrant ett där även Josef Davidssons vill placera 
sig finns bland annat Apple, Mio och Svenskt Tenn som alla 
profilerar sig på liknande sätt, oftast i svart, vit och grått. I kvadrant 
tre och fyra används färg som ett starkt element i profileringen, 
vanligtvis gul, blå eller röd. Detta är förmodligen för att färger som 
gul, röd och blå drar till sig mer uppmärksamhet än neutrala färger 
som grå, vit och svart (Wright, 2008).  
 
Eftersom Josef Davidssons ville positionera sig i den första 
kvadranten fick jag tänka om vad gäller färgval i den visuella 
identiteten. I figur 6 och 7 syns de färgförslag som tagits fram. Från 
informationen från positioneringen kom jag fram till att de neutrala 
färgerna behövde vara de primära och att en accentfärg behövdes för 
att utmärka element och typografi. Färgförslag 1 och 2 skiljer sig 
enbart på accentfärgen och jag valde dämpade neutrala toner av grå 
tillsammans med en starkare kulör för att behålla den känslan som 
”högt pris–hög kvalité” innebär (Wright, 2008).  
 

Högt pris

Lågt pris

Hög kvalitéLåg kvalité
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Figur 6 – Färgförslag 1 

 
Figur 7 – Färgförslag 2 

Efter möte 3 skissade jag upp ytterligare några symboler och 
typografi till logotypen. I skiss ett och två i figur 8 användes 
flamman från föregående skisser tillsammans med den grå och gula 
färg som valdes. Jag ansåg dock inte att jag fick känslan jag ville 
komma åt. Skiss 3 är en symbol tagen ifrån en av spisarna som 
företaget säljer. Detta är ett mönster som är unikt för Josef 
Davidssons och det är även något som togs fram för över 10 år 
sedan. Efter möte 3 började funderingar på att ta bort Eftr. i 
logotypen att träda fram. Detta var för att en logotyp som har ett 
längre namn kan bli svårdesignad, en logotyp ska vara så enkel och 
stilren som det är möjligt (Airey, 2015). Logotypen ska gå att 
använda i alla de sammanhang som en logotyp ska synas i, det kan 
vara på ett traditionellt sätt eller digitalt (Torberger, 2010). För att 
stärka den exklusiva känsla som företaget efterfrågade samt följa 
Airey föreslog jag för en av ägarna att ta bort Eftr, detta resulterade i 
ett visst motstånd från honom men handledaren på företaget tyckte 
att detta kunde vara en bra idé. Dock var detta en osäkerhet till en 
början och i skisserna från möte 3 behölls Eftr.  
 

 
 
Figur 8 – Skiss/förslag på logotypens symbol och typografi efter möte 3 

Josef Davidssons Eftr.

1. 2. 3.

4.

5.
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3.4 Möte 4 

Tisdag 14 mars 2017 
Det fjärde mötet syftade till att informera deltagarna om omvärlden. 
Processledaren höll föredrag om omvärldsbevakning, 
omvärldsanalys och hur snabbt världen förändras. Han menade att 
det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i världen, 
hur snabbt det kan förändras och vad som kan påverka företaget. Ett 
exempel är miljöaspekten då vedeldning är en stor källa till miljö- 
och hälsoskadliga luftföroreningar (Naturvårdsverket, u.å.). Om en 
ny lagstiftning skulle ske som bestämmer att vedeldning i braskamin 
och vedspis blir förbjudet skulle detta påverka företaget avsevärt då 
försäljningen måste upphöra.  
 
Diskussion 
Möte 4 gav inte några ytterligare insikter designmässigt till den 
visuella identiteten. Mötet var i huvudsak ett föredrag av Forss där 
han berättade om omvärlden. Dock framträdde den visuella 
identiteten under veckan i form av exempel på uppslag till den 
grafiska manualen. Det resulterade i tre förslag varav ett som 
arbetades mest med. Avsikten var till en början att vänta en vecka 
med presentation till deltagarna men processen påskyndades och på 
möte 5 skulle designförslagen visas. Förslag ett fick då betydligt mer 
tid att utvecklas och det fokuserades mindre på förslag två och tre. 
Förslag två och tre gjordes för att en jämförelse behövdes gentemot 
förslag ett.  
 
 
Förslag ett 
Jag ville få en övergripande känsla av exklusivitet och förstärka 
yttrycket i identiteten. Med hjälp av typsnittet Heritage kombinerat 
med en tunnare linjär fick jag fram känslan jag ville nå. Mönstret 
(figur 10) är gjort av symbolen från spisen Viking 30 och ger Josef 
Davidssons något unikt i sin identitet. Bild på spisen Viking 30 finns 
i bilaga 10. Båda färgerna från färgförslag ett och två behölls och 
avsikten var att en kombination kunde göras.  
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Figur 10 – Förslag ett på layout, färger och typografi efter möte 4 

 

 

Figur 11 – Mönster i förslag ett  

 
 
Förslag två 
Förslag två visar typsnitt och tre färger varav en som är orange, detta 
skiljer det olika förslagens färger åt. Förslag två innehåller endast ett 
typsnitt för att behålla konsekvensen. En svaghet med detta förslag är att 
typsnittet Helvetica är vanligt bland andra varumärken och detta bidrar till 
att identiteten blir mindre unik. 
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Figur 12 – Förslag 2 på layout, färger och typografi efter möte 4 

Förslag tre 
Det finns två typsnitt i förslag tre och dessa är seriffer. Detta för att skapa 
en exklusivitet i identiteten. Det finns heller ingen accentfärg och endast 
neutrala färger finns som primärfärger.  

 
Figur 13 – Förslag 3 på layout, färger och typografi efter möte 4 
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3.5 Möte 5 

Tisdag 21 mars 2017 
Mötet inleddes med att tre designförslag (figur 10, 12 och 13) 
presenterades. Deltagarna visade sig positiva och kom med 
synpunkter. Många tyckte om mönstret i förslag ett och även 
typografin gillades starkt av samtliga deltagare på mötet. Färgerna i 
förslag ett gillades, deltagarna uppskattade att den blåa och gula 
färgen blir Sveriges färger. Förslag ett var det förslag som deltagarna 
tyckte bäst om, men även förslag tre var några positiva till. I förslag 
tre gillades stilrenheten, den klassiska känslan och rubriktypsnittet 
av ett fåtal deltagare. Förslag två fick nästintill inga kommentarer 
utan deltagarna fokuserade på Förslag ett och tre. Mötet beslutade att 
förslag ett och tre skulle kombineras på bästa möjliga sätt.  
 
Resterande tid på mötet höll Forss föredrag om bland annat 
marknadsföring och strategi. Mötet diskuterade även affärsplanen 
och de 3-åriga strategimålen. 
 
 
Diskussion 
Vid presentationen av designförslagen var många av deltagarna 
relativt positiva främst till förslag ett. Jag förmodar att förslag ett 
gillades bäst på grund av kontrasten i typsnitten och att det fanns en 
accentfärg. Förslag ett var betydligt mer välarbetat än de andra 
förslagen och det är troligt att det även kan ha varit en orsak till att 
det gillades bäst.  
 
Efter möte 5 arbetade jag vidare med Förslag ett från figur 10. och 
fokuserade senare på logotypen. Figur 14 visar nya skisser på 
logotypen. Nummer ett har en symbol som föreställer en braskamin 
med en eldsflamma i. Den ska ge ett intryck av enkelhet men ändå 
visa vilken bransch företaget är i.  Nummer två och fyra är av en 
liknande utformning. Vikingsymbolen används i båda fallen. Detta 
för att symbolen ska symbolisera företaget, då märket är unikt för 
Josef Davidssons. Nummer tre är enkel men har en eldsflamma i en 
av bokstäverna och detta för att ge intryck av vilken bransch 
företaget är i. Efter möte 5 testade jag att ta bort Eftr. med 
godkännande från handledaren på företaget, logotypen fick fler 
möjligheter och kändes enklare. Funderingar uppstod om huruvida 
en symbol skulle finnas med eller inte. Enligt Torberger (2010) 
behövs en symbol om det är resultatet av ett bra koncept. Eftersom 
vikingsymbolen har ett stort arv i företaget och sedan innan är känt 
från en av spisarna kändes denna symbol som ett bättre alternativ 
rent spontant. Den visar dock inte vad företaget gör rent praktiskt 
men enligt Torberger (2010) är detta inte ett krav. Därför skapades 
även symbolen från skiss ett i figur 14. Som tidigare nämnt visar 
denna en braskamin och den symboliserar att företaget är i 
brasvärmebranschen.  
 



22/54 

 

 
Figur 14 – Skisser på logotyp efter möte 5 

3.6 Möte 6 

Tisdag 28 mars 2017 
Under möte 6 diskuterades främst kärnvärdena igen. Under 
varumärkesprojektet sammanställde jag informationen i en 
varumärkeshandbok som diskuterades på mötet. Den finns i bilaga 2. 
Det var viktigt att gå igenom kärnvärdena grundligt då de är basen 
till varumärket och profilen. Mötet beslutade att kärnvärdena 
tillsvidare skulle vara;  
 
Innovativa och Engagerade 
Familjära och Ärliga 
Hög kompetens och trygghet 
 
Diskussion 
Samtliga deltagare behövde vara eniga om kärnvärdena och eftersom 
det var sista mötet var det i huvudsak det mötet handlade om. Inget 
ytterligare framkom från mötet angående den visuella identiteten. 
Under veckan jobbades prototyperna fram och den 7 april 2017 
presenterades de för all personal på företaget.  
 

JOSEFDAVIDSSONS  

1. 2.

3.

4.
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4 Sammanfattande diskussion, 
Slutsatser & Rekommendationer 

Målet med föreliggande arbete var att ta fram en ny visuell identitet 
samt en grafisk manual till Josef Davidssons. Den nya visuella 
identiteten stämmer överens med de kärnvärden, den vision och 
affärsidé som togs fram under varumärkesprojektet.  
 

4.1 Logotyp 

Efter möte 6 när skisserna utvecklats och testats på två personer i 
personalen valdes två logotyper ut, se figur 15. Logotyperna är 
snarlika med endast storlek på text och placering som skiljer. Dessa 
valdes för att symbolen som föreställer ett mönster är unikt och har 
ett arv för Josef Davidssons och ansågs se exklusiv ut. Kontrast och 
detaljer bidrar till att typografin blir levande (Torberger, 2010). 

 
Figur 15 – Prototyp på logotyp 

 

4.2 Färger 

Primärfärgerna valdes av mig tillsammans med personal på 
företaget, se figur 16. Färgerna är neutrala för att förstärka känslan 
av exklusivitet (Li, 2009). Den gula accentfärgen har en kyligare ton 
för att visa på tradition. De sekundära färgerna valdes för att kunna 
beskriva olika delar i grafer och diagram.  
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Figur 16 – Prototyp på färg 

 

4.3 Typografi 

De typsnitt som valdes är alla valda för att stärka företagets 
kärnvärden. Lato och Source Sans Pro finns i många vikter och det 
går att skapa bra hierarki och kontrast (Wheeler, 2010). Dessa 
typsnitt är även lätta att använda sig av på webben, i nyhetsbrev och 
övrigt. Detta är något företaget eftersträvar då de arbetar mot ett 
molnbaserat arbetssätt.  
 

 
 
Figur 17 – Prototyp på typsnitt 

4.4 Grafisk Manual 

En grafisk manual skapades för att säkerställa och sammanställa de 
regler som den nya visuella identiteten innebär, se bilaga 2. Den 
innehåller val av typsnitt, logotypens användning samt frizon, färger 
och färgkombinationer. Regler för hur dessa får användas står tydligt 
och personer utan kunskap inom grafisk design ska kunna tillämpa 
profilen. Den innehåller även mockups på marknadsmaterial som är 
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exempel på hur profilen kan användas i olika sammanhang. 
Manualen är på ungefär 20 sidor och inte för omfattande då detta kan 
resultera i att användarna struntar helt i manualen, det blir för jobbigt 
att följa den helt enkelt (Smajic, 2011). Den är övergripande och 
förklarar de viktigaste delarna. Den precis som de flesta grafiska 
manualer byggd för att kunna utökas i framtiden, till exempel med 
ett kapitel om krav på papperssorter och kvalité.  

4.5 Varumärkeshandbok 

En önskan från handledaren på företaget var att en sammanställning 
från varumärkesprojektet i form av en bok skulle skapas. Denna 
skapades med hjälp av affärsplanen och innehåller information som 
kom fram under varumärkesprojektet. Den är på 16 sidor och ska 
användas internt på företaget vid nyanställning och implementering 
av det nya varumärket och kärnvärdena. Varumärkeshandboken 
finns i bilaga 10.   

4.6 Slutpresentation 

En vecka efter möte 6 presenterades varumärkeshandboken och den 
grafiska manualen för all personal på företaget på ett personalmöte. 
Förslagen motiverades och vid presentationens slut diskuterades den 
nya visuella identiteten. Personalen tyckte om presentationen och 
identiteten. De ansåg att den stämde överens med det som 
varumärkesprojektet kommit fram till. Det uppstod frågor om 
huruvida mönstret bör användas i den omfattning det gjorts eller om 
det bör minimaliseras. Färgerna mottogs positivt av samtliga och de 
höll med om att färgerna utsände en exklusiv känsla. Logotypen 
mottogs mycket positivt av de flesta, dock nämnde en person att den 
möjligtvis kunde förknippas med en livmoder, men att hen i övrigt 
tyckte om logotypen. En annan nämnde att hen sett något liknade 
någon annanstans men kunde inte placera var. Dessa faktorer kan bli 
ett stort problem då en symbol som liknar en livmoder kan sända ut 
ett budskap som skiljer sig från det företaget står för. Att en person 
tyckt sig sett något liknande innan kan betyda att en liknande symbol 
redan finns och det behöver möjligtvis tas under övervägande. Att 
typsnitten var lättillgängliga på webben och kunde användas på flera 
plattformar uppskattades. Personalmötet bestämde att detta skulle tas 
till styrelsen och ett beslut skulle fattas några veckor fram.  
 

4.7 Metodreflektion 

Det svåraste var till en början att få ägarna positiva till en större 
redesign då ett missförstånd skett vid starten av föreliggande arbete. 
Under tidens gång infann sig dock en positivitet hos dem och de blev 
mer öppna för förändring. Missförståndet ledde till en osäkerhet i 
arbetet med profilen och skisserna från möte 1 är ett resultat av detta. 
Skisserna från möte 1 är designade utifrån logotypen som de redan 
hade och skiljer sig därför inte mycket från den. Däremot under 
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arbetets gång förändrades tankesättet hos ägarna och det gav mig 
mer utrymme för att skapa något nytt som stämde överens med 
kärnvärdena och det nya varumärket. Något som eventuellt kunde 
gjorts bättre var att föra en djupare diskussion med både ägare och 
handledare på företaget då handledaren inte diskuterat med ägarna 
om vad syftet med föreliggande arbete var. Fler möten med ägarna 
där Testing gjorts kunde varit ett bättre alternativ för att involvera 
dem i ett tidigare skede. Handledaren på företaget var dock mycket 
positiv till förändringarna och den nya visuella identiteten och fanns 
där med åsikter vid utvecklingen. Varumärkesprojektetet var en bra 
grund för att utveckla kärnvärden och vision och samtidigt låta 
personal på företaget delta vid framtagningen av den visuella 
identiteten. En bra inblick i vad företaget gör och står för var en 
bidragande faktor till resultatet. Under tidens gång blev jag också 
varse om hur företaget sett ut historiskt och varför ett visst motstånd 
till förändring fanns. Eftersom ägarna endast har jobbat på Josef 
Davidssons finns ingen övrig erfarenhet i hur företag drivs och 
utvecklas. Företaget har drivits på ett traditionellt sätt både 
affärsmässigt och marknadsmässigt. Handledaren på företaget kom 
in för 3 år sedan och har sedan dess jobbat både operativt och på 
styrelsenivå med att föra företaget framåt mot nya arbetssätt. Detta 
har bidragit till många förändringar på kort tid och därmed utsatt 
ägarna för press i förändringsprocessen.  
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Bilaga 2 – Grafisk Manual 
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Bilaga 3 – Mötesanteckningar – Möte 1 
Tisdag 21 Februari 2017 
 
Deltagare: 
Nadja Myrup 
Martin Poulsen 
Markus Andersson 
Mikael Andersson 
Dan Angerbrandt 
David Bolin 
Maria Levinsson 
Patrik Forss 
 
Kundsegment 
Vilka är det ni vänder er till? Vilka köper? 
Medelålders 
40% kvinnor 60% män 
Mellansverige ner mot södra 
Kakelungsartiklar mycket i Stockholm 
Folk som har hus, villa 
Inte mycket kunder nere i från Skåne 
Landsbyggd 
Största återförsäljare i Norrtälje 
 
ÅF Brasvärmebutiker – Elda, Marieberg brasvärme (6 butiker), 
Brasvärmegruppen 
ÅF Bygg – Beiier, XL, Optimera 
ÅF Hantverkare – Sotare 
Konsument via webben – Reservdelar och tillbehör 
 
450 st 
 
Inget aktivt görs för att få in nya kunder. Endast sökoptimering finns. 
 
Var vill ni vara? 
Kan man ha olika strategi för spisar och tillbehör? 
Demografiska skillnader, man kan sälja på nätet tex i norge där man inte 
är lika stort. 
 
Säljer mycket reservdelar och tillbehör själva på webshoppen. 
60/40% men i tid som läggs på sälj är det 95/5% 
Mer digital marknadsföring är viktigt för framtiden. 
Vi pratar mycket om hur nöten ska knäckas med att sälja på webben så att 
inte återförsäljarna förloras. 
 
Kundrelationer 
Telefon, Mässor och återförsäljarbesök (fysisk) 
Det är ofta där den bästa relationen skapas, relationen har byggts upp vid 
fysisk besök 
3,5 veckor, 70 butiker ute hos återförsäljare, 50 besök på ett år. 
Utbildning, informera om spisarna när man är ute på besök 
Slutkunden ringer till oss 
 

Skulle man kunna göra en enkätundersökning? För att få information om 
vem kunden är, Skulle de hellre köpa en spis på nätet? 
Kanske en fråga var de bor, kön, ålder, hus? 
Hur värderar du kundservice i butiken? 
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Film och animation är viktigt. Man kan göra filmer för att illustrera och visa 
upp. 
 
Erbjudande 
Vad är det ni säljer? Vad är det för behov? 
Tradition – mysigt, uppvärmning, matlagning, reservvärmekälla 
Trygghet 
Måste tänkte mer på reservdelar, vad är det vi säljer 
 
Kunnande hos JD och service, kompetensen. 
Hantverk 
 
Aktiviteter 
Viktiga Partners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38/54 

 

Bilaga 4 – Mötesanteckningar – Möte 2 
Tisdag 28 Februari 2017 
 
Deltagare: 
Nadja Myrup 
Martin Poulsen 
Markus Andersson 
Mikael Andersson 
Dan Angerbrandt 
David Bolin 
Maria Levinsson 
Patrik Forss 
 

Vi börjar kl 17.00 där vi har kaffe, vatten och mackor framställda. Mötet 
börjar med att Patrick frågar om det finns någon mall för affärsplan och 
vision. Det finns en mall. Vi pratar om hur det förra mötet gått och många 
tycker det var nyttigt. Mikael nämner hur produktionen går och att vi är på 
rätt väg där ute, speciellt med Viking 30 som har en snabbare 
produktionstid nu än innan.  
 
Patrick börjar med att rita på kartongen och vi ska börja prata om Vision. 
Vision är en framtida målbild som är stor, en dröm. Den är oerhört viktig att 
ha. Vart är vi på väg någonstans.  
Boken Build to Last – Jim Collins är grunden för det han går igenom. Vad 
är syftet med verksamheten.  
 
Riktning  
Man måste vilja lyckas, visionen är så viktig. Man kan tänka sig till success. 
(Law of attraction) 
 
Syfte 
På vilket sätt gör vi nytta? Vad är syftet med företaget? Vi tillför värde.  
Han menar att det är mycket viktigt att ha en vision och ett syfte.  
 
Värderingar 
Vad står vi för, vad är viktigt. Var vi kommer ifrån.  Patrick nämner att IKEA är 
duktiga på det här med värderingar och är bra på att kommunicera ut detta. 
Ikea har byggt upp sitt varumärke utifrån var de kommer ifrån och deras 
grunder.  
Markus flikar in Kvalitet 
 
Man kan likna det vid en boj, (minns från en kurs) värderingarna styr ens 
beteende.  
Markus tror att i grund och botten har de samma värderingar som tidigare. 
De har inga ägarvärderingar skrivna men de känner varandra och tror sig 
veta att de har en gemensam tro.  
 
Har de en känsla på vad som finns i dag? Markus vill att det de gör ska vara 
riktigt bra, Mikael säger att vi har mycket kunskap. Svenskt hantverk, vi är 
en genuin svensk tillverkare. Strävar efter bästa möjliga kvalitét. Hög 
servicenivå. Bra kundservice.  
Hittills har det inte varit fokus på vad det har kostat, det har mest varit fokus 
på produkten, att det ska vara bra grejer. På senare tid har priserna fått 
höjas.   
Martin vill se 5 ord och jämföra det med hur kan det se ut för kunden 
gentemot internt.  
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Svenskt hantverk 
• Svensk kvalité 
• Uppfattas som positivt med svenskt 

 
Udda produkter, det stämmer in attd et ska vara bra kvalité.  
Patrick frågar: Lämnar ni garanti? Ja 10 års garanti, allt utom eldstaden.  
 
Bygga en story runt Josef, storytelling. Det genuina och äkta.  
Inte fel att spinna på det.  
 
Vad innebär det att ett företag är värderingstyrt? 
Man har sina grindar som man inte går utanför, ledningen påtalar ofta om 
värderingarna. Gemenskap, Hjälps åt, lagets bästa. Tydliga mål, man vet vad 
som krävs av en.  
Man måste hålla det vid liv. Man ska leva som man lär.  
 
Motsatsen är en reaktiv organisation – handlar om att överleva och folk går 
dit för att hämta sin lön bara. Ingen frihet, livrädda för att göra fel.  
 
Kärnvärden för produkten 
Kvalitét 

• Det vi gör det gör vi på riktigt 
• Hög Leveranssäkerhet 
• Hög finnish 
• Hög kvalité på tillverkning, produkt och  service 

 
Ärlighet 

• Håller vad vi lovar 
• Står för det vi säger 
• Står för produkten 

 
Trygghet 

• Kompetens och erfarenhet 
• God ekonomi 
• 10 års garanti 

 
Kundnöjdhet – Kundfokus 
Värme 
 

Familjära 
• Tillgängliga 
• Snabba 
• Intresserade 
• Värme 

 
Innovativa 

• Lyhörda för förändringar 
• Mod att förändra 

 
Ansvar 

• Engagemang 
• Snabba svar 
• Kunskap 
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Vad är det för person, det här företaget, om det skulle vara en person? 
Traditionell person, medelålder, klassisk. Värdesätter trygghet, vill veta vad 
man får.  
Viktigt med en personlig relation med kunden.  
 
Vi pratar lite om hur vi vill förändra värdeorden så att de ska fungera i 
längden. Vi pratar länge om kärnvärden och vilka ord vi ska ha.  
Vi pratar lite om en idé att man kan skrämma kunden, en idé kan vara en 
film där ryssarna knackar på.  
 
Företagskulturen är som den varit men kan den bli med utmanande?  
 
Patrick frågar hur man ska vara som person för att passa in –  
Ärlighet svarar Markus 
 
Vi är inte bara innovativa i produkten utan det är ju möten i alla 
sammanhang. Till exempel när man kommer in på webben. Allt ska hänga 
ihop. Byggnader, profil, osv.  
Frihet under ansvar. 
 
Man måste våga! Det är okej att göra fel, man måste ta egna initivativ.   
Delaktighet, vi bygger detta företaget på delaktighet att alla är med och 
skapar. Öppenhet.  
 
Martin visar sin presentation om den digitala visionen.  

• Innovativ affärsprocess med en agil organisationskultur 
 

Gleichers formel: 
F = V * O * S * T  
 
F = Förändring som har lyckats 
V = Visionen “Om fem år är vi där” 
O = Omvärlden förändras då måste vi också förändras eller ett internt 
missnöje 
S = Stegen, vi måste ha mål, vad är det första steget. 
T = Vi måste tro på det här 
 
Alla idéer ska bevaras och vi ska ha högt till tak. Våga säga och hjälpas åt 
och man ska inte straffas för att man ger konstruktiv kritik.  
 
Vi diskuterar fortfarande kärnvärdena, det har vi gjort i ca 2 timmar. Men det 
ska ta tid för att diskussioner av detta slag ger resultat. Vi pratar om att vi 
måste ge ansvar till personalen och att företaget kommer bli mer agilt tack 
vare detta.  
 
Vi enas om att dessa kärnvärden och värderingar är bra och vi ska sträva 
efter att uppnå dem. Alla är överens om att detta känns rätt och vi lämnar 
kärnvärdena.  
 
Vi ska nu börja prata lite om syftet med företaget, såklart att tjäna pengar 
men också något mer. Vi diskuterar lite lätt och Patrick ställer frågor för att 
starta diskussionen. Han ställer frågor som: Vilken bransch är ni i? Är det en 
upplevelse eller känsla ni säljer eller vad är det? Trivsel, atmosfär, mys? 
En person tycker att traditionen är viktigt en annan tycker att syftet är att 
leverera det slutkunden vill ha är viktigt. Patrick frågar då: men om kunden 
inte vill ha vedspisar längre, vad gör ni då? Finns det annat sätt att lösa 
problemet och behovet på?  
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Markus pratar om att vi har fört traditionen vidare men vill nu att vi ska ta 
produktutvecklingen till en ny nivå. Det handlar om ett behov vi löser, vad är 
det för behov och problem vi löser? 
Vad är viktigast? Vi måste sticka ut.  
 
Möbel, mysfaktor, matlagning 
Alternativ värme och matlagningskälla 
 
Samarbete med kökstillverkare kan vara en bra väg att gå. Markus tror inte 
på den idén, han säger att han inte har det rätta tänket i det. Bränslet är 
veden. 
 
Markus berättar om hur man kan förbättra miljöaspekten.  Partickelfilter? 
Undrar Patrick. 
Markus tror att det har forskats om detta men aldrig något som slagits 
igenom. Inget problem med det vi säljer i dag. Han tror att vi kan slå stort på 
vedspisarna i Europa. Trycker mycket på kvalité. Speciellt i gjutjärn.  
 
Syftet är bland annat: 
Trygghet och trivsel i hemmet.  
Livsstil 
Säljer ett koncept.  
 
Vi har pratat mycket fram och tillbaka och går runt och runt men kommer 
inte fram till något konkret direkt. Men det kom upp en idé om att man ska 
sälja ett koncept i Norge där ett företag som säljer hytter ska ha vedspisen 
med direkt i sin försäljning.  
Mötet avslutas med att Patrick frågar om vi kan ta till oss det vi pratat om i 
dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 5 – Mötesanteckningar – Möte 3 
Tisdag 7 mars 2017 
 
Deltagare: 
Nadja Myrup 
Martin Poulsen 
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Markus Andersson 
Mikael Andersson 
Dan Angerbrandt 
David Bolin 
Maria Levinsson 
Patrik Forss 
 
Tidsmonopolkurvan 
Ahrens Rapid growth 
Tillväxtbarometern 8.1 
 
Mervärden 
Produktblomman 

• imageskapande 
• fönsteröppnare 
• helkundsskapande 
• lojalitetsskapande 

 
Som tankemodell är den en bra modell att resonera runt.  
Ledstjärna = vision 
Pokal = Mål 6 månader 
 
Tältorganisation 

• Cirkus - Man hjälps åt 
 
Förändringens trygghet 

• Teamet hjälps åt 
 
Ledarstil 
Tillväxtens ledarskap 

• Leva i varumärket varje dag 
 
Ledningsbalans 

• Omge dig med kollegor som inte är som du 
• Komplettera varandra 

 

Positionering 
Strategisk positionering 

• Vad måste vi göra för att bli tydligare 
• Kärnvärden 

 
Hur man positionerar varumärket 
 
Patrik visar upp positioneringskartan och placerar ut westbo och JDE. 
Martin visar upp produktmatrisen där vi sorterar upp vilka ÅF som köper vad 
och hur mycket.  
 
Vad tittar kunderna på i dag? 

• Pris 
• Kvalité  
• Garanti 
• Design 

 
Hur är vi i relation till de andra? Största möjliga skillnad mellan oss och 
konkurrent 
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Funktion – Insidan 
Tillgänglighet 
Service 
 
Tänka utanför boxen, sticka ut 
Spetsa 
I profileringen 
 
Syftet är: 
Trygghet 
Trivsel 
Status 
 
Konkurrenter är inget problem för ju fler vi är som ökar marknaden desto 
högre eftertraktning.  
 
Bygg din spis på webben 
Säljkonfigurator 
Skräddarsydd standard 
 
Valmöjligheter? 
Handtag 
Färg 
 
3 positioneringsdiagram - viktigt 
 
Formulerad affärsidé 
 

Affärsidé – Begreppet 
Vem, Vilka? Marknad? 
Geografi, branscher, kunder, kundkategorier, användningsområden 
Slutkonsument 
 
Kvalitétsmedvetna 
Äger sitt boende 
Skapar trivsel, Känslan 
Trygghet 
Tradition 
Enkelhet 
Rofylldhet 
 
Vad? Behov?  
Verksamhetsinriktning, produkter, varor. tjänster 
Produkter och tillbehör mm.  
Brasvärme 
 
Hur? Unik Profil?  
Vad skiljer vårt erbjudande från våra konkurrenters? 
Eldar med ved 
Hög kvalité och hög service 
Trygghet i produkterna och servicen 
 
En affärsidé är svaret på ett behov hos marknaden, som marknaden är 
villig att betala tillräckligt mycket för, för att få löst 
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Vi börjar att göra en P/M -matris (produkt/marknad) där vi skriver ner alla 
produkter vi har och vilka vi säljer till. Dessa kartläggs från 1-5. 
 
1500 vedspisar om året 
Certifierad för josef davidssons vedspisar 
 
Youtube 
Instruktionsfilmer 
 
Sammanfattning 
Vad vill vi uppnå? 
Varumärkeshäfte 
Grafiska Manualen 
Hela företaget ska vara med 
Sälj och Marknadsstrategi 
Speca upp vart vi vill vara, ex internet 
Tillväxt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 – Mötesanteckningar – Möte 4 
Tisdag 14 mars 2017 
 
Deltagare: 
Nadja Myrup 
Martin Poulsen 
Markus Andersson 
Mikael Andersson 
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Dan Angerbrandt 
David Bolin 
Maria Levinsson 
Patrik Forss 
 
Omvärldsanalys, trender, framtid och konkurrens, målsättningar och 
handlingsplan. 
 
Hur ser trenderna ut? Hur fort går det? Ex Vad kör vi på om 5 år? 10 år? 
Utvecklingen går fort.  
Hur blir framtiden? Vad kan vi se? 
 
Värderingar blir viktigare – att företagen är etiska och 
konsumentorienterade. Pris och kvalité räcker inte. Ökad diskussion om 
förtroende, kontroll, hälsa, mijlövärden och äkthet.. 
 
CSR Corporate Social Responsibility – miljö och hållbarhetsfrågor.  
 
Legender 
Story Telling 
Coca Colas inlåsta recept 
 
De oväntade bindestrecken 
Linda Lampenius - Lättklädda damer och klassisk musik. 
 
Livskvalité 
Hälsa, träning, nöjen, underhållning. 
 
Kunskapssamhället 
Alla pressas uppåt i en kunskapspyramid 
Man lär sig nytt hela tiden 
 
Bredbandsamhället 
Upplevelsesamhälle 
Miljöförstöring och klimathot 
Vi blir bättre på att ta vara på det vi har och allt vi gör 
 
Medieindustrins förändringen 
Makten flyttas från kärnan till periferin 
 
Slut på biilig olja 
Vi blir äldre, vi lever längre och blir allt friskare 
År 1850 blev man i snitt 47 år, i dag 82-83, dagens nyfödda beräknas leva 
till 100.  
 
Kärnfamilj 
Hälften av alla ingångna äktenskap slutar i skilsmässa. Homosexuella får 
gifta sig. 
Tjejer tar över. 
Vem som helst kan bli rik i dag. 
Fortsatt automation 
Hälften av alla jobb är borta inom 20 år, nya avancerade robotar tar över. 
Jobless growth är nu en 15 årig trend. 
3D skrivare 
En ny kapitalism… 
Ständiga förändringar 
– Säkerhet 
– Integretet 
– Trygghet 
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– Överlevarna är de som är trygga i förändring 
 
Omvärldbevakning – Att spana efter förändringar 
Omvärldsanalys – Att analysera och tolka förändringarna 
Framtidsanalys – Att bedöma vad som förväntas i framtiden baserat på nuet 
och vad förändringarna kan leda till. 
Scenarioplanering – Att tänka i alternativa framtidsbilder 
 
Tillväxtföretag ser möjligheterna – innan andra gör det 
Läs spelet framåt 
Vi ser snabba förändringar men inte långsamma 
 
Många stora företag som inte hänger med i förändringarna 
Ständig förbättring 
 
Vi har lite svårt att se förändringar, perception dvs varseblivning.  
Maslowsbehovstrappa 
Drivkrafter 

• Omvärlden 
• Närvärlden 
• Invärlden 

 
Skilj på flugor och trender 
Fluga: En tillfällig nyck hos marknaden eller hos individer. Går över 
Trend: Har pågått över tid. 
Omvärldsbevakning handlar om att se det som redan finns.  
Kommunikation har förändrat världen.  
 
Vi pratar mycket om hur framtiden kan se ut och hur viktigt det är att följa 
med i förändringen. Hänger man inte med så tappar man och hamnar långt 
bak. 
 
Vad var det som gjorde att vi fattade dessa besluten? 
Trender?  
Omvärlden? 
Närvärlden? 
Invärlden? 
 
Vi tittar lite på affärsplanen. 
Vi ska få ner toppen av affärsplanen i häftet.  
Vi ska försöka identifiera marknadsstrategi och försäljningsstrategi 
Slutkonsumenten måste bli intresserad av produkterna 
Hitta en partner som är villig att vara med på resan 
 
Ska vi minska antalet återförsäljare eller ska vi ha det som vi har det? Ska 
man satsa eller bara låta det vara? 
 
 

Bilaga 7 – Mötesanteckningar – Möte 5 
Tisdag 21 mars 2017 
Deltagare: 
Nadja Myrup 
Martin Poulsen 
Markus Andersson 
Mikael Andersson 
Dan Angerbrandt 
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David Bolin 
Maria Levinsson 
Patrik Forss 
 
Visade upp vad jag har gjort och fick lite synpunkter. Marcus gillade det 
klassiska i den sista med typsnittet och känslan. Sedan gillades scripten. 
Färgerna gillades också och det blå och gula blir också sverige. Mönstret 
gillades. 
 
NÖHRA-modellen 
Nuläge 
Önskat läge 
Hinder 
Resurser 
Aktivitet 
 
Rätt förberedelser, rätt utrustning, rätt aktiviteter 
 
Nuläge -  Skapa en bild av nuläget. 

• vad vill du utveckla? 
• hur gör du i dag? 
• Vad fungerar bra i dag? 

Önskade läget 
• vad vill du uppnå? 
• vad kommer vara annorlunda när målet är nått? 

Hinder 
• vad krävs för att nå mlået? 
• vad hindrar dig? 
• vilka hinder kan du få hjälp med? 

Resurser 
• vilka resurser har du? Kompetenser? 
• Material och verktyg som du har tillgång till? 
• Frigöra tid? 

Aktivitet 
• Hur kan du gå till väga för att nå dina mål? 
• vad är nästa steg? 
• gör en riktigt aktivitetslista med en tidsplan 

 
Vad är ett mål? En beskrivning av ett framtida önskvärt läge 
 
Produktivitet och effektivitet 
 
Från strategi till mål 
 
Vi kollar lite på de 3-åriga strategimålen i affärsplanen. 
Försäljningstrategimålen måste klargöras och vi måste komma överens om 
det. 
E-handel, hur viktigt blir det? FInns det något sätt vi skulle sälja på internet? 
 
Målen bör vara mätbara. Man borde känna att det är en utmaning och ger 
energi, kräva en anstränging. De ska vara realistiska. Tidsatta borde de 
vara. Någon borde vara ansvaring för att målet uppnås. 
 
Från vision till handlingsplan.  
Driva en aktiv utveckling - sätta mål  
Mäta mål 
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Exempel på mål 

• Antal ideer till idegrupp 
• intrång i nya marknader 

 
Konkreta mål är viktigt 
 
Ha koll på omvärldsförändringarna 
Stäm av och kolla hur vi ligger till, Vad har hänt? Gör vi något fel? Är det fel 
grejer vi jobbar med? 
 
Hur ska vi anpassa oss till marknaden? 

• Produkter 
• Prissättning 
• Kanalen 
• Geografi 

 
Hur ska vi påverka marknaden? 

• Personal, kompetens 
• Personlig bearbetning, Hur bearbetar vi våra återförsäljare 
• Mekanisk bearbetning, hemsida, utskick, sociala medier 

 
Välja konkurrensmedel - på vilket sätt ska vi konkurrera på marknaden 
Handlingsplan 
 
Konkurrensmedel 
Produkt 
Pris 
Plats 
Personal 
Promotion 
 
Anpassning 
Påverkan 
 
Imitationsstegen 
Prisändring → Reklam→ Personlig försäljning→ Produktutveckling→ 
Funktionslösning→ Profil 
Konkurrenter kan imitera, lättast med pris svårast med profil 
 
Hitta mervärden runt produkter - tjäna mer pengar 
Produktblomman 
Kan vi få fler att bli lojala? 
Hur lyfter vi vårat anseende ute hos våra återförsäljare? 
 
Produktblomman kan va en bilaga? 
 
Bygger upp förväntningar när du bygger upp ett varumärke 
Serviceupplevelse 
Servicekvalité 

• Rykte 
• Krisbeteende 
• Pålitlighet 
• OSV 

 
Produktlivscykel 
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Ta fram en billigare variant för att nå alla 
Pionjärprissättning - Exlusivitet 
Segmentera marknaden 
Vad ingår egentligen i priset, genom att sätta ett högre pris kan du kanske 
ge en bättre service. 
 
Kommunicera ut vad som ingår 
Ingen garanti på spisen om du inte använder våra prylar 
Kan jag försvara varför min produkt är dyrare? 
Totalkostnadsargument 
30 års garanti? 
 
Trattmodellen 
 
Kundvård är viktigt, återköp svarar för merparten av intäkterna.  
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Martin Poulsen 
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Mikael Andersson 
Dan Angerbrandt 
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Maria Levinsson 
Patrik Forss 
 
Vi börjar med att gå igenom de 3-åriga strategimålen. Vi börjar med 
försäljning och David förklarar vad de kommit fram till. Vi ska prata om hur vi 
tar detta målet vidare.  
 
Delmål -  
 
Möjlig rekrytering, Kundbesök även utomlands, Utställning på mässa i 
Tyskland,  
Omvärldsanalys/bevakning, vilka distributörer finns utomlands?  
 
Martin går igenom affärsplanen.  
Vi behöver sätta strategier för försäljning, marknad, produkt, produktion, IT, 
digitalisering, leverantör, personal och tillväxt. 
 
Strategi är vägvalen och hur vi går tillväga för att nå våra mål. 
Det finns ett behov av att undersöka marknader i utländerna. 
 
Vi går igenom kärnvärderna och alla tycker de känns bra.  
Firomodellen: 
Grupputveckling 
 
Reaktiv organisation 
Responsiv organisation 
Proaktiv organisation 
Högpresterande organisation 
 
Varumäkesresan - Almi 
 
 

Bilaga 9 – Varumärkeshandbok 
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Bilaga 10 – Bild på Viking 30 

 
 




