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Förord
Som avslutning på min treåriga utbildning Grafisk Teknologi och Design vid 
Högskolan Dalarna skrivs detta examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag bestämde 
mig tidigt för att jag ville skriva mitt examensarbete vid ett företag och sökte mig därför 
till den bransch som jag ser mig själv arbeta för i framtiden, modebranschen. Jag 
kontaktade Lindex, en av Sveriges största modekedjor,  med förslag på vad jag skulle 
kunna göra för dem. Jag blev senare kontaktad av Johan Hallin, marknadschef, som 
tyckte delar av det lät väldigt intressant då det passade dem precis rätt i tiden. Jag fick 
nu möjlighet att vara del av ett väldigt intressant och roligt projekt kring tydliggörandet 
av Lindex logotyp. 

Johanna Nykvist
Göteborg, 25 augusti 2009
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Sammanfattning
Lindex har en stark modemässig position och är en av norra Europas ledande modekedjor. Dessvärre håller inte längre 
deras logotyp den modegrad som de önskar. Avsikten med detta arbete har varit att handhålla undersökningsmaterial till 
Lindex som hjälp i deras arbete med tydliggörandet av sin logotyp.  Arbetet har gått tillväga på så sätt att jag har gjort 
research i Lindex-butiker kring förekomst av logotyp, intervjuer med anställda på Lindex huvudkontor, genomgång av 
tryckt material och även tittat på hur konkurrerande företag arbetar med sina logotyper. Resultatet av undersökningarna 
och intervjuerna visade bland annat att Lindex logotyp förekom i många olika varianter och att åsikterna bland anställda 
var att det krävdes mer arbete med, både vad det gäller färg och hantering av logotypen för att höja dess modegrad. Det 
som nu behövs för Lindex för att få en mer enhetlig hantering av logotypen är tydliga riktlinjer för anställda att följa så 
att allt material som når ut till kunderna är enhetligt och med hög modegrad.
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Abstract

Lindex has a strong fashion position and is one of northern Europe's leading fashion retailers. Unfortunately their 
logotype no longer measures up to the fashion level that is required. Surveys and interviews have been conducted with 
employees at Lindex, disscusing their logotype. I have come to the conclusion that what is needed from Lindex side is 
strict guidlines for the employees to follow so that all information from Lindex to their customers is made with a great 
touch of fashion to it and in a coherent way.
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1. Inledning 
Jag är mycket glad att som avslutande del i min utbildning vid Gafisk Teknologi 
och Design fått denna möjlighet att skriva mitt examensarbete för Lindex. Jag har 
under denna tid fått en inblick i hur Lindex arbetar med sin logotyp och deras 
framtida planer för den. Resultatet av mitt arbete skall förhoppningsvis vara till 
hjälp för Lindex i deras fortsatta arbete med utvecklingen av logotypen.  

1.1 Bakgrund
Lindex har en stark modemässig position och är en av norra Europas ledande mode-
kedjor. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damkonfektion, damunder-
kläder, barnkläder samt kosmetik. Lindex erbjuder ett inspirerande prisvärt mode 
och ger dig som kund genomtänkta kollektioner med rätt modekänsla och ett högt 
nyhetstempo. Lindex har drygt 365 butiker i 9 länder i Norden, Baltikum, Ryssland, 
Centraleuropa och Mellanöstern. Lindex butiker fylls ständigt på med mode för att 
inspirera dig. Lindex cirka 5000 medarbetare jobbar alla för att överraska, beröra och 
ge dig som kund en modeupplevelse i världsklass. 

Jag tog i våras kontakt med Lindex angående mitt examensarbete. Jag skickade ett 
mail med förslag på vad jag skulle kunna göra för dem, bland annat gå igenom deras 
grafiska profil och se hur väl den följs inom företaget. Jag blev kontaktad av mark-
nadschefen på Lindex, Johan Hallin, och han berättade att de nu höll på med ett tyd-
liggörande av just det som jag hade föreslagit, så alltså hade de redan kartlagt det stora
problemet. Mitt uppdrag blev att rikta in mig på logotypen och hur användningen av 
den ser ut inom företaget. 
Problemet Lindex har i dagsläget är att deras logotyp förekommer i så många olika 
varianter. De vill nu ha mer kontinuerlighet i användandet av logotypen och satsar 
därför på en utredning kring detta. De som arbetar med själva omformningen av 
logotypen, det skall inte bli en helt ny utan endast tydliggöras befintlig logotyp,  är 
Lars Fuhre och han kollega Liv Wadström från Fuhre Design och så Lindex reklam-
byrå We are Group.
Jag skall undersöka hur logotypen fungerar i dagsläget, alltså vart det fungerar och 
vart det inte gör det och vad detta beror på. Allt som en del i arbetet med tydliggö-
randet av Lindex logotyp och med ledord som fashion.

1.2 Problemformulering
Hur får vi Lindex logotyp att blir mer "fashion"? Hur fungerar egentligen logotypen i 
extern och intern kommunikation? Vad tycker och hur tycker Lindex anställda att det 
är att arbeta med en logotyp som förekommer i så många olika varianter? Hur mäter 
sig Lindex logotyp i användandet jämfört med konkurrenternas? 

1.3 Effektmål
Handhålla undersökningsmaterial till Lindex som hjälp i deras arbete med tydlig-
görandet av sin logotyp. 



Johanna Nykvist
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Lindex - vägen till en tydligare logotyp

9

1.4 Mål
Mitt mål med detta arbete är kartlägga problemen kring användningen utav Lindex 
logotyp och vad som kan göras för att underlätta arbetet med logotypen för de 
anställda. Målet är även att försöka få en bild av vad som krävs för att få Lindex 
logotyp mer fashion. 

Delmål: 
1. Undersöka förekomsten av olika varianter av logotyp ute i butik. 
2. Intervjua medarbetare på Lindex huvudkontor om deras inställning och arbete 
med logotypen. Vad som kan underlätta för dem och vilka svårigheter de kan tänkas 
ha med användningen utav den. 
3. Undersöka och gå igenom mycket av deras tryckta material för att kartlägga före-
komsten av de olika varianterna av logotypen, vilken som används mest..

1.5 Avgränsningar
De avgränsningar som jag har gjort är att endast koncentrera mig på deras logotyp. 
Från början hade jag tänk att gå igenom hela deras grafiska profil men det hade 
då krävt mycket mer tid och arbete. Logotypen var den som var i mest behov av 
förändring och tydliggörande. Jag har sedan avgränsat mig ytterligare vad gäller 
arbetet kring logotypen. Jag kommer inte beröra exempelvis kundernas uppfatt-
ning utav logotypen då även detta kräver mycket tid och även fler personer i arbete. 
Utan kommer att gå in på de anställdas tycken och känslor för logotypen. Vad deras 
uppfattningar är och vad de tycker behöver göras för att det skall fungera i deras ar- 
bete. För att det inte skulle bli ett alltför stort jobb med fotograferandet i buti-
kerna så avgränsades dessa till de butiker som finns inom Göteborgs stad. 
Här finns dock butiker från de äldsta till de med den senaste inredning-
en.  Butikerna som jag fotograferade i var de på Backaplan, Eriksbergs cen-
trum, Avenyn, Kungsgatan, Fredsgatan och den nya konceptbutiken i Nordstan.  

1.6 Målgrupp
Målgruppen är studenter vid medie- och desingprogram på svenska universitet och 
högskolor. Även personer med intresse för modeindustrin och den grafiska delen av 
denna. 
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2. Teori och data 
2.1 Varumärket 
Varumärkesbegreppet har under senare år fått ett enormt uppsving och intresset för 
varumärken och vad det kan representera har ökat kraftigt, inte minst på grund av 
att företag med starka varumärken betingar ett överpris på marknaden. Ett varu-
märke är egentligen inget annat än en symbol, men en symbol med enorm potential. 
Symbolen kan uttryckas på många olika sätt, den kan representera många olika 
värdedimensioner och den kan vara något som företaget vårdar och bygger eller 
exploaterar och negligerar. Men, oberoende av hur man laddar varumärket så förblir 
det en symbol för ett företag, en produktgrupp, en enstaka produkt, en individ, en 
grupp människor, ett antal servicetjänster, eller en kombination av flera eller alla 
dessa uttryck. Ett bra varumärke representerar ett förtroende. Att skapa ett förtro-
ende är en nödvändig del av framgångsrikt varumärkesladdande, inte bara ur leve-
rantörens synvinkel utan också ur kundens perspektiv. Vi har varumärken runt om 
oss, inte bara i dagligvarubutiken och i våra företag, utan vi ser dem i alla olika delar 
av vårt dagliga liv. Processen att skapa varumärken och bygga varumärken omfattar i 
ett företag alla de aktiviteter som medverkar till att etablera det rykte och de värden 
som varumärket symboliserar. (Nilsson 2000, s. 17-19) 
 
2.1.1 Varumärkets roll 
Alla företag behöver ett varumärke och, oberoende av om den ansvarige gillar det 
eller ej, så har ett företag en varumärkesprofil. Genom att jobba aktivt med sitt varu-
märke, istället för att låta kunderna själv fundera ut vad de ska tycka om företaget, 
kan en organisation skaffa sig distinkta fördelar. 

Dessa fördelar kan summeras i två kategorier. Den första är att ett väl laddat varu-
märke ger företaget finansiella fördelar och den andra är att de anställda lättare kan 
identifiera sig med företaget och dess produkter och tjänster. Den förstnämnda kate-
gorin är välkänd, ett starkt varumärke gör det svårare för andra företag att attackera 
marknaden, men det är också väl värt att betänka vad ett väldefinierat varumärke kan 
göra internt på ett företag. Ett varumärke som de anställda kan känna sig stolta över, 
och känna samhörighet med, kan ha ett mycket positivt inflytande på företagsmora-
len. (Nilsson 2000, s.21)

Varumärken representerar också en kontinuitet vilket är viktigt när det gäller att 
bibehålla kundrelationer; varumärkena är ofta äldre än de organisationer som han-
terar dem. Om man har ett starkt varumärke så kan man också skapa skalfördelar, 
icke minst när det gäller marknadskommunikation. Ett väletablerat och välbyggt 
varumärke kan i ett ögonblick kommunicera ett helt knippe av värden (till exempel 
förtroendeingivande, pålitlig och ledande) mycket snabbare och effektivare än någon 
dyrbar reklamfilm. Varumärket är ett strategiskt verktyg och att utveckla och ladda 
varumärket är en strategisk aktivitet. (Nilsson 2000, s. 21-22)

2.1.2 Varför varumärken?
Varumärket har alltså rollen att identifiera produkten. Med hjälp av varumärket så kan 
kunderna inte bara se vem som är ansvarig för produkten och prata om den, de kan 
också komma ihåg den. Varumärket är redskapet som gör det möjligt att differentiera 
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ett erbjudande från alla andra på marknaden samt att skicka iväg en signal som säger 
att detta är just den produkten som har alla de attribut som kunden söker. (Nilsson 
2000, s. 59-60)

2.1.3 Varumärkets olika funktioner
En viktig del i varumärkets natur är att det har olika funktioner beroende på ur vems 
perspektiv det betraktas. Ett varumärke kan sägas vara av intresse för fyra olika aktörer 
på marknaden och kan därför diskuteras ur lagstiftarens, märkesinnehavarens, kon-
sumentens eller konkurrentens synvinkel. I det följande diskuteras varumärkets funk-
tioner med utgångspunkt i dessa fyra perspektiv, med stark betoning på de tre senare. 

Ur lagstiftarens perspektiv är varumärkets individualiserande och identifierande för-
måga en samhällsnyttig funktion, då den underlättar kommunikationen mellan mark-
nadens aktörer och därigenom effektiviserar handeln. Lagstiftaren har därför fastställt 
grundläggande spelregler för varumärkesanvändningen. Om man för ett ögonblick 
betraktar marknaden som en teaterscen så befinner sig varumärket i centrum för ett 
triangeldrama som dagligen utspelar sig mellan märkesinnehavaren, konsumenten 
och konkurrenten. Handlingen utspelar sig på två plan och gäller varumärkets posi-
tion på marknaden och dess plats i konsumentens medvetande. Huvudaktörer är 
märkesinnehavaren och konsumenten vilka inlett en relation som kan beskrivas som 
partnerskap baserat på ett osynligt avtal.

Målsättningen för märkesinnehavaren är att sluta avtal med så många som möjligt 
under så lång tid som möjligt. Detta avtal grundar sig på att märkesinnehavaren 
erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet, som på bästa sätt tillfredsställer ett 
specifikt behov hos konsumenten. Denna behovstillfredsställelse kan resultera i köp-
trohet från konsumentens sida, vilket manifesterar sig i märkeslojalitet. Konkurrenten, 
som har en biroll i detta vardagsdrama, strävar efter att bryta relationen mellan 
märkesinnehavaren och konsumenten. Konkurrenten traktar således efter att inta 
märkesinnehavarens plats, det vill säga att gå från en undanskymd biroll till en fram-
trädande huvudroll.

Ovanstående beskrivning ger i allegorins form en översiktlig bild av varumärkets 
roll för marknadens aktörer. I det följande presenteras en något mer fullödig bild av 
varumärkets funktioner ur märkesinnehavarens, konsumentens och konkurrentens 
perspektiv. För samtliga aktörer gäller att varumärkets funktioner delvis går in i var-
andra. (Melin 1999, s. 36-37)

2.1.3.1 Ur märkesinnehavarens perspektiv
Varumärket som informationsbärare - För märkesinnehavaren innebär varumärkets 
individualiserande och identifierande förmåga att det är en utmärkt bärare av infor-
mation. Med information avses i detta sammanhang korrekta fakta om produkter som 
rör till exempel innehåll, kvalitet och pris. Denna information grundar sig huvud-
sakligen på produktens funktionella egenskaper och framförs vanligen med hjälp av 
rationella argument.

Varumärket som identitetsbärare - Ensamrätten till ett varumärke ger märkesinne-
havaren möjlighet att bygga upp en unik märkesidentitet. Identitetsuppbyggnad kan 
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sägas vara en sofistikerad form av marknadsföring som försöker renodla ofta subtila 
skillnader mellan olika märkesprodukter. Identiteten förmedlas genom investeringar 
i märkesuppbyggande kommunikation som ofta baserar sig på emotionella argument. 
Det finns ett stort antal faktorer som kan ligga till grund för en unik märkesidentitet, 
däribland produktens namn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung samt rekla-
mens form och innehåll. 

Varumärket som positioneringsinstrument - Med utgångspunkt i märkesinneha-
varens segmentering av marknaden kan varumärket användas som ett effektivt posi-
tioneringsverktyg. Detta illustreras av att ett företag kan välja att betjäna en marknad 
med ett flertal varumärken, vart och ett distinkt positionerat med utgångspunkt i 
målgruppens behov och med hänsyn tagen till konkurrerande märkesprodukters 
positioner på marknaden. Ett företag kan naturligtvis också välja att betjäna ett givet 
segment med ett flertal varumärken med likartad positionering, ett förfarande som 
kallas multibranding och tillämpas av bland andra Electrolux, General Motors och 
Procter & Gamble. Syftet med multibranding är att försöka maximera ett företags 
totala marknadsandel, även om det sker till priset av viss kannibalisering de egna 
märkesprodukterna emellan.

Varumärket som konkurrensmedel - Ett av varumärkets viktigaste funktioner är att 
det tillåter märkesinnehavaren att kommunicera direkt med konsumenten utan att 
gå omvägen via detaljisten. Detta gör att ett företag som lyckats bygga upp en bred 
bas av märkeslojala konsumenter har utvecklat sitt varumärke till ett starkt konkur-
rensmedel i förhållande till andra märkesprodukter, men kanske framför allt i förhål-
lande till detaljisterna. Varumärkets starka ställning för att märkesinnehavaren får 
en dominerande position i distributionskedjan, vilket innebär att förhandlingar med 
detaljister kan ske utifrån en styrkeposition. Märkesinnehavarens förhandlingsposi-
tion förstärks ytterligare av att välkända märkesprodukter ofta har hög omsättnings-
hastighet och god lönsamhet. 

Varumärket som tillväxtgenerator - Ett företag med en bred bas av märkeslojala 
konsumenter har uppnått en viss form av stabilitet. Detta beror på att märkeslojalitet 
i allmänhet leder till goda utsikter avseende framtida intjäningsförmåga. Från den 
styrkeposition som hög märkeslojalitet ger upphov till kan märkesinnehavaren välja 
att exploatera det inneboende värdet i varumärket. Detta kan ske genom exempelvis 
märkesutvidgning eller licensiering. Varumärkets tillväxtpotential grundar sig på att 
det står för något unikt, som för konsumenterna representerar ett i något avseende att-
raktivt mervärde. Ett varumärkes inneboende potential är därför en värdefull tillgång 
som kan generera tillväxt, både på befintliga och nya marknader. (Melin 1999, s. 38-39) 

2.1.3.2 Ur konsumentens perspektiv
Varumärket som informationskälla - Till följd av varumärkets identifierande och 
individualiserande förmåga kan konsumenten erhålla information om märkespro-
duktens pris, kvalitet och funktion. Detta gör att varumärket fungerar som ett infor-
mationskoncentrat, en funktion som tilltalar the economic man, en person som söker 
effektivitet i konsumtionen, i varje konsument. Genom att använda varumärket som 
referenspunkt kan konsumenten enkelt jämföra de olika märkesprodukterna med 
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varandra, för att utvärdera vilken produkt som är det bästa köpet. Varumärken under-
lättar därigenom för konsumenten att orientera sig i vad sociologer ibland kallar ”the 
brandscape”, ett landskap utav varumärken.

Varumärket som katalysator - Inom snart sagt varje produktkategori finns ett stort 
utbud av till synes likartade produkter. Varumärket ger konsumenten möjlighet att 
orientera sig på marknaden och underlättar därigenom beslutsprocessen. Varumärket 
ger konsumenten möjlighet att pröva sig fram till den märkesprodukt som passar 
vederbörande bäst. Då konsumenten väl bestämt sig för en viss produkt underlät-
tar varumärket valsituationen i samband med återköp, vilket gör att transaktions-
kostnaderna minskar. Varumärket är således både tids- och kostnadsbesparande för 
konsumenten. 

Varumärket som garant - Varumärkets garantifunktion är av fundamental betydelse 
för den enskilde konsumenten. Varumärket garanterar inte nödvändigtvis märkes-
produkter av hög kvalitet, men däremot produkter med jämn och konsistent kvalitet. 
Vikten av en jämn kvalitetsnivå beror på att märkeslojalitet grundar sig på behovs-
tillfredsställelse, något som givetvis förutsätter att konsumentens förväntningar alltid 
uppfylls. I ljuset av detta är det osannolikt att en märkesinnehavare medvetet skulle 
försämra produktkvaliteten, då detta äventyrar märkesproduktens renommé. Detta är 
troligtvis orsaken till att medvetna kvalitetsförsämringar i realiteten är sällsynta och 
att de förändringar i kvaliteten som görs vanligen är förbättringar. 

Varumärket som riskreducerare - Förutom att garantera konsistent kvalitet kan 
varumärket även fungera som riskreducerare i ett vidare perspektiv. Vid köp av dag-
ligvaror förkommer vanligtvis inget påtagligt riskmoment, medan köp av andra pro-
dukter kan vara förknippade med risker av social, ekonomisk och/eller fysisk natur. 
Dessa olika typer av risker kan komma till uttryck vid köp av t ex kläder, bilar och 
läkemedel. Genom att välja ett etablerat och välkänt varumärke kan konsumenten 
reducera den upplevda risknivån högst väsentligt. 

Varumärket som imageskapare - Som tidigare nämnts använder märkesinneha-
varen varumärket både som informations- och identitetsbärare. Den information 
konsumenten tar till sig om märkesprodukten kan upplevas vara av både rationell 
och emotionell karaktär. Detta gör att varumärket har en symbolisk betydelse, vilket 
spelar en stor roll för varumärkets image. Betydelsen av ett varumärkes image fram-
hålls ofta i samband med köp av exklusiva märkesprodukter. Varumärkets image kan 
då vara mycket viktigt, både för den egna självbilden och för den bild av sig själv som 
konsumenten vill förmedla till andra. För konsumenten kan således varumärket vara 
ett medel både för självförverkligande och för att bli socialt accepterad. Varumärkets 
symboliska värde illustreras tydligt i reklamen för exklusiva märkesprodukter där 
kopplingen mellan personlighet och märkesprodukt framhävs i såväl text som bild. 
Under senare år har varumärkets symboliska betydelse på allvar uppmärksammats 
även vid konsumtion av dagligvaror såsom livsmedel. (Melin 1999, s.40-41)

2.1.3.3 Ur konkurrenternas perspektiv
Varumärket som informationskälla - Även för konkurrenten är varumärket en 
viktig informationskälla. Om konkurrenten ska kunna bryta relationen mellan mär-
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kesinnehavaren och konsumenten krävs insikt i vad som ligger till grund för denna 
förbindelse. Konkurrenten måste försöka dekodifiera den information som märkesin-
nehavaren via varumärket försöker förmedla. Konkurrenten måste sålunda analysera 
vad som gör märkesinnehavarens varumärke unikt och attraktivt, samt försöka utröna 
vilka behovs det tillfredsställer hos konsumenten. 

Varumärket som prototyp - Ett framgångsrikt varumärke med en stark marknads-
position kan ibland inta en särställning inom produktkategorin. Detta varumärke får 
ofta arketypiska drag, anger normerna och kan fungera som förebild för konkurren-
terna. Problemet för konkurrenterna är att det ledande varumärket ofta framstår som 
föregångare, varvid konkurrenterna riskerar att uppfattas som efterföljare, dvs som 
bleka kopior av originalet. Ur konkurrentens perspektiv är det naturligtvis svårt att 
hävda sig o det marknadsledande varumärket har en kategoridefinierande funktion. 
Ett varumärke med en dylik funktion kan till och med bli så starkt att det uppfat-
tas som synonymt med produktbeteckningen. Detta kan, som nämnts tidigare, i sin 
förlängning leda till att det kategoriledande varumärket degenererar. 

Varumärket som inträdesbarriär - Etablerade varumärken betraktas ofta som effek-
tiva inträdesbarriärer. Detta innebär att välkända varumärken försvårar för potentiella 
etablerare att få fotfäste på marknaden. Undersökningar visar att märkeslojalitet 
tillhör de absolut viktigaste inträdesbarriärerna alla kategorier. Även om välkända 
varumärken ofta diskuteras i termer av etableringshinder är det viktigt att påpeka 
att de också kan utgöra en etableringsmöjlighet, då förvärv av ett välkänt varumärke 
innebär en genväg till marknaden. 

Målsättningen för märkesinnehavaren är att sluta ett osynligt avtal med så många 
konsumenter som möjligt, för att försäkra sig om långsiktig märkeslojalitet. (Melin 
1999, s. 42-43)

2.2 Varumärket som värdeskapare
Att starka varumärken kan vara en värdefull tillgång är idag allmänt accepterat. Det 
finns emellertid ingen tillfredsställande förklaring på vari detta värde består eller 
hur det skapas. För att förstå hur varumärket fungerar som värdeskapare måste man 
enligt Melins förmenande anlägga ett helhetsperspektiv på den varumärkesbyggande 
processen. Det är därför viktigt att försöka integrera varumärkesforskningens två 
huvudinriktningar, brand management och consumer behaviour. Dessa forsknings-
inriktningar utgår från ett internt respektive externt perspektiv på varumärken. I det 
interna brand management-perspektivet står märkesinnehavaren i centrum, medan 
det externa consumer behaviour-perspektivet sätter konsumenten i fokus.

Dessa forskningsområden kompletterar varandra mycket väl och bidrar vart och ett 
på sitt sätt till den samlade teoretiska kunskapen om varumärket som värdeskapare. 
I detta sammanhang har jag valt att utgå från märkesinnehavarens perspektiv, varför 
brand management kommer att utgöra den teoretiska basen. Även om lejonpar-
ten av teorigenomgången därför kommer att behandla varumärket ur ett brand 
management-perspektiv är konsumentens syn på varumärket av avgörande betydelse 
för märkesinnehavaren. Om vi utgår från att målsättningen med all varumärkesupp-
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byggnad är att skapa långsiktigt märkeslojalitet är det självfallet viktigt att beakta 
konsumentens behov, handlingsmönster och köpbeteende. Dessa fenomen behandlas 
inom consumer behaviour-området, som därför kommer att utgöra ett naturligt 
komplement till genomgången av brand management-forskningen. (s.44) För att 
kunna förstå hur ett varumärke på bästa sätt kan användas som konkurrensmedel, 
är det betydelsefullt att försöka få insikt i på vilka sätt varumärket skapar värde för 
konsumenterna. Mot bakgrund av detta har Melin valt att använda begreppet brand 
equity eller varumärkeskapital såsom gemensam utgångspunkt för diskussionen om 
varumärket som värdeskapare ut både märkesinnehavaren och konsumentens per-
spektiv.  (Melin 1999, s. 44-45)

2.2.1 Märkeskännedom och märkesassociationer
En av märkesinnehavarens viktigaste uppgifter är att medvetandegöra konsumen-
terna om den egna märkesproduktens existens, det vill säga skapa märkeskännedom. 
Detta kan vara en grannlaga uppgift med hänsyn till det stora utbudet av märkes-
produkter på marknaden och med tanke på ett allt mer tilltagande informationsbrus. 
Märkeskännedomen brukar definieras som ”the ability of a potential buyer to recog-
nize or recall that a brand is a member of a certain product category”. Skillnaden 
mellan begreppen ”recognize” och ”recall” är att det senare baseras på spontan erinran, 
medan det förra kräver viss assistans som hjälper minnet på travet. Spontan erinran 
är naturligtvis mest eftersträvansvärd men samtidigt svårast att uppnå. Den spon-
tana erinran anses framför allt vara viktig när det gäller lågengagerande produkter. 
Märkeskännedom kan ha stor betydelse av flera olika skäl som ofta är intimt förknip-
pade med varandra:

•	Märkeskännedom är det första steget på vägen i märkesinnehavarens strä-
van efter att skapa en bindning mellan märkesprodukten och konsumenten. 
Märkeskännedom är därför en förutsättning för att konsumenten ska kunna skapa 
märkesassociationer.
•	Märkeskännedom skapar en känsla av samhörighet och förtrogenhet, vilket är en 
förutsättning för att kunna skapa preferenser för en märkesprodukt.
•	Märkeskännedom är viktig eftersom många konsumenter utgår från föreställ-
ningen att om varumärket är välkänt så representerar det en bra märkesprodukt. 
Konsumenterna förutsätter därför att en välkänd märkesprodukt är en garanti för 
kontinuitet, vilket implicerar en förpliktelse från märkesinnehavarens sida. (Melin 
1999, s. 53)

För att främja märkeskännedom är det betydelsefullt att bearbeta konsumenten med 
påminnande reklam. Att ständigt upprepa namnet på märkesprodukten är dock inte 
tillräckligt, utan reklamen måste också försöka skapa positiva märkesassociationer hos 
konsumenten. Det viktigaste är således inte att ett varumärke är känt, utan vad det är 
känt för. Om konsumenten inte upplever relevanta skillnader mellan de olika mär-
kesprodukterna i en kategori, kommer priset att spela stor roll i beslutsprocessen. För 
att undvika priskonkurrens måste märkesinnehavaren försöka förknippa märkespro-
dukten med värden som skapar starka och positiva märkesassociationer. Även om en 
konsument inte har provat en viss märkesprodukt är det vanligt att konsumenten har 
en bestämd uppfattning om varumärket. En av de viktigaste märkesassociationerna är 
upplevd kvalitet. För märkesinnehavaren gäller det att i marknadsföringen översätta 
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märkesproduktens faktiska kvalitet till kvalitetsförväntningar. Denna transformation 
kan ske genom att man försöker skapa kvalitetsassociationer till märkesproduktens 
inneboende egenskaper och yttre attribut. Den viktigaste inneboende egenskapen är 
en hög och jämn faktisk produktkvalitet, vilket kräver kontinuerlig produktutveckling 
och kvalitetskontroll. Även yttre attribut, som märkesproduktens namn och förpack-
ning, samt reklamens utformning och omfattning, kan påverka kvalitetsuppfatt-
ningen hos konsumenterna. Massiva annonskampanjer kan skapa positiva kvalitets-
associationer, då konsumenten förväntar sig att en märkesprodukt som marknadsförs 
så intensivt måste vara kvalitativt högtstående. Märkeproduktens namn kan också 
skapa kvalitetsassociationer, vilket tydligt framgår av konsumentundersökningar i 
samband med märkesutvidgningar av exklusiva produkter. Vidare kan märkeproduk-
tens pris också skapa starka kvalitetsassociationer, där högt pris implicerar hög kva-
litet. Oavsett hur kvalitetsassociationerna skapas är det självfallet av stor vikt att den 
faktiska kvaliteten lever upp till konsumentens förväntningar. Kvalitetsassociationer 
betonar märkesproduktens funktionella värden. Det kan dock var minst lika viktigt 
att skapa andra märkesassociationer, baserade på emotionella värden. Dessa asso-
ciationer kan ha sitt ursprung i bland annat prestanda, användningsområde, livsstil, 
kändisskap eller geografiskt ursprung. Denna typ av associationer kan användas var 
för sig eller i kombination med varandra. Det är dock viktigt att märkesprodukten ger 
ett helhetsintryck som förmår att skapa en tydlig och enhetlig bild i konsumentens 
medvetande. Målsättningen för märkesinnehavaren är att konsumentens samlade 
intryck av märkesprodukten ska resultera i en image som är stark, positiv och konkur-
renskraftig. (Melin 1999, s. 55-56)

2.2.2 Märkesidentitet
Under de senaste åren har märkesidentitet vuxit fram som ett av de mest intressanta 
och innovativa begreppen inom brand management-området. Märkesidentitet har på 
kort tid fått en framträdande roll, när det gäller att försöka förklara en märkespro-
dukts framgång. Med ett företags identitet avses vad ett företag står för eller kanske 
snarare hur de vill uppfattas. Denna syn på identitetsbegreppet har legat till grund 
för utvecklingen av teorin kring märkesidentitet. Inom brand management-området 
kan identitet sägas vara en begreppsmässig pendang till image, som introducerades 
för över fyrtio år sedan. Till följd av att identitet och image är närbesläktade begrepp 
förekommer ofta sammanblandningar av dessa, vilket ibland gör diskussionen täm-
ligen förvirrad. Något förenklat skulle man kunna säga att skillnaden mellan de två 
begreppen är att med identitet avses vad märkesinnehavaren vill att märkesprodukten 
ska stå för, medan image syftar på hur konsumenterna uppfattar märkesprodukten.
Vad är då egentligen märkesidentitet? Det finns än så länge ingen vedertagen defi-
nition av begreppet. Märkesidentitet brukar dock vanligtvis karakteriseras som vad 
varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Innebörden 
i begreppet märkesidentitet sammanfattas därför väl av påståendet att ”the identity 
is the brand’s unique fingerprint which makes it one of a kind”. För att en märkesi-
dentitet ska vara konkurrenskraftig över tiden krävs konsistens och uthållighet i 
identitetsutvecklingen. För att understryka detta har märkesidentiteten ibland liknats 
vid en genetisk kod, en inbyggd plan för märkesproduktens utveckling. (Melin 1999, 
s. 84-85)
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2.2.2.1 Märkesidentitetens uppbyggnad
Den övergripande målsättningen för märkesinnehavaren är att utveckla en kärnidentitet 
som kan vara både uthållig och konsistent över tiden. De grundläggande förutsätt-
ningarna för att lyckas i detta uppsåt är att märkesinnehavaren på ett framgångsrikt 
sätt förmedlar en attraktiv bild av märkesprodukten, sammansatt av faktorer relate-
rade till relevanta produktattribut och till varumärkets personlighet. För märkesin-
nehavaren är det betydelsefullt att märkesidentiteten i något avseende är en spegling 
av hur konsumenten vill bli uppfattad, samtidigt som identiteten måste stämma 
överens med konsumentens jag-uppfattning eller självbild. För att bygga upp en 
stark märkesidentitet är det viktigt att sträva efter att skapa starka bindningar mellan 
märkesprodukten och konsumenten. I identitetsprismat förekommer det två olika 
typer av förbindelselänkar, relationsskapare och kultur. Med relationsskapare avses att 
märkesidentiteten bör syfta till att skapa olika typer av relationer mellan varumärket 
och konsumenterna. Med kultur avses att märkesidentiteten påverkas av företaget 
bakom produkten, bland annat av dess organisatoriska normer och värderingar. 
(Melin 1999, s. 86-87)

2.2.2.2 Märkesidentitet och personlighet
Ett varumärkes personlighet är som tidigare nämnts en av de viktigaste faktorerna 
vid uppbyggnaden av en stark märkesidentitet. Tanken bakom att försöka utveckla en 
i något avseende attraktiv personlighet är antagandet att konsumenterna väljer mär-
kesprodukter på samma sätt som de väljer vänner. Konsumenterna förväntas därför 
välja märkesprodukter som de umgås med eller synas tillsammans med. Detta innebär 
att konsumenterna företrädesvis väljer märkesprodukter som de känner sig befryn-
dade med och som bekräftar eller förstärker den egna självbilden. Mot bakgrund av 
detta anses en attraktiv och karismatisk personlighet vara en starkt bidragande orsak 
till att en djup och långvarig relation mellan en konsument och en märkesprodukt 
kan utvecklas. Det finns ett stort antal olika sätt att beskriva hur en personlighet kan 
utvecklas, några av dessa är:

•	 Ge en bild av användaren (ex. Levi’s)
•	 Framträda i specifika sammanhang (ex. Swatch)
•	 Framhäva geografiskt ursprung (ex. Citroën)     
•	 Utforma särpräglad reklam (ex. Absolut vodka)
•	 Använda kända personer (ex. Lindex)
•	 Använda symboler (ex. Ronald McDonald, Marlboroman)  

(Melin 1999, s. 93-95)

2.3 Logotypens del i varumärket
Logotyp är en särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement, det är 
det centrala formelementet i varumärkesaktiviteter. En bra logotyp bör summera själ-
va essensen i företagets eller branschens personlighet och kommunicera den snabbt 
och effektivt till presumtiva konsumenter. Detta innebär att utformningen har stor 
betydelse för hur ett företag uppfattas. Logotypens dimensioner, färg och form kan 
anpassas för att göra ett uttalande om ett varumärke, dess innebörd och dess relation 
till andra varumärken. Därför är det vanligt att företag byter logotyp när verksam-
heten genomgår större förändringar. En logotypförändring kan dock medföra stora 
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risker för ett företag, men är samtidigt en nödvändighet för att kunna förmedla de 
nya värdena som företaget står för. För att göra denna förändring är det viktigt att 
företaget har god kännedom om sin marknad, vad det egentligen är man vill förmedla 
och hur man på bästa sätt ska gå tillväga. Det finns dessutom risk för att en drama-
tisk förändring kan innebära att företagets identitetsarv blir lidande, det kan mattas 
av eller få minskat inflytande. Starka varumärken har byggt upp ett förtroende och 
igenkännande hos sina konsumenter som här kan ta skada. Små förändringar som 
fräschar upp och förnyar är alltid det bästa för ett redan ett etablerat märke. En för-
ändring är dessutom alltid lättare att genomföra om de inte hotar det redan trygga 
och välkända i företaget. Därför bör man istället effektivisera de redan befintliga 
kärnvärdena i företaget. En förändring ska göras med stor eftertanke och absolut 
inte hanteras i olika kortsiktiga reklamkampanjer eftersom kortsiktighet kan riskera 
hela varumärkesarbetet. Det är inte heller alltid som en förändring välkomnas av 
konsumenterna, även då de är nödvändiga. Men förändringar behövs för att klara av 
konkurrensen på marknaden. Med designens hjälp kan man fräscha upp den gamla 
logotypen och få företaget att förmedla sina nya kärnvärden lättare. (Andersson & 
Jansson, s. 14-15)

2.3.1 Logotypens påverkan
Om man börjar titta sig omkring och verkligen lägger märke till alla logotyper som 
i dag omger oss, kommer man snart att märka att de finns precis överallt. Logotyper 
har alltid funnits, men är nu merspridda än någonsin. De genomsyrar vårt samhälle, 
kultur och våra privatliv. Logotyper och märkessymboler i dag har fått en sådan 
närvaro överallt att det blivit det närmaste vi kommer ett internationellt språk som 
är mer användbart på fler platser än vad engelskan är. De har genom sitt korta och 
symbolladdade budskap lättare att tränga igenom det kraftiga mediebrus som idag 
omger oss. De har dessutom gett oss ett nytt sätt att tolka och ta in information och 
har på så sätt genom sin ökade betydelse blivit en del av dagens samhällsförvandling. 
Ett varumärke är inte i sig själv bara ett ord eller en logotyp på en förpackning, den 
står för en mycket värdefull relation till verksamhetens konsumenter. För logotyper 
har färger störst betydelse. Färgen förmedlar olika uttryck och känslor som man vill 
att omgivningen ska uppfatta och förknippa med företagets identitet, produkt eller 
tjänst.Det grafiska uttrycket hos exempelvis en logotyp kan stärka igenkännandet och 
värdet för företaget på marknaden. (Andersson & Jansson, s. 15)
 

2.4 Varumärket som skönhetsideal
Skönhetsideal utgör en viktig del av företagskulturen. Skönhetsindustrier, exempelvis 
modeföretag, är ofta starkt medvetna om vilket skönhetsideal de företräder medan 
verkstadsindustriföretag ofta inte är det. Men det betyder inte skönhetsideal är av 
mindre intresse i dessa typer av verksamheter. Snarare tas det för givet och pratas inte 
om. Skönhetsideal kommer till uttryck i olika typer av symboler inom en verksamhet. 
Allt från den arkitektoniska miljön på kontoret, grafisk profil, personalens klädsel 
till produkternas utformning och reklamkampanjer. Skönhetsideal är förebilder vil-
ket inte nödvändigtvis betyder att man infriar idealbilden. Dess främsta uppgift är 
snarare att främja det man vill vara eller bli uppfattad som. (Holger 2002, s. 69-70)
Varumärket är också bärare av det skönhetsideal som konsumenten själv vill gestalta. 
Det är viktigt att skilja på de skönhetsideal som varumärkena i sig själva kommu-
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nicerar och de skönhetsideal som sedan reproduceras hos konsumenten. Givetvis 
kan man finna teman och gemensamma skönhetsideal både i det företaget vill 
kommunicera och de kundsegment som varumärket vänder sig till. Därmed inte 
sagt att konsumenten företräder dessa ideal till fullo. Istället anpassas idealen till 
konsumentens egen sociala och kulturella situation Bara för att man använder ett 
exklusivt rakvatten betyder inte det att personen ifråga uppfyller de skönhetskriterier 
som varumärket står för. Istället handlar det om att få individen att känna sig lika 
vacker som varumärket lovar. Skönhetsideal tydliggör varumärkets identitet och dess 
förmåga att skilja sig från andra märken. Det måste urskilja sig för att kunna upp-
levas som vackert. Det måste helt enkelt finnas en anledning till att man tycker att 
det är vackert om det nu inte bara handlar om att man tycker att logotypen är vacker 
grafiskt sett. Ett varumärkes skönhetsideal är format av dess historia och de aktörer 
som på olika sätt är med och skapar dess fortsatta utveckling. (Holger 2002, s. 71-72) 
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3. Material och metod
För att få förståelse kring problemet av Lindex logotyp och förekomsten av 
dess olika varianter har jag gjort olika undersökningar kring denna och även 
intervjuer med anställda på Lindex huvudkontor för att få en uppfattning 
om vad deras åsikter om logotypen är och vad som behövs för att den skall 
bli mer användarvänlig. Jag fick tillgång till material rörande Lindex logo-
typ för att kunna sätta mig in i dess olika förekomster och reglerna kring den.  

3.1 Butiker
För att få en bild av vilka varianter det är som kunderna får se utav Lindex logotyp 
när det gör ett besök i en Lindex-butik så ger jag mig ut i butikerna och fotograferar 
de olika varianter av logotyper jag kan finna.  Jag börjar med att fotografera fasad- 
och entréskyltar, trottoarpratare och skyltfönster. Inne i butik fotograferar jag logotyp 
ovanför kassa, på hangtags, etiketter, presentkort och övrigt butiksmaterial där logoty-
pen finns representerad (se bilaga 1). Sedan gjorde jag analys på detta vid hemkomst. 

3.2 Tryckt material
Jag går här igenom vilka varianter av logotypen som förekommer på kartonger 
både barn och vuxen, på påsar, i annonser, på visitkort och annat korrespondens-
material, i mallar till bland annat power point-presentationer och mallar i Word. 
Jag tittar även på logotypens placering och jämför dessa på de olika materialen.  

3.3 Intervjuer
Innan mina intervjuer med personal från olika avdelningar på Lindex huvudkon-
tor förbereder jag frågor som mailas ut till dem så även de hinner förbereda sig. 
Intervjuerna spelas sedan in med diktafon och skrivs ned efteråt (se bilaga 2). 
Frågorna som ställdes, se nedan, togs fram av mig med hjälp av min handledare och 
de två designerns som jobbar med omformningen av logotypen och grundas på det 
som var relevant för det vidare arbetet med omformningen av Lindex logotyp. 

1. Vad är er generella uppfattning av logotypen? 
2. Vad tycker ni om den röda färgen? Gillar ni den, tycker ni att den signalerar
    Lindex?
3. Hur är det att arbeta med en logotyp som ibland har den röda plattan och ibland 
    inte?
4. Hur upplever ni i övrigt hanteringen av logotypen?
5. Känner ni er säkra i användningen av logotypen?
6. När och hur använder ni logotypen och vart fungerar det och vart fungerar det 
   inte så bra. Finns eventuella svårigheter i användningen?
7. Vad tror ni skulle behövas för att det skall bli 
    lättare för er att arbeta med logotypen? 

3.4 Konkurrenter
Här var det återigen dags att ta fram kameran och ge sig ut på gatorna och fotogra-
fera. För att få en bild av hur Lindex konkurrenter arbetar med sina logotyper kring 



Johanna Nykvist
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Lindex - vägen till en tydligare logotyp

21

fasad och butiker och även i annonser. Jag kollade då på Esprit då även de har en röd 
logotyp för att se hur de arbetar med färgen, Kapp Ahl för att de ligger relativt nära 
Lindex målgruppsmässigt, H&M för även de har en röd logotyp, Levi’s även de har 
en röd logotyp och arbetar mycket med färgen i butiker och material, GAP för att se 
hur arbetet går till med en kvadratisk logotyp och Benetton för deras lekfulla sätt att 
arbeta med sin logotyp. Här använder jag mig även av de berörda företagens hemsidor 
för att få tillgång till ytterligare material. Då GAP inte har någon butik i Sverige så 
är all information om dem hämtat från deras hemsida.



Johanna Nykvist
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Lindex - vägen till en tydligare logotyp

22

4. Resultat
Undersökningarna och intervjuerna visar alla på vikten av att få Lindex logotyp mer 
enhetlig i framförallt användandet och även utförandet. 

4.1 Butiker
Resultatet av undersökningarna i de utvalda butikerna i Göteborg visar ett smörgås-
bord av Lindex-logotyper både exteriört och interiört. För exempel se figur 1.

Figur 1. Figuren visar Lindex logotyp i olika utföranden. 

4.1.1 Backaplan
Enda förekomst av logotyp är på fasaden för köpcentrat (3st), ovanför entré, på hang-
tags, varor och på prisskyltar. Det är den enda butiken (av 6st) som inte har logotyp 
ovanför kassan. Ingen logotyp på vägg eller pelare.

4.1.2 Eriksberg
På Eriksberg har Lindex-butiken hamnat bredvid en Hemtex-butik (se bilaga 1, s. 
10). Här finns logotyp dubbelt upp ovanför entrén. Inga logotyper återfinns på vägg 
eller pelare däremot finns logotypen ovanför kassan (röd platta). I skyltfönstrena på 
båda sidor om entrén finns logotypen påklistrad i nedre hörnen. Utanför butik finns 
även en trottoarpratare försedd med logotyp. 

4.1.3 Avenyn
Här finns två varianter av logotypen redan innan man kommer in i butiken. 
Ovanför entrén finns dels den vanliga logotypen med röd platta sedan finns även 
“E-logotypen”  se figur 2, som flaggskylt.  Inne i butiken finns logotyp ovanför kassa, 
silvrig, som de har fått upp endast några veckor tidigare. Inga logotyper på vägg eller 
pelare här heller.  I skyltfönstret finns logotypen påklistrad i nedre hörnet. 

4.1.4 Kungsgatan
Utanför butiken finns två varianter av logotypen (se bilaga 1, s. 2 ) en röd flaggskylt 
och så en skylt precis ovanför entrén, denna skylt skiljer sig från de andra genom 
att Lindex här var flyttat till det nedre högra hörnet och i mindre teckengrad.  När 
man kliver in i butiken finns logotyper på larmbågarna som syns tydligt (röd platta). 
Ovanför kassorna, markplan och övre plan, finns logotyper uppsatta, vita feta bokstä-
ver.  Vid rulltrappan till övre plan, skymtas logotypen på en informationstavla men 
med blicken uppåt syns ingen logotyp. I skyltfönstret finns logotypen påklistrad i 
nedre hörnet. 

Figur 2. Figuren visar en 
variant av Lindex logotyp, 
"E-logotypen".
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4.1.5 Fredsgatan
Vid butiken på Fredsgatan får man en härlig blandning av logotyper redan utanför 
butiken. Här finns en silvrig logotyp, röda flaggskyltar (3st) och så en vit fet logotyp 
i skyltfönster.  Inne i butiken finns logotyp ovanför kassa på övre plan (vit fet) på 
markplan finns ingen vägg bakom kassa så där finns ingen logotyp, men man ser ändå 
Lindex logotyp på ett ställ med presentkort. Annars inne i butik finns inga logotyper 
på vägg eller pelare.  

4.1.6 Nordstan
Är den butik med mest logotyper placerade ute i butiken. På Nordstans fasad mot 
Hisingen finns logotypen i vitt (fet). Ovanför entrén finns logotypen i vitt och även 
två inbyggda flaggskyltar (röda) på varsin sida. I direkt anslutning till entrén finns 
två boxar som fungerar som skyltfönster, här kan man se logotypen i nedre hörnet i 
vitt. Ovanför kassorna på båda plan finns logotypen i silver. Här finns även logotypen 
(silver) på pelare och spegelpelare på många ställen i butiken. 

4.1.7 Samtliga butiker dam- och barnavdelning
Gemensamt för alla butikerna är logotyper på hangtags, etiketter i kläder och på 
förpackningar samt på prisskyltar. I provrum finns inga logotyper inte heller i “vänt-
rummet” till provhytterna. 

4.1.7.1 Damavdelning
På hangtags återfinns logon med röd platta bakom medan det i kläderna sitter svarta 
lappar med vit text (Lindex). På jeanslapparna återfinns den vita varianten av logo-
typen och på accessoarer och liknande (borstar etc) så är det antingen en vit eller grå 
variant. I skor är det en svart variant, vit variant finns även här om det skulle vara ett 
par mörka skor. De ekologiska käderna har fått en variant med gemena feta bokstäver 
i vitt.  5 varianter hittar vi alltså här. 

4.1.7.2 Barnavdelning
På barnavdelningarna ser vi den vanliga logotypen med röd platta på hangtags. Swim 
har fått en blå fet variant, kids by Lindex en beigeaktig, hello baby en beigegul och 
grå fet variant. De ekologiska kläderna har vit logotyp. 

4.1.8 Entré- och fasadskyltar
Angående entré- och fasadskyltarna så finner jag 6 stycken olika varianter här. Det är 
dels den vanliga logotypen med röd platta bakom, men denna förekommer själv i fyra 
olika varianter, se figur 3. De andra två varianterna är den grå/silvriga i metall och så 
den vita varianten som återfinns i Nordstan. Nordstan har även den grå metallvari-
anten på fasaden mot Hisingen. 
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Figur 3. Figuren visar olika sorters entré- och fasadskyltar utanför Lindex-butiker.

4.1.9 Kassa
Logotyp i anslutning till kassan återfinns i alla butiker utom en, Backaplan. Avenyn 
har nyligen fått sina skyltar. Men även här finns en del olika varianter, 3 stycken. Det 
finns originallogotypen, logotyp i silver/metall och en stor vit logotyp (se bilaga 1, 
s. 4). 

4.1.10 Övrig förekomst av logotyp i och kring butik
I övrigt finns logotypen på personalens namnskyltar i grått, på skrivunderlag i silver/
grått och på presentkort och presentkortshållare, röd platta respektive silvrig logotyp. 

4.2 Tryckt material

4.2.1 Kartonger
Lindex har kartonger på både damavdelningen och på barnavdelningen, dessa skiljer 
sig givetvis i från varandra.

4.2.1.1 Dam
Kartongerna Lindex använder på dam finns i fem olika storlekar. Alla kartongerna 
har samma gråa bas och logotyp i vitt placerad på samma ställe, det som skiljer dem 
åt är trycket (se bilaga 3). Logotypen är placerad så att den hamnar på de flikar som 
viks in i kartongen när den används så att de ej ska synas när kartongen är stängd. 
När kartongen sedan öppnas av mottagaren möts denna av Lindex logotyp på de två 
flikarna. 

4.2.1.2 Barn
På barn har Lindex två typer av kartonger, en liten och en stor (se bilaga 4). Den 
mindre kartongen har en vit bakgrund med grönt mönster på. Logotypen är i grått 
mot den vita bakgrunden på en flik som viks in i kartongen. Den stora kartongen har 
även den vit bakgrund men med blått mönster. Även här återfinns logotypen i grått 
mot den vita bakgrunden på fliken som viks in i kartongen. 

4.2.2 Påsar
Lindex har påsar i fem olika storlekar (se bilaga 5). Dessa är: Block Handle Bag i 
storlekarna 25x31 cm och 30x36 cm. Cut Out Handle Bag i storlek 37x46 cm. Loop 
Handle Bag i storlekarna 45x45/5 cm och 60x49/5 cm. Block Handle Bag i båda 
storlekarna och Cut Out Handle Bag har vit bakgrund och logotypen i grått placerad 
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på övre högra delen av påsen på båda sidor. Loop Handle Bag, båda storlekarna, har 
även de vit bakgrund med logotypen i grått dock i en fetare variant. Logotypen är 
även här placerad på övre högra delen av påsen på båda sidor. 

4.2.3 Annonser
Vid annonser använder sig Lindex utav några olika varianter beroende på annonsens 
utseende. De tre jag tittar på följer nedan (se även bilaga 6).

4.2.3.1 Fashion Report/Let’s Party
Annonser kring jul. Logotypen är i vitt och den röda plattan är utbytt mot en ljuslila 
med en rosett bakom. Logotypen är placerad i det nedre högra hörnet av annonsen, 
se figur 4. 

4.2.3.2 Fashion Report/Spring Classics
Annonser kring vår. Logotypen som används här är den i svart med registrerings-
märke. Den vilar mot en vit bakgrund och är placerad i det nedre högra hörnet av 
annonsen. 

4.2.3.3 Fashion Report/Day&Night
Annonser kring vår/sommar. Logotypen är i vitt med registreringsmärke och är pla-
cerad mot en svart bakgrund i det nedre högra hörnet av annonsen. 

4.2.4 Visitkort
Visitkortet har tryck på båda sidorna. Baksidan har grå bakgrund med logotypen i 
silver placerad i mitten på högra sidans ytterkant. Framsidan består av namn på per-
sonen i rött och övriga uppgifter i grått. Logotypen återfinns i grått och är placerad 
i mitten på högra sidans ytterkant, se figur 5.

4.2.5 Mallar
De mallar jag tittar på här är mallen för Word dokument och mallen för Power Point 
presentationer (se bilaga 7).

4.2.5.1 Word
Word-mallarna är i storlek A4 ståendes. Logotypen är den med röd platta och åter-
finns i det nedre högra hörnet och skall finnas på alla sidor i hela dokumentet.

4.2.5.2 Power Point
Mallen för Power Point är i storlek A4 liggandes. Logotypen återfinns i det nedre 
högra hörnet och är den med röd platta bakom. Logotypen skall finnas med på alla 
sidor i presentationen. 

4.3 Intervjuer
Intervjuerna genomförs på Lindex huvudkontor med personal från tre olika avdel-
ningar, arkitekt, print och informationsavdelningen. Hela resultatet av intervjuerna 
går att läsa i bilaga 2 och här presenterar jag huvuddragen ifrån dem. 

Figur 4. Figuren visar en 
annons från Lindex.

Figur 5. Figuren visar Lindex 
mall för visitkort.



Johanna Nykvist
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Lindex - vägen till en tydligare logotyp

26

4.3.1 Arkitekterna
•	Klumpig	och	inte	direkt	igenkännande	
•	Håller	inte	klassen	tekniskt	sett	som	vi	arbetar	med	den	
•	Den	röda	färgen	är	ett	 tecken	på	svensk	tråkighet,	men	den	fungerar	där	vi	skall									
synas 
•	En	rektangulär	logotyp	är	lite	sämre	för	oss	arkitekter	en	fyrkantig	logotyp	ur	arki-
tektonisk synpunkt fungerar mycket bättre, mer lättplacerad 
•	Problemet	för	oss	är	att	vi	oftast	inte	får	sätta	upp		flaggskyltar	som	destination	i	
köpcentrum annars vet vi vilken vi skall använda vart  
•	För	att	det	ska	bli	lättare	för	oss	behöver	den	kortas	ner,	extrahera	fram	något.	Och	
ett mer flexibelt sätt med den röda färgen

4.3.2 Print
•	Logotypen	fungerar	bra	och	har	en	bra	igenkänning	men	börjar	kännas	omodern	
•	Den	röda	färgen	är	inte	riktigt	rätt,	den	känns	billig	och	saknar	modegrad	
•	Vi	använder	mycket	mallar	vilket	gör	det	lätt	för	oss	med	placeringen	av	logotyp	
•	Vi	känner	oss	säkra	i	användningen	av	logotypen	och	är	det	något	så	finns	det	en	
grafisk profil att se efter i med tydliga riktlinjer 
•	Svårigheten	för	oss	är	när	den	röda	färgen	i	logotypen	inte	passar	ihop	med	bildens	
färger

4.3.3 Intern information
•	Logotypen	känns	väl	inarbetad	men	saknar	modegrad	
•	Den	röda	färgen	kan	ibland	ta	överhand	och	vara	svårarbetad.	Men	den	signalerar	
Lindex.  
•	Det	känns	som	att	vi	inte	riktigt	vet	vad	vi	får	göra	och	inte	får	göra.	Vilken	röd	
som gäller 
•	Hur	hanteringen	av	logotypen	skall	ske	känns	inte	så	tydligt	inga	klara	riktlinjer	att	
följa, man har inte direkt någon koll och vi använder den mest som vi tycker, vilket 
kanske inte är så bra. 
•	Ibland	väljer	vi	att	ta	bort	 logotypen	från	trycksaker	där	vi	kanske	tycker	att	den	
tar överhand och sänker modegraden. Den talar inte alltid samma språk som det vi 
vill förmedla.

4.3.4 Sammanfattning av svaren
•	Delade	åsikter	om	logotypens	utseende		
•	En	del	säger	att	det	finns	tydliga	riktlinjer	att	följa	medan	andra	menar	att	så	inte	
är fallet 
•	Den	röda	färgen	har	de	anställda	också	delade	meningar	om,	vissa	gillar	den	medan	
andra tycker den känns billig 
•	Logotypen	upplevs	ofta	svårplacerad	på	grund	av	den	röda	plattan

4.4 Konkurrenter

4.4.1 Esprit
Esprit arbetar mycket med sin logotyp, se figur 6, i butik. Entrén är inramad i rött 
med logotypen både ovanför och på sidan om entrén. Inne i butiken förekommer 
logotypen både med röd platta bakom och även utan plattan då bara i vit text men 

Figur 6. Figuren visar Esprits 
logotyp.
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även en variant där Esprit står i rött finns. Dessa är placerade ovanför kassa (vit), på 
pelare (vit) och på väggar (vit, röd). I butiken i Nordstan i Göteborg är butiken i 2 
plan, så väggen som går ner från plan 1 till plan 2 är rödmålad med logotypen i vitt. 
Även på reklamaffischer och liknande material i butiken finns logotypen placerad. 
I annonser arbetar Esprit med  sin logotyp både i rött och i vitt och de placerar 
den antingen i det nedre vänstra hörnet av annonsen eller i det nedre högra hörnet. 
Esprit använder även sin logotyp ståendes på bland annat fasader och pelare i butik 
(se bilaga 8, s. 1 ). 

4.4.2 KappAhl
Kapp Ahl har inte en sådan kraftfull exponering av sin logotyp i butik. I deras butiker 
i Göteborg kan man se deras logotyp ovanför entrén och över kassan, vit fristående. 
I annonser använder KappAhl sin logotyp antingen i sin pantone färg eller i  svart 
respektive negativ (vit), se figur 7,  och de har den centrerat antingen upptill, i mitten 
eller längst ner i annonsen. 

4.4.3 H&M
H&M har endast sin logotyp ovanför entrén, den återfinns varken bakom kassa eller 
på pelare i butik. I annonser använder H&M sin logotyp i olika färger beroende 
på tillfälle. Vanligast är att de använder originalet, den i rött se figur 8, men ibland 
förekommer den i såväl guld som rosa. Placeringen av logotypen i annonser är oftast 
i höger eller vänster hörn upptill såväl som nertill. 

4.4.4 Levi’s
Levi’s arbetar med sin logotyp som den tag den är på jeansen se figur 9. Över entrén 
till sina butiker  har de även Levi’s store i fristående bokstäver. De arbetar en del med 
den röda färgen i och kring butiken. I annonser används logotypen på ett mycket 
lekfullt sätt vad gäller placering av den. Den kan förekomma mitt i en annons tillsam-
mans med annan text, på höger sida, på vänster sida de placerar den där den passar 
bäst för just den annonsen det gäller. 

4.4.5 GAP
GAP har ju en fördel i och med att de har en kvadratisk logotyp, se figur 10, vilket gör 
den väldigt lättarbetad. Den gör sig bra till såväl skyltar som till tryckt material. De 
arbetar med den i många olika storlekar kring sina butiker allt från små flaggskyltar 
till rejäla klossar. Placering av logotyp i annonser skiljer sig en del oftast har de den 
placerad i nedre höger hörn men man ska inte bli förvånad om man ser den mitt i en 
annons eller som en del av ramen till den, (se bilaga 8, s. 7). 

4.4.6 Benetton
Benetton sticker ut lite i från mängden i sättet de använder sin logotyp och placering 
av logotyp vid entré. De har i sin butik i Göteborg en fristående logotyp ovanför 
entrén och på varsin sida om entrén i skyltfönsterna hänger två gröna skyltar med 
logotypen på. I annonser använder Benetton sin gröna original logotyp, se figur 11, 
och placeringen skiljer sig från annons till annons. Benetton är likt H&M ett väldigt 
starkt varumärke de kan lätt byta ut ett eller flera ord ur sin logotyp för en annons 
och fortfarande är det man ser Benetton, (se bilaga 8, s. 9). 

Figur 7. Figuren visar Kapp 
Ahls logotyp i tre utföranden.

Figur 8. Figuren visar 
H&M:s logotyp.

Figur 9. Figuren visar Levi's 
logotyp.

Figur 10. Figuren visar GAP:s 
logotyp.

Figur 11. Figuren visar 
Benettons logotyp.
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5. Analys och slutsatser

5.1 Analys av butiker
Det var intressant att se hur många varianter utav en och samma logotyp som fak-
tiskt var möjligt att hitta i en Lindex-butik och att det faktiskt skiljde sig butikerna 
emellan. Vad gäller fasadskyltarna så var det bara tre butiker som hade likadana 
skyltar, Backaplan, Eriksberg och Avenyn med undantag för ”E-skylten”. Butikerna 
på Kungsgatan, Fredsgatan och den i Nordstan hade alla olika fasadskyltar. På 
Kungsgatan var Lindex skrivet i mindre teckengrad och flyttat ner till det högra 
hörnet på den röda plattan, kanske i ett försök att få en mer exklusivt känsla, litet är 
ofta lika med exklusivt. På Fredsgatan hann man redan innan man steg in i butiken 
se tre olika varianter av logotypen, en röd flaggskylt, en silvrig fasadskylt och Lindex 
i vita feta bokstäver i skyltfönstret. Detta ger inte ett enhetligt intryck och behöver 
åtgärdas. I Nordstan som är Lindex nyaste butik talar affären ett helt annat formspråk 
än resten av butikerna. Här är det en exklusivare känsla som vill nå fram. Entrén 
är omringad av trä och svart med logotypen i lysande vit och med inbyggda röda 
flaggskyltar. Det är högt i tak och på var sin sida om entrén ser man två stora boxar 
som fungerar som skyltfönster. Denna butik var den som hade flest, men enhetligast, 
logotyper placerade ute i butiken. Dessa var placerade på pelare och speglar logotypen 
i grå metall. För att återgå till fasadskyltarna så är det alltså inte mindre än fem olika 
varianter på dessa sex butiker, sex varianter om man räknar med flaggskylten. Enligt 
Nilsson (2000) så kan kunderna med hjälp av varumärket inte bara ”se” vem som är 
ansvarig för produkten och prata om den, de kan också komma ihåg den. Hur blir 
det nu då för Lindex kunder, vilken logotyp kommer de ihåg, bryr de sig ens om den 
vita exklusivare logotypen eller är det den med röd platta som fastnat för länge sedan 
i deras medvetna? Eller bli det kanske en enda röra i deras huvuden när de beger sig 
från Nordstans-butiken ut till butiken  vid Backaplan för att hitta sin tröja i rätt stor-
lek. Från den exklusivare butiken med logotyp i mindre storlek och i vitt ut till buti-
ken med tre stycken stora röda skyltar utanpå köpcentrat och sedan den röda plattan 
ovanför entrén, upplever de samma känsla av Lindex här som i Nordstan? Detta gäller 
såklart alla butiker, det måste bli ett mer enhetligt intryck av Lindex som kedja. Man 
kan förstå att det är dyrt att byta skyltar, stora som små. Men som Lindex redan har 
konstaterat så krävs förtydligande kring uförandet och användandet av logotypen och 
detta ser man tydligt efter besök i butiker i endast Göteborg. Lindex ska i framtiden 
kännas fashion oavsett butik. 

5.2 Analys tryckt material
När det kommer till tryckt material och mallar för presentationer och liknande så 
förekommer det även här en hel del varianter av logotypen. Material som används 
i butik, som till exempel påsar och kartonger har här logotypen i grått och vitt och 
känns tillsammans enhetliga då det är dessa färger, förutom på barnkartongerna 
där även blått och grönt återfinns på mönster, som utgör resten av kartongerna och 
påsarna. I annonser används den variant av logotyp som passar bäst ihop med bilden. 
Det kan var logotypen med röd platta, eller logotypen i vitt eller svart. Man har även 
i en julannons byt ut den röda färgen på plattan mot en ljuslila. 
Man kan förstå att en röd platta mitt upp i annonsen tar bort en del av känslan och 
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det är just detta som blir lite tvetydigt i Lindex fall. Den röda färgen/plattan är något 
som signalerar Lindex säger de men ändå väljer de som oftast att arbeta med logoty-
pen utan platta bakom utan den röda signaturfärgen. Detta gäller såklart inte endast 
annonserna utan i helhet för allt tryckt material. 
Visitkorten går i färger som rött, vitt och grått och känns enhetliga med resten av 
det tryckta materialet, men man har även här valt bort logotypen med röd platta och 
ersatt den med grå logotyp på framsida och grå/silvrig på baksida. I mallar till power-
point-presentationer och Word-dokument har man däremot den röda logotypen. 

5.3 Analys av intervjuer
Det framkommer tydligt av intervjuerna att det råder delade meningar i både tycke 
och smak kring Lindex logotyp bland de anställda men även om hur hanteringen av 
logotypen skall ske. En del säger att det finns tydliga riktlinjer medan andra säger 
att de arbetar efter gammalt material och känsla. Det krävs alltså förtydligande och 
klargörande inte bara kring logotypens utseende utan även kring användandet av den. 
Det krävs riktlinjer för de anställda så att alla arbetar efter samma principer för att få 
ett tydligare Lindex och säkra medarbetare. 

5.4 Analys av konkurrenter
Det skiljer sig mycket i hur företagen arbetar med sina logotyper och grafiska identi-
tet. Det man kan se tydligt utav denna undersökning av konkurrerande företag är att 
vissa är mer hårt hållna och andra har lite mer lekfullt förhållande till sin logotyp och 
dess användning, något som Lindex kan sträva efter. Levi's och Benettton exempelvis 
har ett lekfullt men fortfarande allvarligt förhållningssätt till sin logotyp, de vill sticka 
ut ur mängden och synas stort genom bland annat deras sätt att placera logotyperna 
vid entréer till butik och i annonser. Några som är lite mer traditionella i sättet de 
använder sin logotyp är KappAhl. Här sätts logotypen där den skall vara, centrerad 
över entréen och i nedre högra hörnet i annonser. Genom att titta på sina konkur-
renters sätt att använda sina logotyper kan Lindex hitta sin egna väg till iögonfallande 
hantering. 

5.5 Avslutande diskussion
Det jag har kommit fram till med mitt arbete är att vad som krävs för Lindex är tyd-
ligare riktlinjer för användningen av logotypen. Detta så att alla som arbetar med den 
oavsett avdelning vet vad som gäller för just dem. Att få en mer enhetlig hantering av 
logotypen kommer resultera i ett mer enhetligt Lindex som sedan når kunderna. Den 
röda färgen behövs tuffas till så att den inte uppfattas som tråkig och utan modegrad 
och man måste våga vara mere lekfull i användningen av logotypen.
Det har för mig varit mycket intressant och lärorikt att genomföra detta arbete och 
jag känner mig nöjd med det som arbetet har resulterat i. 

5.6 Vidare studier 
Vad som skulle vara intressant för vidare studier i ämnet är kundernas uppfatt-
ning, alltså att göra en omfattande undersökning kring varumärket Lindex och hur 
kunderna upplever det. Hur ser de på den röda färgen, märker de skillnad på olika 
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Lindex-butiker och så vidare. Det hade även varit intressant med en uppföljning av 
den nya logotyp som skall presenteras och hur denna uppmärksammas av kunder och 
övrigt folk.
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Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik

LINDEX BUTIKER
logotyp

Johanna Nykvist

Butiker i Göteborg

- Var ute och fotade i butikerna på Backaplan, Eriksberg, Ave-
nyn, Kungsgatan, Fredsgatan och i Nordstan för att se vilken/

vilka logotypvarianter som var mest förekommande och hur det 
skiljde sig mellan butikerna.

2
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Butiker i Göteborg Entré och fasad

Här ser vi vilka olika varianter av Lindex logotyp som används 
som entré- och fasadskyltar.

3

Backaplan Eriksberg

KungsgatanAvenyn

Fredsgatan

Nordstan 4

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Entré och fasad

Det finns alltså några olika varianter... 6 st faktiskt. Det finns den 
vanliga logotypen med röd platta bakom, men denna förekom-

mer själv i 4 varianter. De andra två varianterna är den grå/silvr-
iga i metall och så den vita varianten med som återfinns i Nord-
stan. Nordstan har även den grå metallvarianten på fasaden mot 

Hisingen.

5

Kassa

Logotyp i anslutning till kassan återfanns i alla butiker utom en, 
Backaplan. Avenyn hade nyligen fått sin skylt. Men även här fanns 

en del olika varianter.

6

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Kassa

Eriksberg AvenynBackaplan

Kungsgatan

Fredsgatan

Nordstan

7

Kassa

Ovanför kassan kan man alltså hitta 3 olika varianter av logo-
typen beroende på vilken butik man är i. 

8

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Kassa Dam

Det här är de varianter som logotypen förekommer i på 
damavdelningarna.

9

10

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Dam

På hangtags återfinns logon med röd platta bakom medan det i 
kläderna sitter svarta lappar med vit text (Lindex). På jeanslap-
parna återfinns den vita varianten av logotypen och på acces-

soarer och liknande (borstar etc) så är det antingen en vit eller 
grå variant. I skor är det en svart variant, antar att en vit variant 
finns även här om det skulle vara ett par mörka skor. De ekolo-
giska käderna har fått en variant med gemena feta bokstäver i 

vitt.  5 varianter hittar vi alltså här. 

11

Barn

Det här är de varianter som logotypen förekommer på 
barnavdelningarna.

12

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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13

Barn

På barnavdelningarna ser vi den vanliga logotypen med röd plat-
ta på hangtags. Swim har fått en blå fet variant, kids by Lindex en 
beigeaktig, hello baby en beigegul och grå fet variant. De ekolo-

giska kläderna har vit logo. 

14

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Övrigt

Det här visar lite vart man har placerat logotyper i övrigt ute i 
butik och vilka varianter som då förekommer. 

15

1

3

5

2

4

6

16

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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7

9 10

8

17

Övrigt

1. På namnskyltar återfinns logotypen i grått.
2. På larmbågarna på Kungsgatan satt det logotyper med den 
röda plattan.
3. I Nordstan fanns logotyp uppsatt på spegelpelare i butik, då i 
grå variant. 
4. I skyltfönster (alla utom Nordstan) fanns logotypen med röd 
platta påklistrad.
5. På pelare i Nordstan logo i grått på flera ställen i butiken.
6. På skrivunderlag logo i silver/grått.

18

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Övrigt Övrigt

7. På trottoarpratare logo med röd platta (Eriksberg)
8. Informationstavla på Kungsgatan, logo med röd platta.
9. Skyltfönster Nordstan, silvrig/grå logo.
10. Presentkort och presenkortshållare, röd platta respektive sil-
vrig logo. 

19

Övrigt

Så här kan det se ut om en 
Lindex-butik ligger bredvid en 
Hemtex-butik. Här i Eriksberg, 
Göteborg. Väldigt lika logotyp-
er och Hemtex med sin stän-
diga rea kanske man inte vill 
bli förväxlad med! 

20

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Övrigt Övrigt

En annan sak jag kom att tän-
ka på när jag var i butiken på 
Kungsgatan var att när man 
åkte upp för rulltrappan till 
övervåningen så var det först 
när man vände sig om som 
man såg att man var på Lindex. 
När man åkte ner igen såg 
man logon på en informations-
skylt. 

21

Bilaga 1 
Presentation av undersökning i och kring butik
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Bilaga 2 
Intervjuer med anställda på Lindex

Ann-Charlotte - Arkitekt

Vad är er generella uppfattning av logotypen, vad tycker ni om den?
Jag kan tycka att den är lite klumpig, den är inte direkt igenkännande. Den är lång och 
inget sign på det sättet, för långt namn som man inte kan applicera egentligen. Sen 
känns det lite som att man har justerat den lite mycket att man inte har hållit fast vid 
en enda så att man får lite branding att det här är Lindex. Det blir för mycket att läsa 
på något sätt, för långt ord. Man har försökt några gånger exempelvis med ”E:et” att 
få det nedkortat, men det har inte blivit riktigt lyckat man tror inte helt på det och så 
blir det inte riktigt bra och så justerar man, man vågar inte gå hela vägen. Man måste 
ju våga tro på det, det här tror vi på och så får man köra på det, det är det det handlar 
om att man envist håller fast vid sin grej.

Vad tycker ni om den röda färgen? Gillar ni den, tycker ni att den signalerar Lindex?
Lite tråkigt om den försvinner för den tycker jag är Lindex, det är det man känner 
igen. Sen kan den ju kännas lite omodern på det sättet som man arbetar med den, det 
här med den röda plattan. Färgen i sig tycker jag att man på något sätt ska ha kvar. 
Det är ju ändå det som är Lindex lite grann. Men jag vet egentligen inte riktigt hur 
man skall få in det. Jag tycker inte att de två skyltarna som vi har kvar pratar riktigt 
samma språk, det är två olika uttryck som krockar med varandra. På något sätt tycker 
jag att den röda färgen skall vara kvar, men om någon fasad har krävt, om den varit vit, 
har vi kört på röda bokstäver men det har inte känts helt lyckat, det känns inte som 
Lindex. Jag tycker att det är lite tråkigt om man arbetar bort den röda färgen, vad ska 
då skilja Lindex från alla andra som har vita fristående bokstäver. Jag menar om några 
år är det ju säkert jättekul med färg igen.

Hur är det att arbeta med en logotyp som ibland har den röda plattan och ibland 
inte?
Jag tycker som sagt att man måste utveckla den röda plattan på något sätt, den pas-
sar inte ihop med de lösa bokstäverna, jag tycker de pratar helt olika språk. Men jag 
tycker nog att det fungerar ganska bra med den röda plattan om man sätter den på 
en stor fasad där man pratar ut i ett helt köpcentrum för där försvinner det ju väldigt 
väl om man inte har plattan. Där sitter den ju inte heller ihop med något annat. Men 
när man kommer till butik så jobbar vi ju också mycket med den här flaggskylten då 
som är röd med Lindex på plus då de här fristående bokstäverna och det tycker jag 
krockar jättemycket men det är det ju olika åsikter om. Nu har vi ju den silvriga och 
det tycker jag är bra om man nu ska jobba bort den röda, men man borde på något 
sätt få in den röda på ett annat sätt, för nu när vi gör butikerna så pass gråa som vi 
gör så blir det ju väldigt grått det finns ingen klick i dem och då gör sig ju den röda 
färgen väldigt bra. Den syns ju och det måste ju ändå vara tanken. 

Hur upplever ni i övrigt hanteringen av logotypen?
De som jobbar med trycksakerna har nog mer att säga där, vi på arkitekt jobbar ju 
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bara med fasadskyltarna, det är ju inte så mycket olika egentligen så hanteringen blir 
ju, den blir inte så stor skillnad för oss. Sen kan jag själv tycka ibland att den här röda 
plattan dyker upp i trycksaker och ibland gör den det inte så då förstår jag inte riktigt 
och då jobbar jag ändå på Lindex, så jag har inte riktigt förstått vad är det som gäller 
och vad gäller inte. Men för oss är det ju enklare vi har inte så många varianter så vi 
vet ju precis vilka vi ska använda och reglerna har väl varit ganska tydliga vad gäller 
detta.

Känner ni er säkra i användningen av logotypen?
Vi vet vilken vi ska använda vart. Sen kan jag tycka att det blev lite för snabb utveck-
ling av våran skylt, den utvecklades sen så hann inte hela med och då så såg man oj 
här försvinner Lindex den röda måste vi nog ha med på något sätt och så blev det att 
man tog det gamla för egentligen den platta flaggskylten är ju framtagen ihop med 
den andra med röd platta, så då pratar de ju samma språk, då utvecklade man den 
ena skylten och behöll en av de gamla, vilket jag tycker är jättemärkligt. Men jag tror 
i och för sig att vi ligger i att den också ska utvecklas, men jag kan ju tycka att skulle 
ha utvecklat båda två samtidigt. Och som sagt först nu börjar man utveckla den andra.

När och hur använder ni logotypen och vart fungerar det och vart fungerar det inte 
så bra. Finns eventuella svårigheter i användningen?
Vi får ju dessutom efter som man säger att man vill ha in den röda färgen, den är 
väldigt viktig att man får in och den ska vi jobba för, men då är det ju så att många 
köpcentrum vill ju inte ha några flaggskyltar och där får vi ju ett jätteproblem. Så vi 
har ju tittat jättemycket på hur löser man att få in den röda färgen någonstans på ett 
annat sätt och det är ju det jag tycker att man har varit lite stelbent men förhopp-
ningsvis kommer det väl, för att om man inte får sätta upp flaggskylten så försvinner 
ju den röda färgen och vi får då bara sätta upp de fristående bokstäverna och då är 
det egentligen inte korrekt och det syns inte så mycket. Men då har vi gjort som vi 
har i Nordstan att man lägger flaggskylten innanför butiken, man flyttar in den och 
det kan jag tycka är mycket bättre att få den friheten att kunna kanske till och med 
vända upp den framåt att man får liksom in den. I vissa butiker har vi ju byggt in den 
helt i väggen och i och med att den är röd så gör den sig ju ganska bra även om den 
inte kommer ut från väggen. De i Nordstan, flaggskyltarna, känns mer ihop med den 
andra skylten (vita) för att man har byggt in den röda. När man bygger in de röda 
känns de mer exklusiva, de pratar mer samma språk som den vita. Logotypen med 
den röda plattan har känts billig och det är nog det som stör mig lite att den känns 
väldigt billig och sen har vi den andra som känns mer exklusiv, det blir liksom en 
krock däremellan och då när man bara bygger in den röda så känns det genast mer 
exklusivt du ser inte de här kanterna och övergångarna som har varit ganska taffliga. 
De svårigheter som vi har haft är väl att vi inte får igenom vissa saker, koncept säger 
härifrån att vi ska lägga in en flaggskylt och en skylt i entrén men vi får egentligen 
inte lov att göra det för köpcentrumet. Att få fram den röda mer flexibelt skulle 
vara bra. Den skylten som vi har gått ifrån, den här med ljuslådan, har det ju varit 
fruktansvärt svårt att få igenom, så de här fristående bokstäverna är ju enklare de kan 
man ju alltid placera in. 

Vad tror ni skulle behövas för att det skall bli lättare för er att arbeta med logoty-
pen?

Bilaga 2 
Intervjuer med anställda på Lindex
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Mer flexibelt sätt med framförallt den röda färgen egentligen för jag tycker nog man 
ska se på något sätt att det är den röda färgen som de vill ha in mer kanske än själva 
flaggskylten i sig, den ställer till det. Man börjar ju ändå gå åt det hållet lite nu, flagg-
skylten har inte riktigt hängt med i utvecklingen tycker jag. Jag misstänker att den 
röda färgen kommer att försvinna men jag tycker det är dumt för det är ju det som 
är Lindex och det borde ju leva kvar liksom. 

Lennart - Arkitekt 

Vad är er generella uppfattning av logotypen, vad tycker ni om den?
Jag tycker inte att den håller den klassen tekniskt sett som vi arbetar med den. Om 
logotypens utseende i sig tycker jag väl inte att, problemet ligger inte riktigt där, hur 
den ser ut det är mer hur man placerar den och vilken teknik man applicerar den med 
för den känns väldigt gammal, tekniken känns inte riktigt i fas med det andra. Även 
tekniken förmedlar ett budskap, om du har en gammaldags skylt så må den ha vilket 
utseende som helst men lägger du till en ny teknik så andas det någonting helt annat 
och det är där jag tror att vi har mycket att göra. Sen ska man ju vara väldigt försiktig 
med mogna företag när man byter sin logga, man måste ju alltid ha reglement med 
sig i själva känslan av sin logotyp och det är ju inte lätt att få med alla parter på det i 
ett stort företag, därför är man väldigt, man är lite feg kan man säga. Det är skillnad 
mot ett helt nytt företag där man är lite mer modig man jobbar sig fram. Det finns ju 
många exempel där man har bytt logga väldigt ofta och där man inte känner igen sig. 

Vad tycker ni om den röda färgen? Gillar ni den, tycker ni att den signalerar 
Lindex?
Den röda färgen är ju också kanske ett utslag av lite svensk tråkighet men den har ju 
ett praktiskt syfte och den fungerar ju i olika tidsåldrar kan man säga och just nu där 
vi skall synas fungerar den jättebra för det är ju väldigt mycket mörkt och murrigt 
och svart som råder i butikerna nu så därför är den ett väldigt bra attribut. Den syns 
väldigt tydligt det gör den, men sen kan man tycka rent generellt att vi är väldigt 
dåliga på färger i Sverige över huvudet taget med företag. Ett manligt företag med 
teknik är oftast blått, ABB är oftast röd, eller nästan den enda tekniska med rött i och 
för sig. Men det finns ju så oerhört många andra färger att använda som man inte gör. 
När såg du en brun skylt sist, det existerar knappt och det har ju sina skäl, att de inte 
syns. Gröna, lila skyltar finns inte i Sverige, vi är för tråkiga och präktiga man borde 
kunna visa lite mer med sin färg särskilt på ett sådant här företag som bygger väldigt 
mycket på lust och känsla. Men det är också svårt det skall hålla över en lång tid man 
kan inte välja modefärger. 

Hur är det att arbeta med en logotyp som ibland har den röda plattan och ibland 
inte?
Jag tycker inte att det är något större problem egentligen så sätt det fungerar nog men 
jag skulle ju vilja rent personligen, och det är ju ganska tydligt, för det första storleken 
har ju en väldigt stor betydelse, stort för mig är billigt, litet är exklusivt, ingen logga 
alls det är überexklusivt. Så det är också hur modiga vi är, vart står vi någonstans i 
modekurvan, var ska vi placera oss, var vill vi ligga då, där tycker jag storleken hänger 
med. Omgivningen, det krävs väldigt lite ibland, som arkitekt menar jag att huset 
är inte så intressant i sig, det är omgivningen, tillsammans med allt så bygger man 
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en helhet. Samma sak med loggan, släcker man bort allting och bara visar en logga 
så syns den väldigt tydligt även om den är väldigt liten, den behöver inte skrika så 
mycket och det tycker jag att vi börjar gå åt lite det hållet. Som i Nordstan, det är en 
bit på vägen men inte enda framme. Man kan ju inte göra loggan hur liten som helst, 
det skall ju vara i proportion till fasaden. Det gäller att stå ut att vara motsatt hela 
tiden. Nu har vi valt att mörka ner alltihop förut hade vi bilder däruppe (i Nordstan) 
men ingen människa ser dessa bilder, man tänker inte på det. Men vår fasad nu i 
Nordstan ser folk och de kommer ihåg vad det är för någonting och det trots att den 
nästan är helt tom. Det beror på att man släkt ner allting och sen bara plockat fram 
logotypen på en liten bit, det enkla. Hur liten och framstående logga man kan ha 
beror på bakgrunden, helt klart är det så. 

Hur upplever ni i övrigt hanteringen av logotypen?
Lite slarvigt får man nog säga att det är, jag tycker inte att det är, vi har ju många 
olika typer som vi använder vi har ju den vanliga långa typen som finns på bilder och 
så här och det är inte bra. En fyrkantig logga ur arkitektonisk synpunkt över huvudet 
taget är ju helt neutral den har ju ingen riktning, alltså kan du placera den överallt. 
H&M:s till exempel den är fyrkantig solitär, den kan man placera överallt. Den långa 
har alltid en riktning och man måste ta hänsyn till saker och ting och därför blir den 
lite tråkig, jag vill ha mer som en ”mark”, som en stämpel här finns vi. Och därför 
tycker jag att den fyrkantiga formen är tilltalande. Den neutrala formen helt klart, 
mycket lättare att jobba med än med en lång text, Lindex är ett väldigt tråkigt namn 
också men okej, det är för långt. 

Hur tycker du det är att arbeta med de fristående bokstäverna?
Det lite bättre, de känns lite lyxigare helt klart. Men den syns ju mindre det får man 
ju vara medveten om. Så när vi byter färg, när vi tröttnat på det svarta så kan den råka 
illa ut. Därför är den här ”mark” bättre. 

Om Lindex skulle stå i röda bokstäver då?
Nej, det har vi haft eller har i en del butiker men nej det känns väldigt billigt, direkt. 
Det är inte alls samma känsla som vi vill uppnå. H&M har ju röda bokstäver så där 
är det okej, det är skillnad på att rada upp massa bokstäver och på att ha två. Hade vi 
haft två bokstäver hade det varit okej, till exempel LX. Många är rädda för att man 
inte skall se Lindex men då förstår de inte hur människor läser texter, det är ju liksom 
inte bokstäverna man ser utan det är ju ett kluster , varje ord för sig är ju en kod som 
du känner igen annars hade man inte kunnat läsa om man läser varje bokstav. Du kan 
inte läsa enstaka bokstäver utan du läser hela ordet.

Känner ni er säkra i användningen av logotypen?
Nja, nej det är liksom, vi har inte direktiv skulle jag vilja påstå och blir det direktiv 
så blir det väldigt tråkigt skulle jag tippa. Benetton med alla sina bokstäver, United 
Colors of Benetton dessutom på en grön platta, placerar ju sin logga vid sidan om 
entrén och inte mitt i, det visar ju också på en lekfullhet, och det är ju väldigt viktigt 
att man inte gör gängse, alla har ju sina skyltar däruppe i mitten, det gäller ju att stå 
ut. Man skriker ju alltid med en skylt och därför gäller det att överraska och det där 
fungerar alltid att bara placeringen visar att man är lekfull, men det är vi oense om 
här på kontoret men jag tycker alltid att det fungerar. 
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När och hur använder ni logotypen och vart fungerar det och vart fungerar det inte 
så bra. Finns eventuella svårigheter i användningen?
Svårigheten är ju att det här konceptet bygger på att vi ska ha en text då som en 
huvudskylt och så ska vi ha en flaggskylt som destination som man ska se på sidan. 
Problemet är att man aldrig får sätta flaggskyltar för köpcentrarna nu mer, de för-
söker rensa i den djungeln. Och då vi har ett koncept som vi då använder, som det i 
Nordstan, vi använder indragna flaggskyltar, så vårt koncept bygger faktiskt på det nu 
att vi har anpassat oss till det så vi sätter då vår flaggskylt som inte är en flaggskylt 
inne i butiken och så gör vi liksom så att vi har window-boxar och sen huvudskylt 
och inbyggda flaggskyltar, men det här kräver ju en del, både höjd och yta för att man 
ska kunna göra det, så det kanske kan vara lite svårt.  Jag tycker att den vita skylten 
fungerar bra även om den är lite tråkig, det står Lindex. Jag tycker nog att vi skall göra 
som H&M har gjort, fast det är en lång strategi, försöka dra ihop den, vi kanske bara 
ska heta LX i framtiden. Men det är ju såklart en jättestor fråga. LX hade fungerat 
mycket bättre, helt klart. 

Vad tror ni skulle behövas för att det skall bli lättare för er att arbeta med logoty-
pen?
Det är ju som jag säger att korta ner. Extrahera fram någonting. Vi sneglar mycket 
på H&M vad det än gäller det är ofrånkomligt, världens mest framgångsrika klädfö-
retag så det är inte så konstigt. Jag vet inte hur medvetet det är men jag tror att det 
är ganska medvetet hur man har gått från det här långa Hennes & Mauritz till den 
här ”marken” som verkligen är igenkännande, man väljer ett typsnitt som i sig är ori-
ginellt. Lindex typsnitt är för lamt, även om det är ett eget, det är inte karaktäristiskt. 
Jag menar inte att man behöver snirkla till det så som H&M, den röda som vi hade 
förut andades lite töntigt. Man får vara väldigt säker.

Chris - Print

Vad är er generella uppfattning av logotypen, vad tycker ni om den?
Jag tycker den fungerar bra, i stort sett, igenkänningen är bra nu den är nog ganska 
igenkänd, den finns i folks medvetna. Och det är nog den röda färgen som tillsam-
mans med den vita texten som gör att det blir Lindex på något sätt. Jag tycker att 
Lindex-loggan är mycket snyggare utan plattan. När vi jobbar och om vi behöver pla-
cera loggan på en bild med mycket som händer i bakgrunden då måste man nästan ha 
någon slags platta bakom texten annars ser man inte den, om man inte drar upp den 
jättemycket. Så det är fördelen då man har en platta. Och på fasad och sådär tycker 
jag det är mycket snyggare utan platta. Just nu är är loggan med den röda plattan och 
den vita texten den som folk känner igen, men om man tänker på H&M:s logga den 
fungerar bättre för den är fetare och den är igenkännlig hela formen på loggan, där 
kan de ha vilken färg som helst och man vet ändå att det är H&M:s logotyp, men 
jag tror inte att Lindex logga håller för det ännu. Det är ju bara det lilla ”E:et” som 
utmärker sig lite.

Vad tycker ni om den röda färgen? Gillar ni den, tycker ni att den signalerar 
Lindex?
Jag tycker den röda färgen är lite för orange, det är för mycket gul i den. Jag tycker nu 
att om man ska behålla den röda färgen skulle man kunna ta en röd som är lite mer 
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modig, lite mörkare fin röd färg. Den röda färgen som den är nu känns lite för billig. 
När man trycker den är det lite svårt, jag har sett skräckexempel fast det är bättre nu 
för tiden, men förut kunde det bli riktigt orange ibland. Men som sagt nu för tiden 
är det mycket bättre vi har mer koll på det där med tryckprofiler som vi skickar iväg, 
vi lägger rätt sorts profil på rätt tryck. Det blir bättre så.

Hur är det att arbeta med en logotyp som ibland har den röda plattan och ibland 
inte?
Det som jag gör egentligen är alltid med den röda plattan så jag är inte så van att 
jobba med bara den vita då, jag har bara gjort det någon gång, någon etikett eller så. 
Det är lite som jag sade innan man måste nästan ha den röda plattan om man har 
loggan på en rörig bild. Så i annonser är det oftast den röda, det är ju den som är 
original. Den är självklar för mig att använda. 

Hur upplever ni i övrigt hanteringen av logotypen?
Det jag jobbar med är alltid detsamma, jag jobbar med klubben och kosmetik och 
grejer som kommer hela tiden och då är det mycket mallar. Det är inga problem. 

Känner ni er säkra i användningen av logotypen?
För min del är det klart.

När och hur använder ni logotypen och vart fungerar det och vart fungerar det inte 
så bra. Finns eventuella svårigheter i användningen?
Den röda loggan kan vara svår att arbeta med i annonser på det sättet att om det i 
bilden finns en annan röd färg och färgerna krockar. Eller om det är någon snarlik 
röd färg bakom så kan de smälta in i varandra. Men jag anser att det måste vara ett 
problem för de flesta logotyper. Men som sagt om man hade en logga som var obe-
roende av färg skulle det vara mycket lättare om man kunde välja vilken färg man vill, 
om man hade en tillräckligt stark logga för det, som H&M:s. 

Vad tror ni skulle behövas för att det skall bli lättare för er att arbeta med logoty-
pen?
Det är alltid bra med en tydlig handbok, guidline hur man ska jobba med loggan, så 
om man har en fråga så kan man kolla i manualen helt enkelt. 

Men en sådan finns inte nu?
Inte i nuläget, vi har sådan regler som man bara vet som till exempel att registre-
ringsmärket ska aldrig vara med på en logga som är mindre än fyra centimeter men 
en logga som är större än fyra centimeter ska ha med registreringsmärket, egentligen 
men sen är det så att det är inte alla som håller det heller. Man skulle kunna göra nya 
riktlinjer som samlas ihop, nu utgår vi mycket från gamla jobb vilket har både för- 
och nackdelar. Vi har nog någon slags beskrivning hur loggan ska placeras, men det 
är inte så lätt när den finns i så många stilar, det skulle bli en bibel nu. Det behövs en 
ganska generell manual och även sunt förnuft. Om vi nu gör en ny manual tycker jag 
att, det har blivit så rätt ofta att den stannar här uppe på marknad och den går inte 
ut till resten av avdelningarna. Och det måste den ju göra, när designerna tar fram 
en nacketikett så kanske de tycker att den där färgen som vi använder är bra utan att 
tänka så mycket på det, för där kanske det inte blir snyggt alls med en röd. Jag har 
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även sett på etiketterna är det finns många olika varianter där med. Jag arbetar ju som 
sagt med Lindex-Club och där skulle vi gärna vilja ha en club-logga. Det skulle vara 
bra om man på något sätt kunde ta fram en club-logga som är Lindex. Nu har vi ju 
Club uppe på foldern och Lindex-loggan nere i hörnet om man istället kunde ha en 
club-logga så hade man sluppit Lindex-loggan där nere och det blir en gemensam 
istället. Vi har testat och försökt få ihop de två på något sätt men det är jättesvårt. 

Helena - Print

Vad är er generella uppfattning av logotypen, vad tycker ni om den?
Den fungerar bra tycker jag, det är bra med boxen. Den kanske börjar kännas lite 
omodern. Men den är ju lättjobbad för oss tycker jag i och med att den har en röd 
platta om den hade varit frilagd som den är ibland så är den lite mer svårjobbad för 
då blir ju bakgrunden så viktig som man lägger den emot. 

Vad tycker ni om den röda färgen? Gillar ni den, tycker ni att den signalerar 
Lindex?
Jag tycker den är lite för röd, tycker den kunde vara lite mer vinröd. Nu går den åt 
det lite billigare hållet och håller inte riktigt i modegraden. Den går lite åt Hemtex-
hållet.

Hur är det att arbeta med en logotyp som ibland har den röda plattan och ibland 
inte?
Det är ju byrån som arbetar med kampanjerna och så, så är man osäker på vilken vari-
ant det skall vara så får man ju stämma av med dem. Byrån bestämmer från kampanj 
till kampanj vilken logga som skall användas om det är den frilagda eller om det är 
den med plattan. Nu är det väldigt sällan som vi använder den frilagda.

Hur upplever ni i övrigt hanteringen av logotypen?
Vi har ju ett arkiv där vi har sparat logotyper, och de har vi där i vårt bibliotek och 
det är ju de som vi skall använda så att det tycker jag är enkelt. De riktlinjer vi har 
nu är om registreringsmärket skall vara med och om loggan är mindre än fyra centi-
meter behövs inget registreringsmärke men när den är störra än fyra centimeter ska 
registreringsmärket vara med så då finns det två varianter på loggan.

Känner ni er säkra i användningen av logotypen?
Det är ju om det blir några diskussioner om byrån har gjort något förslag som kanske 
inte riktigt följer vår grafiska profil då blir jag ju lite osäker, för man vill ju vara säker 
på att även de kan vår profil. Men som i nuläget ska jag göra en folder för barn i höst 
och då har de lagt in www . lindex. com under loggan och egentligen ska vi ha en 
frizon där under, så då är jag osäker på om det är kreatören som tycker det är fint och 
har han missat vår profil eller, så detta måste jag dubbelkolla nu. Så ibland blir man 
lite osäker. Man vill ju att byrån verkligen har järnkoll.

Så det finns en befintlig grafisk profil?
Ja. Fast den är väl kanske, jag menar en grafisk profil ändras ju hela tiden, så jag vet 
inte den kanske behöver uppdateras. 
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När och hur använder ni logotypen och vart fungerar det och vart fungerar det inte 
så bra. Finns eventuella svårigheter i användningen?
Vi använder den i foldrar, annonser, web-banners och i vilken variant vi använder den 
beror på vilken variant som är i kampanjen, loggan följer kampanjen. Används den 
vita i kampanjen så används den vita även på exempelvis web-bannern med. 

Finner du några svårigheter i användningen av logotypen?
Nej, det kanske är proportionerna hur stor den skall vara i en annons och så men vi 
försöker ju alltid ha att man går tillbaka och tittar på en tidigare annons, hur stor var 
den då. Men ibland kan det skilja lite bland olika AD-assistenter hur stort det blir 
och vilket föregående dokument vi tittar på och så. 

Vad tror ni skulle behövas för att det skall bli lättare för er att arbeta med logoty-
pen?
Viktigt att man kan läsa någonstans hur loggan ska se ut och hur den skall användas 
och gör vi undantag vill man ju vara medveten om att det är ett undantag och att även 
byrån följer den och att den hålls levande. 

Skulle du vilja använda logotypen mer i butiksmaterialet du framställer?
Nej jag tror inte det, är man inne i en Lindex-butik så vet man nog det så det tycker 
jag inte. Jag tycker att det räcker att det står Lindex på prislappar och så det behövs 
inte mer. Tidigare har vi ju haft Emma så mycket och då känner man ju igen henne 
och då blev hon en Lindex-symbol nästan. Men nu har vi ju olika modeller så då får 
man inte den symbolen riktigt, den igenkänningen. 

Cecilia - Intern information

Vad är er generella uppfattning av logotypen, vad tycker ni om den?
Jag tycker att den känns väldigt inarbetad men det är kanske inte sådär jättemycket 
modegrad i den. Det kan ju bero på att den har sett ut som den gör nu länge, vilket 
i och för sig loggor ska, men det känns inte riktigt som att den har hängt med i 
utvecklingen.

Vad tycker ni om den röda färgen? Gillar ni den, tycker ni att den signalerar 
Lindex?
Den röda färgen är fin i lagom mänger tycker jag, men den fungerar inte riktigt 
överallt. Den röda färgen tar för mycket plats, den kan ta överhand ibland. Men 
någonstans signalerar den ändå Lindex. Om man ser er röd platta/skylt någonstans, 
kanske inte i Sverige för här har man ju koll på de flesta vad som är vad och så, men 
utomlands när man ser en röd platta så hajar man ju till, va är det Lindex liksom. Så 
på något sätt är det ändå Lindex det här röda. 

Hur är det att arbeta med en logotyp som ibland har den röda plattan och ibland 
inte?
Det är lite svårt. Den röda plattan är svår. Det känns som att vi inte riktigt vet vad 
vi får göra och inte får göra. Vilken röd som gäller eller ska det vara den vita och sen 
vart placeringen av loggan ska vara för att det ska vara korrekt. På modemagasinet 
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som skickas till alla medarbetare på Lindex så hade vi först med loggan, den med röd 
platta, men så tyckte vi att den sänkte ner modegraden på hela magasinet, det blev 
inte den känslan som vi ville ha fram. Det är ju den här plattan som gör att mode-
graden sänks tycker jag. Så faktiskt nu på det senaste numret så hade vi ingen logga 
på framsidan och då steg ju modegraden helt klart. Loggan satt då istället på första 
sidan i inlagan. 

Hur upplever ni i övrigt hanteringen av logotypen?
Det känns inte så jättetydligt, man har inte riktigt koll på hur den skall hanteras. Jag 
använder den mest som jag tycker. Man har ju den grafiska profilen att utgå ifrån i 
grunden men sen leker vi lite med, vilket kanske inte är jättebra. 

Känner ni er säkra i användningen av logotypen?
Nej. Eftersom riktlinjerna inte är så tydliga så har det ju blivit som jag sade innan att 
man leker lite utifrån grunden i den grafiska profilen då. 

När och hur använder ni logotypen och vart fungerar det och vart fungerar det inte 
så bra. Finns eventuella svårigheter i användningen?
Plattan är svårplacerad. Vi har ju en pärm som går ut i butikerna med intern informa-
tion, på pärmen valde vi att sätta loggan med röd platta på baksidan för den talade 
inte samma språk som framsidan, hade vi satt den på framsidan så hade det känts 
helt fel, modegraden hade sänkts. Sen all information som sitter i pärmen, det som 
vi fyller den med, där finns ingen logga. Nu senast så stog det bara Lindex längst ner 
på papprerna, men då var det ibland med tunn och ibland med narrow, så det blev ju 
lite dumt. Sen har jag medvetet valt bort loggan i vissa mallar där den tar överhand, 
mallarna i sig, power-point och liknande, de känns inte så uppdaterade. Den röda 
kan nästan dra till sig för mycket uppmärksamhet på ett vitt papper, så då kanske 
uppmärksamheten tas bort från innehållet i presentationen och allt man kan tänka på 
är den röda loggan. Ibland kan även den röda färgen dra åt det orange hållet i då till 
exmepel power-point-presentationer och saker man skriver ut här internt. Men med 
saker som går till tryckeri så blir det alltid rätt röd färg. 

Jobbar du någonting med den frilagda logotypen?
Jag jobbar inte med den frilagda någonting alls faktiskt.

Vad tror ni skulle behövas för att det skall bli lättare för er att arbeta med logoty-
pen?
Tydligare riktlinjer. Riktlinjer för olika sammanhang och för de olika varianter 
av logotypen som finns, hur man ska göra med loggan i tidningar, presentationer, 
annonser och så. Mer anpassade riktlinjer. Nu vet man inte riktigt vad som skall 
användas vart, den röda, gråa eller svarta loggan. Vart ska man ha vilken och vilka 
regler är det egentligen som gäller. 
Sen också det att vi som jobbar här på Lindex kanske ser på Lindex annorlunda än 
vad våra kunder gör. Vi ser ju det nya Lindex, typ Nordstan med den nya loggan och 
inredningen, det är ju Lindex för oss nu. Men sen är det ju så att alla butiker ser ju 
inte ut som den i Nordstan, så alla kunder som inte sett den i Nordstan ser ju fortfa-
rande Lindex med den röda plattan och den gamla inredningen och då kan de ju inte 
känna det nya Lindex så som vi gör nu. 

Bilaga 2 
Intervjuer med anställda på Lindex
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KONKURRENTER
Lindex

EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX

Esprit

Esprit arbetar mycket med sin logotyp i butik. Entrén är inramad 
i rött med logotypen både ovanför och på sidan om entrén. 
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EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX EX-JOBB LINDEX

Esprit Esprit

Inne i butiken förekommer logotypen både med röd platta ba-
kom och även utan plattan då bara i vit text men även en variant 

där Esprit står i rött finns. 

Dessa är placerade ovanför kassa (vit), på pelare (vit) och på 
väggar (vit, röd). I butiken i Nordstan i Göteborg är butiken i 2 
plan, så väggen som går ner från plan 1 till plan 2 är rödmålad 

med logotypen i vitt. Även på reklamaffischer och liknande 
material i butiken finns logotypen placerad. 

EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX
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Kapp Ahl

Kapp Ahl hade inte samma exponering av logotypen som Esprit. 
Här syntes den ovanför entrén och över kassan, vit fristående.

EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX

H&M

H&M har endast sin logotyp ovanför entrén, den återfinns 
varken bakom kassa eller på pelare i de butiker jag var inne i. 

Sen på hangtags och etiketter på kläderna. Men H&M har ett så-
dant starkt varumärke och språk så att det krävs inte så mycket 
för att kunderna skall förstå vart de befinner sig. Ett väl inarbetat 

varumärke.
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Presentation undersökning av konkurrenter
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Levi’s

Levi’s arbetar med sin logotyp som den tag den är på jeansen. 
Och sedan över entré även Levi’s store i fristående bokstäver. 

De arbetar en del med den röda färgen.

EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX

Bilaga 8 
Presentation undersökning av konkurrenter



Johanna Nykvist
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Lindex - vägen till en tydligare logotyp

(6)

EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX EX-JOBB LINDEX

EX-JOBB LINDEXEX-JOBB LINDEX

GAP

GAP har ju en fördel i och med att de har en kvadratisk logotyp, 
vilket gör den väldigt lättarbetad. Den gör sig bra till såväl skyltar 
som till tryckt material. Placering av logotyp i annonser skiljer sig 

en del, se kommande bildserie. 
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Benetton

Benetton sticker ut lite i från mängden i sättet de använder sin 
logotyp och placering av logotyp vid entré. Benetton är även det 
likt H&M ett väldigt starkt varumärke de kan lätt byta ut ett ord 
ur sin logotyp och fortfarande är det man ser Benetton, se an-

nons i bilduppslag. 
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