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Jag vill tacka följande företag och personer för att detta arbetet blev vad 
det är. Till Alterhedens Rabarberi, för att jag fick träffa dem och arbete 
med deras produkter. Mina handledare för att putta mig i rätt riktning. 
Sist men inte minst min familj och vänner som klarat av att läsa rapporten 
till detta arbete otaliga gånger, och varit konstanta bollplank under 
arbetets gång.

T A C K !
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P R O J E K T E T
Under mitt examensarbete har jag undersökt Alterhedens Rabarberis grafiska profil. 
Fokus har legat på grafisk design av etiketter för flaskor, burkar och påsar. Jag vill 
poängtera att arbetet inte har handlat om att kritisera nuvarande grafisk profil, utan 
jag har sett den som inspiration med syfte att vidareutveckla den.

Jag vill i och med examensarbetet göra Alterhedens Rabarberi mer sanna till sitt 
ursprung och hantverket som finns i produkten, som i dagsläget försvinner i den 
nuvarande designen. Då deras nuvarande form har för många element och gör att 
deras ärlighet i produkten inte syns på utsidan. Så jag kände att det som är frånvarande 
i etiketternas utseende, är det som produkten i burken eller flaskan är. Ärlig, rakt 
på sak och sann till sig själv. Det är vad jag vill få fram.

B A K G R U N D
A L T E R H E D E N S  R A B A R B E R I
Alterhedens Rabarberi, har en intressant historia över hur deras rabarberi kom till. 
De är ensamma i Sverige om att bedriva sin verksamhet, som bygger på växten 
rabarber. Det som framgår på deras hemsida är följande:

“Alterhedens	Rabarberi,	det	är	vi	–	ett	familjeföretag	norr	om	
Piteå.	Vi	har	Sveriges	enda	Rabarberi.	Vi	har	hemkokta	god-
saker	och	delikatesser.	Här	uppe	i	midnattsolens	land	har	
vi	gott	om	bär	i	våra	skogar,	vårt	mathantverk	är	förädling	
av	skogens	bär	och	givetvis	rabarber	från	egen	odling.	Vi	
säljer	våra	småskaliga	delikatesser	till	återförsäljare	över	
hela Sverige.“
      – Alterhedens hemsida 

De är även ensamma i Sverige att odla så mycket rabarber som de gör och att de 
är enda Rabarberiet i Sverige (Seriebilbeln, 2012). De trycker även på att, Alterhedens 
Rabarberi hemkokta delikatesser är småskaligt tillverkade av naturliga råvaror. 
Något att njuta av själv eller ge bort som en “ätbar present”(Alterhedens hemsida, 
2013). Man kan även läsa på deras hemsida om hälsoeffekterna som olika bär och 
frukter har som de använder sig av (Alterhedens hemsida, 2013).

K R E A T I V I T E T ,  V A D  Ä R  D E T ?

”Those who create are rare; those who cannot  
		are	numerous.	Therefore,	the	latter	are	stronger.”
   – Coco Chanel (goodreads, 2010)

I boken Fuck Logic (P.R. Öhlin, 2006) kan man läsa om vad kreativitet och varumärke 
är. Öhlin (2006) skriver, Det gamla varumärkena bestod av ren information, och 
information är dessvärre lätt att beskriva, lätt att hantera och lätt att kopiera. De 
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nya varumärkena måste även omspänna vagare dimensioner som känsla, närhet, 
magi och drama. Det betyder att det är svårare att förklara, planera och efterlikna.

Alterhedens Rabarberi trycker på informationen om produkten, att den är bra för 
människokroppen och att vissa bär har unika egenskaper exempelvis Hjortron som 
innehåller mycket C-vitamin (alterhedens hemsida 2013). Utmaningen för dem kan 
vara att arbeta mer mot “ känsla, närhet magi och drama“.

Som kreatör måste man lita på det okända, oförutsägbara och det man är rädd 
för. Dessa krav kan se ut som en enorm utmaning men det är det som gör att ett 
företag får ett unikt utseende och sättet de pratar till sina kunder. Öhlin (2006) 
tar upp och skriver om Platon och hans sätt att tänka att allt har en inre idé. Platon 
frågade sig varför träden på ytan ser individuellt olika ut samtidigt som alla har det 
gemensamma, underliggande formen av ett urträd – en trädens idé. Vi resonerar ofta 
i liknande banor idag när vi frågar oss vad som är de grundläggande idéerna bakom 
produkten vi ska göra reklam för. (P.R. Öhlin, 2006).

S T O R Y T E L L I N G
Direkt översatt betyder storytelling historieberättande och det är vad det går ut på 
– att berätta en historia. Enligt Wikipedia är storytelling en gren inom marknads-
förings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga miljön och/eller försäljningen 
för exempelvis en restaurang eller ett hotell kring en historia. Dramaturgin bygger 
på något människor vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och 
förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation. Det är vad 
det är, en form av historiebyggande för företag och organisationer. Där vikten ligger i 
att visa vägen för berättelsen om ett varumärke utifrån mjuka värden (Wikipedia). Det 
är alltså svårt att framhäva dessa värderingar och deras vikt när de är mjuka och inte 
lika tydligt mätbara som hårda värden som exempelvis statistik och ökad försäljning. 

Det paradoxala ligger i att det egentligen handlar om en gammal tradition av att 
berätta i ord, bilder, symboler och känslor. Tekniken är lika gammal som mänsklig- 
heten och går tillbaka till rötterna inom kommunikation (Wikipedia). Detta gör att 
man trampar i samma spår som innan, trots att alla egentligen kan och vet vad 
storytelling är. Man har bara satt ett nytt ord på det för att få det att sälja bättre 
som teori.

C O R P O R A T E  S T O R Y T E L L I N G
Detta är ett nytt begrepp av mer specifik storytelling. Till skillnad från påhittade 
budskap och slogans syftar Corporate Storytelling till att använda berättelser om 
händelser som är sanna (Wikipedia). Det är av stor vikt att det företaget berättar är 
vad som faktiskt har hänt och att det är sant. Man ska inte drömtänka utan vara 
genuin och visa på att man är ett ärligt företag. Corporate Storytelling används i 
dag även på svenska och innebär en verksamhet som anser att varje företag och 
organisation har berättelser, ett slags berättarkapital (Wikipedia). Det finns ett 
tydligt mätbart värde i att vara ärlig och att har en historia som är värd att berätta.

Dock finns det även en delning inom ämnet i Sverige, där ena halvan av före-
språkarna anser att man kan dikta upp hela historien medan andra hävdar att 
man måste stå på en tydlig grund av sanning för att någon inte ska kunna bevisa 
motsatsen (A. Olsson, J. Öhman, 2007). 

Heijbel (2005) anser att en ”påhittad” historia går under storytelling. Han menar 
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med att Corporate storytelling ska ”befolka varumärket med verkligheter” alltså att 
man inte bara skriva om positiva saker utan visar på att det funnits motgångar som 
företaget lärt sig av. Att företaget är levande och kan visa på mer än siffror, diagram 
och kartor (Heijbel, 2005).

B R A N D I N G ,  V A D  Ä R  D E T ?
Music branding är en teori som Lusensky (2010) tar upp i Sounds like brand-
ing består av fem faktorer. Dessa går ut på att man stärker sitt företag genom att 
strategiskt jobba med musik. Denna teori är enkel och kan även appliceras på hela 
företaget då det tar upp viktiga faktorer eller trender som Lusensky (2010) kallar 
det. Dessa trender är:

T R E N D  1: 
Musiken har blivit ett soundtrack till vårt liv
Vi konsumerar mer musik än någonsin. Musiken är med oss överallt. Det blir 
därmed allt viktigare för marknadsföraren att förstå att musik inte bara är under-
hållning som kan förhöja exempelvis en reklamfilm (J. Lusensky 2010). 

T R E N D  2 : 
Det blir allt svårare att göra sig hörd
Att sticka ut ur mängden blir svårare då alla tävlar om vem som skriker högst och 
vill synas mest. Lusensky (2010) exemplifierar detta med en japansk pachinkohall. 
Det är en typ av spelpalats där människor spelar kulspelet pachinko. När man stiger 
in möts man av en ljudvåg av larm från maskinerna, hjul som snurrar, kulor som matar 
ut, ackompanjerat av hysterisk japansk technomusik på öronbedövande volym. Till 
detta läggs mängder av blinkande lampor, självlysande reklampelare och ett myller 
av skyltar. Men konstigt nog verkar människorna som spelar vara helt oberörda av 
omgivningen (J. Lusensky 2010). 

T R E N D  3 : 
Känslor blir allt viktigare i marknadsföringen 
Vi shoppar mer med hjärtat än med huvudet även om vi försöker hitta anledningar 
till varför vi ska köpa saker. Som Lusensky (2010) skriver är själva beslutet vid 
köptillfället oftast känslomässigt grundat. Det visar på att ”gilla” butiken, affären 
eller hemsidan kunden handlar i från ska uppfylla vissa känslomässiga saker. 

T R E N D  4 : 
Varumärken blir till upplevelser
Det är här storytelling och vikten av att göra allt till en upplevelse kommer in. Ett 
varumärke måste vara mer än ett märke på en förpackning eller en tröja man säljer. 

Vad är då en upplevelse och hur bygger företaget ett upplevelsebaserat varumärke? 
Det frågar sig Lusensky (2010) och han svarar med ett citat från Joseph Pine som 
lyder ”…då ett företag avsiktligt använder tjänster som en scen och produkter som ett 
verktyg för att engagera sina kunder på ett sätt så att de berörs känslomässigt”. Detta är 
vad aktörer som exempelvis Starbucks har gjort för att det kunna höja priset på sina 
produkter och ändå få mer kunder (J. Lusensky 2010).
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T R E N D  5 : 
Konversation som marknadsföringsmetod
Att sprida något genom att det går från mun till mun, har nog alltid varit det 
starkaste sättet att marknadsföra sig (J.Lusensky, 2010). Alvin Toffler (1990) myntade 
begreppet ”prosumenter” en kombination av producenter och konsumenter. Toffler 
förutsåg den situation vi har idag, där den nya digitala tekniken gett oss verktyg att 
själva vara medproducenter. Så det lättaste och svåraste är att göra sitt märke till ett 
samtalsämne som folk vill dela med sig av till andra, utan att det känns påtvingat.

B R A N D I N G  E N L I G T  A N D R A
Kotler (1999) definierar ett varumärke som ”ett namn, en term, en symbol, en design 
eller en kombination av dessa”. Detta är viktigt men det sammanfattar inte allt. Kotler 
(1999) skriver även en punktlista som tar upp det som man kan tänka på för att 
bygga ett starkt varumärke. Dessa är:

– Direkt igenkänning
– Definition
– Trovärdighet
– Garanti
– Underlättande främjandet
– Mun till mun, marknadsföring
– Goodwill

Både Lusensky (2010) och Toffler (1990) tar upp samma saker som Kotler (1999) 
fast med färre punkter och definitionen är lite annorlunda men de trycker i stort 
sett på samma sak. Det framstår utöver det som att Kotler (1999) lägger mer fokus 
på hela företaget och inte bara hur marknadsföringen går till.

L O V E M A R K S

”Loyalty beond reason”
-Kevin Roberts (2008)

Kevin Roberts verkställande direktör för den multinationella byrån Saachi&Saachi, 
beskriver sin egna metod som heter lovemarks i en intervju från 2008 gjord av 
KnowledgeAtWharton.

I början av intervjun berättar Roberts om att han frågade en kollega vad som är 
det nya efter de stora märkena? Då de som gillade vissa företag bara skulle söka sig 
till dessa, det handlar alltså om ett förtroende som är orubbligt. Resultatet blir att 
det skapas färre företag och därför såg han att hans jobb skulle försvinna, men hans 
kollega trampar ner hans idé. 

Han berättar om hur han på natten dricker vin och kluddar ”marks” på papper, 
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som stegvis blir till hjärtan. Alltså lovemarks, kunde det vara så lätt? (K. Roberts, 
2008).
Efter forskning som Roberts bedrev inom ämnet framgick det att konsumenter 
föredrog att köpa produkter de kunde skapa personlig anknytning till. Ett exempel 
Roberts (2008) tar upp är Michael Jordan när han blev ansiktet utåt för Nike under 
90-talet. Det resulterade  i att Nike gick från att sälja sneakers för 70 dollar till att 
sälja Air Jordans för 200 dollar. Ändå valde konsumenterna de dyra skorna framför 
billigare varianter för att det fanns ett sådant starkt förtroende för Michael Jordan 
och för att hans relation till Nike var genuin och sann. (K. Roberts, 2008). 

Lusensky (2010) säger att det har skett ett nytt skifte inom vem som ”äger” 
branschen. Först var det varumärkena som hade makten men sedan växte företag 
som exempelvis Walmart fram vilket gjorde att återförsäljarna fick ledarrollen. 
Sedan dess har ett maktskifte skett igen och nu håller konsumenterna i rodret. 
Denna nya typ av konsumenter vill inte att man pratar till henne utan med henne. 
Företaget ska värnar om varje enskild kund som en unik individ. ”Lovemarks are 
personal”, menar att man allt ska vara personlig och intimt.
Enligt Roberts (2004) och Lusensky (2010), tar de upp tre punkter som gör det 
möjligt att få fram ett ”Lovemark”. Dessa är:

1:  M Y S T E R I E R
Att bygga upp historier eller myter kring varumärket som fångar och engagerar 
människor (J.Lusensky, 2010; K.Roberts, 2004).

2 :  S E N S U A L I T E T
Att använda alla de fem sinnena (syn, hörsel, doft, känsel och smak) för vanligvis 
håller man sig bara till synen och hörseln när man tänker marknadsföring. Men om 
fler sinnen involveras ger det en större och starkare helhetsupplevelse till kunden, 
som är mer minnesvärd (J.Lusensky, 2010; K.Roberts, 2004).

3 :  I N T I M I T E T
Att möta alla människor som individer och skapa dialog istället för envägskommu-
nikation (J.Lusensky, 2010; K.Roberts, 2004). 

”Om	du	vill	veta	saker	om	lejon,	
		ska	du	gå	till	djungeln	inte	till	zoo”

- Kevin Roberts (2008)

För att nå konsumenterna i deras vardagsliv måste företagen som säljer en viss 
produkt eller tjänst, veta vad kunderna kräver och förväntar sig. Så att företaget har 
insikten i konsumenternas beteende och det kreativa förutseendet att göra något åt 
det (K.Roberts, 2008). Miljön där flest shoppingbeslut äger rum är i affären. Det gör 
att mer fokus måste läggas på sin idé och verkligen framhäva just den idén. Affären 
blir en ”theater of dreams” citerat Kevin Roberts (2008). Han vill betona att allt är en 
upplevelse.
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M E T O D
S T R A T E G I  O C H  T A K T I K
Öhlin (2006) förklarar detta på ett bra sätt där strategi är som regel ett adjektiv, 
en beskrivning av vad du vill uppnå. Taktiken är sättet du placerar budskapet i 
huvudet på målgruppen, där är adjektiv som regel förbjudna. Se taktiken som ett 
tankekorn som vecklar ut sig först när den placerats i mottagarens hjärna.
Så man kan säga att strategin är att man vill sälja mer, och taktiken för det är att göra 
någon ingen av ens konkurenter har. Som exemplet med Michael Jordan innan. 

B R A N D W H E E L
Brandwheel är en metod som vi lärde oss av Anders Örtegren1 & Erik Leonsson2,
där man med hjälp av ord tar fram essensen av vad företaget är och vad de står för 
med få ord. Detta är en teknik som består av olika punkter som är:

1: Egenskaper, Vad varumärket är
2: Fördelar, Vad varumärket gör
3: Värden, Hur varumärket känns
4: Personlighet, Vem varumärket är

Dessa mynnar ut i en Brandessens, där man med enkla medel kan få fram känslan av 
vad och varför produkten ska vara just så. Det gör att produkten får ett sammanhang 
och ett mål om var på marknaden man ska finnas.

M A R K N A D S A N A L Y S
Detta är en teori som Henriette Koblack3 förklarade på detta sätt. En marknads- 
analys, synliggör vilket segment av marknaden man befinner sig i nuläget och vart 
ens konkurrenter finns. Detta gör att ett beslut kan fattas om vad man ska göra 
för att sticka ut från det befintliga utbudet. Marknadsanalysen tas fram genom 
att bestämma vilken typ av produkt som är i samma fält som ens egna produkt. 
Använda sig av parametrar som pris, kvalitet, distribution och utseende. Genom att 
produkter inom samma marknadsfält oftast har liknande utseende men inte alltid.

F Ö R E N K L I N G
En metod som förutsätter att samma bild ritas flera gånger men stegvis görs 
bilden enklare. Stegvis tar man bort mer och mer för att få ut grundformerna eller 
färgfält, så man ser bortom alla detaljer. Fungerar även som skissteknik. Det är 
som Pablo Picasso (Goodreads, 2008) sagt “There is no abstract art. You must always 
start with something. Afterward you can remove all traces of reality.” Man kan tolka 
det som att man börjar med en tydlig första bild och låter den skalas av till något 
som kan bli något helt annat.

Fotnot: 1Anders Örtegren Grafisk föreläsare & formgivare, seminarium den 8 November 2011.  
                      2Erik Leonsson Art Director & Fotograf, seminarium den 8 November 2011.
                      3Henriette Koblanck Professor, handledning den 12 Februari 2013.  
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P R O C E S S
F Ö R S T A  K O N T A K T E N
Jag valde Alterhedens Rabarberi för att de är ett lagom stort företag att jobba med 
och att de har tydliga produkter, kunder och konkurrenter. Jag hoppades på ett 
samarbete där jag skulle kunna ge dem förslag på en modern och förnyad grafisk 
form för deras produkter.

Det första steget var att bestämma möte med Alterhedens Rabarberi. Det gjorde 
jag för att få en bild av deras verksamhet och se hur det ser ut där de tillverkar sina 
produkter. Det första jag fick veta var att de var oroliga att jag skulle ta deras material 
och sälja det vidare till något annat företag som driver samma typ av verksamhet. Den 
oron finns nog hos alla småföretagare för att någon ska stjäla deras idé. Jag försäkrade 
dem att så är inte fallet utan att detta är ett projekt på universitetsnivå.

Sedan starten 1992, har Alterhedens Rabarberi slagits mot nidbilden av att växten 
rabarber är onyttig. De har haft problem med att rabarber inte säljer, att man bör 
ha mer än rabarber i produkterna och sortimentet. I början ville de hålla sin profil 
med enbart rabarberbaserade produkter men inköpare frågade efter andra produkter 
såsom hjortronsylt och åkerbärssylt. Till slut gav de med sig och började producera 
andra produkter som inte innehöll rabarber. 

Jag fick veta mycket om livsmedelsdelen av etiketterna. Att det inte finns något 
styrande organ över livsmedelslagen, utan att alla kommuner och inspektörer tolkar 
lagen på sitt sätt. Det gör att vissa saker är godkända i Piteå kommun men inte i 
exempelvis Göteborgs kommun. För ett litet företag som Alterhedens Raberberi 
blir det svårt att sälja över hela landet. Det har gjort att Alterhedens Rabarberi har 
blivit tvingade till att ta bort allt som kan hänvisa till att produkten är hälsosam för 
kroppen på något sätt. Även om forskning visar att det är hälosamt eller kan tolkas 
som det. En annan problematik har varit kontaktinformationen, där begreppet 
adress tolkats på olika sätt av kommuner. En del kommuner anser att det räcker 
med hemsideadress, medan andra vill ha fullständig information med besöksort 
och telefonnummer.

G R A F I S K F O R M
Inspirationen till designen på Alterhedens Rabarberis nuvarande etiketter har sin 
grund i gamla kakburkar, de vill sälja ”ätbara presenter”. Men det som inköparna 
egentligen vill ha är handskrivna bruna etiketter för att ge en känsla av hemmagjort, 
för de hävdar att det är vad slutkunden vill ha. Alterhedens Rabarberi har inte tid 
eller möjlighet att göra det, då det sliter på personalen. De har börjat med hättor 
(lock av papper eller tyg som man fäster på korkar och lock) för att få mer hemmag-
jord känsla. Efter att ha pratat med dem, fick jag känslan av att hättor är något de 
egentligen inte vill ha på sin produkter. 

Jag frågade varför de inte framhäver deras huvudprodukt rabarber mer? Då detta 
är deras “unique selling point“. Svaret var att rabarber inte säljer och att de måste ha 
variation. Jag förklarade att känslan av rabarber (färgen och formen) kan vara viktigare 
än bilden av rabarber på alla produkter. Jag fick veta att de har testat det mesta men 
har ändrat tillbaka för att det inte sålde bra. 
I nuläget är det inte aktuellt för dem att ändra sin grafiska form. Ett beslut togs 
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tillsammans med mina handledare att jag fortsätter arbetet på ett mer självständigt 
sätt. Utgår från min synvinkel, tar hjälp av analysmetoder och undersöker 
marknaden själv samt att ha fokus på produkten. 

V Ä R D E O R D
Brandwheel är en bra teknik att använda tidig i processen, för att ta fram essensen 
av vad företaget är och vad det står för i ord. Den ger en bild av vad Alterhedens 
Rabarberi vill, säger och om det stämmer överens med vad som syns i den grafiska 
formen. En punkt i denna metoden är “värden“, alltså att jag bara tolkar produkten 
och den grafiska formen till utseendet. Det gör att jag lägger in mitt tyckande, men 
lägger inte in mina egna tankar och värderingar över hur saker ska bli. Här sker 
alltså ingen utveckling av utseende. Detta görs för att få en ökad förståelse till 
samspelet mellan vad företaget Alterhedens Rabarberi säger och vad deras grafiska 
form visar. Jag kom fram till följande:

1E G E N S K A P E R 
VA D  VA R U M Ä R K E T  Ä R

Ensamma med att odla så mycket rabarber 
i Sverige.

Produkt från Norrbotten 
Småskaligt lantbruk 2F Ö R D E L A R

VA D  VA R U M Ä R K E T  G Ö R
Vardagsprodukter så som sylt, saft, marmelad, 
Glögg med fler
Present
Överraskande smaker
Förmedla kunskap om växter och bygden de 
kommer från3VÄ R D E N

H U R  VA R U M Ä R K E T  K Ä N N S
Lantligt
Vad smakar det egentligen?
Plottrig och stökigt utseende
Inte nog exklusivt utseende
Svenskt 4P E R S O N L I G H E T

V E M  VA R U M Ä R K E T  Ä R
Trevlig

Ärlig
Hårt jobbande

Stort hjärta
Humoristisk

Färgstark

E S S E N S E N  AV  VA R U M Ä R K E T  Ä R ,Vardagslyx
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Jag kom fram till ordet “vardagslyx“. Då jag fick uppfattningen av att Alterhedens 
Rabarberi vill uppfattas på det sättet, men den grafiska formen på förpackningarna 
förmedlar inte detta. Designen når inte riktigt upp i samma höga kvalitet som 
produkternas innehåll. Tanke om produkterna som ”ätbara presenter” kommer inte 
riktigt fram. Det är ett fenomenalt mål att sträva efter, när en present blir något 
mottagaren senare vill köpa igen. Den ätbara presenten gjorde det där lilla extra 
med måltiden som gör att det går över från att vara en present man får någon gång 
i livet till att vara ”vardagslyx”. Vilket gör att Alterhedens Rabarberi blir det självklara 
valet framför billigare saft eller marmelad. 

Tillsammans med “vardagslyx“ och “ätbara presenter” lägger jag till ordet “rabarber”. 
Detta är själen i hela företaget, de skulle inte finnas utan växten rabarber. Dessa tre 
värdeord, vardagslyx, ätbara presenter och rabarber, tar jag med mig under hela arbetet.

B Ö R J A  F R Å N  G R U N D E N
Nu när jag formulerat värdeord att bygga den grafiska formen, börjar jag att arbeta 
med logotypen. Jag funderar på att ha en illustration av en byggnad i logotypen. 
Den inspirationen kommer från att de har norrbottensgårdar på sina glöggflaskor 
(Bilaga, bild 1).Det blir att logotypen inte bara säger namnet på företaget utan även 
lite om kulturen den kommer från. 

Detta koncept skulle möjliggöra att man säger att produkten är från Norrbot-
ten (genom att ha en norrbottensgård på bild) men samtidigt inte skriva ut det. Vilket 
inte var ett säljande argument i södra Sverige, då de långa transportsträckorna gör 
varan mindre attraktiv. Alterhedens Rabarberi har stött på dessa synpunkter från 
sina återförsäljare, när de haft texten “tillverkad i Norrbotten“ på produkterna. 
Återförsäljarna förklarade detta med att kunderna ville köpa produkter som är 
närproducerade.

Så en bild av en norrbottensgård i logotypen skulle göra att logotypen blir mer 
sann till sitt ursprung utan att ha rabarber på varenda flaska. För om man låser fast 
bilden till rabarber på produkterna så kan man inte ha andra bilder på etiketterna. 
Det blir problematiskt både för designen och kunden. 

En illustration på en byggnad, skulle alltså möjliggöra att man kan ha illustrationer 
eller foton på produktens ingredienser för att framhäva innehållet i burken eller flaskan. 

Jag kontaktade därför centralarkivet i Piteå och frågade om de har bilder på 
norrbottensgårdar som kan användas till referensmaterial när jag skapar logotypen. 
Det gör att jag verkligen ser hur en norrbottensgård ser ut och får rätt utseende på 
byggnaden. 

Jag ritade flera bilder och använde en teknik som kallas förenkling, där man ritar 
samma bild flera gånger men förändrar den något varje gång. För att se vad som 
är det viktiga i föremålet man ritar av, i detta fall en norrbottensgård. Jag valde att 
arbeta analogt (penna och papper), för jag förstår bättre vad som händer med bilden 
när jag ritar på papper. Det gör att jag har kvar olika versioner och olika steg av 
processen. Vektoriserade bilderna i datorn för att få rena linjer och för att de ska bli 
lättare att arbeta med i detta steg i processen. Sedan försökte jag hitta uttrycket för 
vilket typsnitt som skulle passa till byggnaden jag illustrerat. Jag visste inte riktigt 
vilken typ av typsnitt som hörde till illustrationen. Jag ville inte att texten skulle ta 
över norrbottensgården, men samtidigt ska texten synas tydlig (Bilaga, bild 2).

En tydlig logotyp skulle även befria utrymme på etiketterna. Det blir mer plats att 
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se vad produkten faktiskt heter och att antalet varianter på etiketterna minskar, det 
blir då enklare att förstå vad det är för produkter. 

Jag funderade om man kan använda hättan på flaskorna till att bli något mer än ett 
bordsduksrutigt element. Hur kan de tillföra något oväntat men ändå självklart, 
frågade jag mig. Jag tänkte att jag kunde illustrera bären och blommorna som är 
innehållet i de olika produkterna på hättorna. På så sätt ser man, vad som är vad när de 
står på hyllorna i butiken, samt när de säljer varorna på marknad ser de enkelt skill-
nad mellan produkterna på en gång. Som kund ser man också skillnaden, även om 
det kanske inte är självklart till en början. Jag fortsatte med att illustrera de olika 
bären på papper med hårdpasteller. Upptäckte att jag måste se upp så att inte alla 
hättor, blir vita och gröna (älgört och fläderblom) eller blåa och gröna (kråkbär, enbär 
och aronia). Illustrerade därför aronia med mer höstliga toner (Bilaga, bild 3-5). Det 
blev en kombination med eldrött och djupblå nästan svarta bär.

H U R  S E R  D E T  U T ?
Under en handledning fick jag svar på min fråga om att jag var på rätt spår, men 
att jag bör göra mer än en re-design (jobba utifrån deras nuvarande grafiska form och 
utveckla den). För att jag ska få sväva ut under mitt arbete och för att arbetet ska få 
den konstnärliga höjden som efterfrågas. Det gör att jag kan testa arbetsmetoder som 
att ”tänka fel” vilket nämns i Fuck logic (P.R. Öhlin, 2006). Att jag med redundans 
(hög förutsägbarhet eller konventionell (J.Fiske,2000)), entropi (låg förutsägbarhet 
eller motsatsen till redundans (J.Fiske, 2000)) samt att se på efterfrågan och tillgång 
inom en viss marknad som Alterhedens Rabarberi finns i. För att få en tydligare 
bild av deras nuvarande position på marknaden. 

Så jag utförde en marknadsanalys inom den produktkategori som Alterhedens 
Rabarberi finns i nuläget, där jag specifikt valde produktsortimentet marmelad. 
För att det är den marknaden med den största konkurrensen. Jag lade fokuset på 
saluhallarna i Stockholm, då de har ett större utbud av produkter och är i en miljö 
med hårdare konkurrens. Några företag som ligger i samma marknad som Alterh-
edens Rabarberi är exempelvis företagen Husmans Deli, Bonne Maman, Bleckenstad, 
Brunneby, Värmdö Musteri, Lulles Fågel & Vilt, P&B delikatesser, Bruket, Lillåkre 
Present & Bröd AB, Skälderhus naturprodukter (saknar hemsida), Stockuts Livsmedels-
förädling AB, Belvoir fruits farms, Svenskt mathantverk, Muddus Hjortron och 
Kolarbogård med flera.

Bild 1, Skiss av Norrbottensgård           Bild 2, Vektorisering av Norrbottensgård 
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Dessa aktörer ligger i en prisklass nära Alterhedens Rabarberi, de har nästan 
samma typ av produkter. Den största skillnaden mellan Alterhedens Rabarberi och 
deras konkurrenter är storleken på företagen och produkternas grafiska form.

I min marknadsanalys utgick jag från de olika företagen och med begränsningen 
marmelad samt parametrarna Lyx kontra Billigt (utseende) och Industri kontra 
Småskalig (tillverkning).

Jag utgick från hur deras utseende alltså grafiska form, mot värdena i mina parametrar. 
Då ett företag som är stort kan ge intrycket av att se mer hemmagjort ut än de är 
och tvärt om. Jag har utgått från mitt eget tyckande och försökt vara objektiv. 

Diagrammet av marknadsanalysen, gjorde att en tydligare bild växte fram över 
vad jag ska satsa på i att ta fram i den grafiska formen. Samt vad deras konkurrenter 
är och hur Alterhedens Rabarberi inte ska se ut så de blir en i mängden. 

Detta gjorde att skapandet gick enklare och jag hade både värdeord (vardagslyx, 
ätbara presenter och rabarber) och marknadsanalysen att luta mig mot. Jag kan alltså 
konstatera att jag redan innan jag har en grafisk form på produkten, redan genomfört 
trend två (Det blir allt svårare göra sig hörd), trend tre (Känslor blir allt viktigare) och 
trend fyra (Varumärken blir till upplevelser), i Lusenskys (2010) Music branding teori. 
Jag känner att marknadsanalysen gett mig en stadigare grund att stå på inför det 
kommande arbetet. 

Så jag började med att arbeta analogt genom att klippa och klistra i papper. Jag 
gör så för att tanke- och skapandeprocessen går i samma hastighet när jag arbetar 
på det sättet. För mig underlättar det ej att arbeta med datorn utan det går lång-
sammare och sedan är det viktigt för mig att känna hur saker känns och kunna 
vrida och vända på objekten.

Jag provade det mesta, fixade för att få fram det rätta känslan och helt plötsligt 
var den rätta formen bara där (Bilaga, bild 15-17). Det var så självklart att det var 
skrämmande, för den formen var vad jag hade letat efter.

N Ä R  M A N  H I T T A R  R Ä T T
Jag provade att ha porträtt och logotyp tillsammans men det blev för plottrigt och 
stökigt då ytan är begränsad och gjorde placeringen svår på etiketten. Det gjorde 

LY X

B I L L I G T
( u t s e e n d e )

I N D U S T R I S M Å S K A L I G
( t i l l v e r k n i n g )

Bild 3, Marknadsanalys av marmelad
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att jag lade ned den idén med att ha en norrbottensgård i logotypen. Jag tänkte 
mycket på deras önskan att man enkelt ska se skillnad mellan de olika produkterna 
i samma serie. Det är även den teorin som Kotler (1990) tar upp i ett antal olika 
faktorer som spelar roll för ett företags framgång. Där står bland annat “en design 
och en symbol”. Så en enhetlig design för olika produkter under samma företag är 
viktig så man inte förväxlar marmeladen med exempelvis sylten och ser samtidigt 
tydligt att de är från samma företag. Från att återförsäljare packar upp varorna till 
att kunderna ser skillnaden mellan produkterna men samtidigt som det är tydlig 
att det är från samma företag. En sak jag ville kunna visa var innehållet i burkarna, 
själva marmeladen. Alterhedens Rabarberi har i nuläget väldigt långa etiketter som 
döljer hur innehållet ser ut (deras burkar är åttkantiga och sex av dessa sidor har etikett) 
på deras burkar.

En fördel med mindre etiketter är att det även blir billigare. Trycker man med 
enbart en färg och ha en kulör på ett annat element (Bilaga, bild 17), gör det att 
man sparar pengar. Nu hade jag en form för etiketten så jag började arbeta mer 
med att få fram en tydlig och bra logotyp. För norrbottensgården jag arbetat på 
fungerade inte längre, det var inte rätt för sammanhanget och jag ville vara mer 
abstrakt. Tog tag i att arbeta med initialerna till Alterhedens Rabarberi, det gjorde 
att jag kom fram till att Antikrundan hade redan vad jag ville ha. Jag ställde mig 

frågorna:

Svaret kom från oväntat håll, hittade bilder på emblem, de var fina och enkla. 
De hade även den tydliga formen jag var ute efter. En av dessa emblem var även 
ett stort R som övergick i en cirkel. De var inspirationen som bidrog till att jag 
gjorde skisser i art nouveau och modernism. Det gjorde att jag till slut fick två helt 
olika varianter (Bilaga, bild 6-14) jag gillade den ena mer än den andra, men efter 
rådgivning valdes ändå den andra (se bild 4). 

Den var mer lättförestålig och fungerade bättre med marknaden Alterhedens 
Rabarberi befinner sig i. Jag använde alltså här min marknadsanalys för att kunna 
bestämma vilken logotyp som var passande. Man kan inte sticka ut för mycket och 
den modernistiska formen var för mycket i detta fall.

Bild 4, Olika versioner av Logotypen

?H U R  J O B B A R  J A G 
F Ö R B I  K Ä N S L A N  AV  A N T I K R U N D A N ?
H U R  F Å R  J A G  L O G O T Y P E N  A T T  K Ä N N A S 

S O M  R A B A R B E R ?
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När det fanns en ordentlig logotyp att arbeta från kunde skapandet med själva 
etiketterna till marmeladburkarna börja (Bilaga, bild 18). Det gjorde att arbetet 
övergick stegvis i att arbeta fram hur Chokladdoppade tunnbröd och Kolamix även 
skulle se ut. För att få ett genomgående utseende på alla olika förpackningstyper. 
Då det är viktigt för igenkänningsfaktorn. För om man har en hög igenkännings-
faktor, stiger chansen att kunden kommer ihåg hur produkten ser ut. Då det är 
viktigt när man skapar band med kunden. Detta är något som både Lusensky (2010) 
och Kotler (1990) tar upp då man måste känna igen och komma nära kunden med sin 
produkt.

Så med den tanken i bakhuvudet på började jag arbetet med Kolamix förpack- 
ningen där det redan fanns en klisterlapp och gjorde om den till att bli hela etiketten. 
Detta gör att det bara behövdes en enhet på hela förpackningen. Det var smart och 
effektivt. Genom att det går lite material och man får en enhet att fästa på förpack- 
ningen istället för två stycken. Tanken om att ha färgade bakgrunder kom, att inte 
bara ha färg på ett band genom att detta inte fanns på samma sätt i pappersförpack- 
ningarna. Man kan säga att hela etiketten var bandet, då det är den som försluter 
påsen på samma sätt som locket försluter burken. Fortsatte att arbeta med färger 
som speglade innehållet. Jag hade tidigare gjort samma sak när färgen för banden 
på marmeladen skapades.

Den avlånga formen passade till Chokladdoppade tunnbröd (bild 5). Men till 
saftflaskorna uppstod ett problem med flaskdesignen, då den inte fungerade på 
samma sätt där som den gjorde på pappersförpackningarna. Jag kunde inte ha 
streckkoden i toppen av etiketten, det gjorde att jag fick tänka om (Bilaga, bild 21). 

Efter handledningen gjorde jag en hel omvändning igen, logotypen gick från att 
ha varit i botten på etiketten till att vara i toppen (Bilaga, bild 22-23). Det fun-
gerade fortfarande med sitt originalutseende på pappersförpackningar (te, skorpor, 
tunnbröd etcetera) men fungerade inte lika bra på flaskor och brukar. Genom att just 
burkar och flaskor är mitt fokusområde, samt att större delen av deras produkter 
är i glasförpackningar (burkar och flaskor) så kändes det inte rätt att ha en form 
som inte passar den typen av förpackningar. En annan bidragande faktor till att det 
inte fungerade utan problem var att det spretade mycket, då de såg olika ut för varje 
produkt, det fanns inte någon röd tråd. Hur skulle jag hitta den?

N Ä R  M A N  H I T T A R  R Ä T T . . .  I G E N
Jag hade förflyttat mig från blommor och växter till en enklare form med tydlig 
basfärg och enkla element (Bilaga, bild 19-20). Men det var inte till hundra pro-
cent klart. Jag frågade mig, Hur man kan göra en form på flasketiketten så den blir 
iögonfallande? Prövade med att sätta fast en “medalj” som Maria Juhlin och Henri-
ette Koblanck föreslog att jag kunde göra under en handledning. En så kallad stäm-
pel av kvalitet. Som visar på hantverket och kvaliteten i produkten de tillverkar. 
Frågan kom upp, om produkten behöver ha det namnet det är tillskrivit i nuläget? 
Namn som Hallonsaft, Kråkbärssaft och så vidare. Vad händer om man ändrar på 
det. Detta hände på en gång, för om man har ett namn som sticker ut så gör det att 
produkten kan bli en snackis (att en person i en vänskapskrets köper produkten eller ser den 
och börjar prata om den till andra), det gör att man får med Mystiken som Kevin Robert 
(2008) pratar om angående Lovemarks. Sen höjs trovärdigheten om man har något från 
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en vän, än om man ser det i andra medier. 
Det som hände var att jag bytte namn på saften för att matcha de redan existerande 

namnen Björnjägarsaft och Skogshuggarsaft. Vad var distinkt för dessa namn? Att de 
berättar om ett yrke, känsla, plats och en sorts människa. Storytelling rakt igenom, 
försökte få fram samma känsla i de andra saftnamnen, var växer bären de är gjorda 
av? Vad associeras produkten med? Namn som kom fram var Järnvägssaft, Sommar-
saft, Trädgårdssaft, Skärgårdssaft och Äventyrssaft . Dessa namn skapar något 
intressant och nästan lite barnslig känsla över sig. Man blir intresserad som kund, 
vad smakar det? 

 Det berättar något och det är vad man vill ha fram i storytelling. Man kan även 
bygga vidare på konceptet och göra hela berättelser. Drog strecket vid detta då det är 
subtilt och betraktaren skapar egna berättelser. Gjorde samma sak för marmeladen 
då dessa är sju stycken och vem vill inte ha en marmelad för varje dag i veckan? Man 
kommer även sticka ut i mängden av produkter om marmeladen inte heter som alla 
andra utan något helt annat. Det skapar nyfikenhet, för ord som veckodagar läser 
man fort och utan att tänka. Man får igång hjärnan på konsumenten och intresset 
hos henne.

Namnen var rätt men något stämde inte, då kom förslaget från en klasskompis 
“varför skriver du inte texten på höjden?“ det var givet, varför hade jag inte tänkt på 
det innan (Bilaga, bild 19-20 och bild 24-25). Ingen annan aktör har detta, sen ger 
text på höjden att storleken kan tre dubblas, vilket gör att produktens namn blir i 
fokus och man kommer synas mer än konkurrenterna även om man har samma typ 
av burk. Så om jag har utstickande namn och en layout där man får möjligheten att 
ha större text än resterande utbud, då blir det att produkten syns oavsett miljö.

 Marmeladetiketterna gjordes om för att matcha till saften, allt för att man ska se 
att produkterna kommer från samma företag. För man säger samma sak, oberoende 
produkt genom att företaget håller fast vid sina värdeord “ätbara presenter“ och det 
jag jobbat mot tillsammans med “vardagslyx“. 
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R E S U L T A T

F O R M E N
Den grafiska formen är enkel för att det ska vara lätt se innehållet i burken och 
färgen på etiketterna speglar innehållet. Färgerna är mer abstrakta än vad det är i 
verkligenheten. Därför är alla marmeladetiketter (bild 6) varma i sin ton, och spegla 
innehållet. Logotypen finns även med som ett mönster i bakgrunden för att ge mer 
struktur åt etiketterna. Samma sak gäller saftetiketterna (bild 5) men där råder en 
långsmal design, för att innehållet i flaskan ska synas och att texten ska kunna vara 
på höjden. Det är något konkurrenter inte har och en stor text syns bättre på håll. 

T Y P O G R A F I
Typsnitten är viktiga i artefakten för det inte finns någon bild på förpackningen 
som kan förmedla stämningen till kunden. Jag använde därför MKorsair (bild 7)
används i produktnamnet och ITC Frankling gothic book (bild 8) används i fakta 
på artefakterna. Jag valde MKorsair för den har en tydlig personlighet och ger en 
stämningen som är hemmagjord men ändå inte en skripta (hadskrivet) som stäm-
mer med resten av artefakten. Typsnittet är lätt och tungt på samma gång på grund 
av att de har mycket svärta som passar till ändamålet i den grafiska formen.

Franklin gothic book används i informationstexten för den har en trevligform. 
Då jag tyckte att den var någolunda neutral men var inte Helvetica eller Arial och 
att den passade ihop med MKorsair vilket var viktigt. Den är vald för att förmedla 
samma sak som resten av utseendet och gör hela produktens grafiska form trovär-

Bild 5, Semestersaft               Bild 6, Måndags marmelad

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö
Bild 7, MKorsair, används i 
produktnamnet på etiketterna.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö
Bild 8, ITC Frankling gothic book, används i 
fakta på etiketterna.
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dig. Det handlar om storytelling och branding i kombination. Det tas upp i första 
punkten i Kevin Roberts (2008), trestegs lista över vad som skapar ett “ lovemark“. 
Det gör att alla produkter från företaget säger samma sak, vilket är viktigt.

L O G O T Y P E N
Logotypen, skapades för att representera Alterhedens Rabarberi och känslan av 
växten rabarber då rabarber har stora blad med smala stjälkar. Jag ville få fram just 
den obalanserande formen som ändå är balanserad. I logotypen ser man tydlig 
bokstäverna A, R i logotypen samtidigt är den organisk och fungerar även som ett 
mönster i bakgrunden på etiketterna. Logotypen utformandes så för att tillföra rörelse 

i en stel design, den rörelsen behövs för att föra 
in ett levande element i designen. Den fick en 
art nouveau känsla och Stephen J. Eskilson 
(2007) skriver, att  under början av 1900-talet  
trodde en hel generation av designers i Europa 
på att den urbana världen främjades av den 
industriella revolutionen avsaknad skönhet. All-
tså att man skulle som konstnär, ariktekt eller 
designer göra allt vackert, vad det en var. Så en 
grundprincip med art nouveau rörelsen var att 
den “nya konsten“ måste vara av en stil som kan 
anpassas till alla situationer (Stephen J. Eskilson, 
2007) och om man sedan läser sammanfat-
tningen Stephen J. Eskilson (2007) skriver 
om art nouveau får man en snabb bild av vad 
konstgrenen handlar om, jag citerar, 

“A late nineteenth-
century	decorative	arts	
movement	in	Europe	and	
United	States	that	favored	
a	unified	design	style	
based	on	organic	forms,	
and	featured	a	significant	
Asian,	particularly	Japa-
nese,	formal	influence.”	
– Stephen J. Eskilson (2007, s.422)

Logotypen är det, då den har den organiska 
och flytande formen man finner i just art 
nouveau. Logotypen fungerar även som kval-

itetsstämpel, är i guld och gör att man får en högre lyxkänsla av produkten.
Sammanställningen av de olika element ser på ytan ut som den gör för att det ska 

bli lätt att läsa, ha en sparsam användning av material, berätta en historia och kännas 
exklusivt. För fler bilder se bilaga.

Bild 9, Stilepok Art Nouveau, Le portail d’entrée du Castel 
Béranger (Hector Guimard), Dalbéra Jean-Pierre 2010.
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R E F L E K T I O N
Genom att jag planerade mitt arbete noggrant, kunde jag uppnå till ett bra resultat. 
Mycket av min process har bestått av att jag arbetat i intervaller, perioder av mer 
intensivt arbete växlat med perioder av mindre arbete. Detta för att kunna reflektera 
över mitt arbete. Min process är inte rak, utan den går i vågor och jag visste inte 
hur slutet skulle bli när jag började. Jag förstod mer och mer genom att jag får ökad 
kunskap inom området. Att läsa om storytelling och värdet av att tänka på vad man 
vill säga och hur. Tillsammans med storytelling utforska branding som ger kon-
sumenten något utöver själva produkten företaget säljer. Det var viktiga saker för 
mig, genom att mervärdet i produkterna är något jag gillar. Det framförs tydligt av 
Lusensky (2010) jag citerar “...Denna nya typ av  konsument vill inte att man pratar 
till henne utan med henne, att man som företag värnar om varje kund är olik den andra.“ 

Där han pratar om att konsumenten gått från att vara passiv till aktiv i valet av 
produkt. Genom att konsumenten vill ha mer för pengarna och då konsumenten 
inte alltid köper den bästa varan utan den som ger mervärde. Resultatet blir att 
köpa en livsstil mer än att köpa den bästa produkten. Detta är något jag tänkt på 
när jag ville få fram storytellingen i produkten för att skapa mervärdet. Det gjorde 
att jag fick insikt i hur man gör vissa saker eller mer hur man täcker in alla dessa 
processer för att få produkten att fastna bättre hos konsumenten. Det är viktigt att 
sticka ut men att vara inom rätt sfär av marknaden (se bild 3). 

Genom att applicera detta på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, gjorde att 
jag fick prova alla dessa teorier på ett sätt som fungerade för mig. Jag fick lära av 
mina misstag och såg att när jag låter saker vara så utvecklas dem vidare i huvudet 
för att slutligen komma fram till en lösning. På ett yrkesmässigt plan har utvecklin-
gen gått framåt genom att jag fått utforska delar av det kreativa tänkandet och att 
bygga upp grunden av mer kreativt tänkande. Tillämpningen av dessa teorier har 
stärkt min förståelse över mina beslut i designprocessen. Storytelling är ett begrepp 
jag gillar då det inte syftar på att man skriver ut i ord vad det är, historien kan kom-
ma efter produkten. Att man bygger därifrån gör att man får en större koppling till 
sina val som designer. 

Det slutgiltiga resultatet av den grafiska formen är jag nöjd med (Bilaga, bild 
29-42). Den speglar innehållet och visar på ett hållbart utseende som går igen i alla 
de olika typerna av förpackningar som jag tagit fram. För den subtila känslan av 
lyx finns där och att lyxkänslan inte är för mycket gör att det blir vardagslyx som 
jag eftersträvat sen jag skapade mitt brandwheel. Mycket av den känslan ligger i 
utformningen av logotypen som ger en viss känsla av arv. Genom att den ger en 
känsla Art nouveau och den samspelar med lyx känsla från de valda typsnitten till 
namnen på produkterna.. Det är en balans jag känner jag fått fram och velat uppnå 
med mitt arbete. Jag känner att jag fått nya användbara kunskaper, när jag började 
med detta arbete ville jag få en större förståelse för hur man kan använda såkallade 
“mjuka värden“ alltså hur saker känns och hur man skapar relationer till någon 
genom produkter.

Ett nästa steg skulle vara att göra alla Alterhedens Rabarberis olika produkter 
och även testa hur kunden tycker och tänker om den grafiska formen på produkten. 
Detta steg i produkt utvecklingen uteslöts på grund av tidsbrist. 

En stor utmaning för mig har varit att få ut mer av själva växten rabarber, 
grunden till företagets affärsidé och flertalet av deras produkter. Ända sedan början 



2 1

av processen har jag funderat över hur jag skulle få med gestaltningen av växten i 
den grafiska formen. Kopplingen till rabarber har varit svår att fånga visuellt, men 
jag tror ändå att den finns i kärnan i hela arbetet – kanske därifrån den långsmala 
designen kommer?

Så på frågan om rabarber säljer eller inte, svarar jag nog att den säljer om man för-
packar rabarbern på rätt sätt och får kunden att se hur bra den är. Med genomtänkt 
grafisk form på förpackningar och emballage skapas en känsla hos kunden som ger 
identitet och mervärde, istället för att försöka få rabarbern att vara något den inte är. 
För man kan faktiskt trolla med knäna om man vet hur man gör!
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B I L A G O R
Följande bilder är tagna eller ritade av mig, Emelie Wänstedt.

Bild 1, Etiketten till väster är versionen där jag gjort om deras etikett, det 
består av att jag tagit bort som inte tillför något enligt mig. Den till höger 
är Alterhedens Rabarberis etikett som de använder i dagsläget.

Bild 2, Första formgivningen av logotypen.
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Bild 3, Skisser i hårdpastell av Älgört, Enbär, Hallon, Lingon och Tranbär
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Bild 4, Skisser i hårdpastell av Fläder, Havtorn, Kråkbär och Aronia.
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Bild 5, Skiss i hårdpastell av Rallarros (Mjölke).
Bild 6, Skisser på logotypen.
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Bild 7, Tidiga skisser på logotypen.
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Bild 8, Tidiga skisser på logotypen. Här med en pensel liknande tuschpenna.
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Bild 9, Skisser på logotypen.
Bild 10, Tidiga skisser på hur designen till hela etiketten på flaska och burk 
kan tänkas se ut.
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Bild 11, Tydligare skiss på logotyp och på elementen på burkdesignen samt 
vilken färg de olika elementen kan tänkas vara.
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Bild 12, Tidiga skisser på logotypen i mer modernistisk anda.
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Bild 13, Skiss på logotyper i mer modernistisk anda.
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Bild 14, Skiss på logotyper i mer modernistisk anda och hur de ser ut i olika 
färger.
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Bild 15 till vänster är en tidig skiss av logotypen det blev i slutänden. 
Bild 16 till höger visar hur min process av framtagningen av formen gick till.

Bild 17,  Visar hur etiketten ser ut framifrån.
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Bild 18, Layout skiss på hur etiketterna kan se ut till marmeladburkar.

Bild 19, Layout skiss på hur etiketterna kan se ut till marmeladburkar. 
Senare skiss.
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Bild 20, Hur en icke vald design såg ut på burkarna.
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Bild 21, Version ett av saftetiketterna. Streck-
koden i toppen av designen.

Bild 22, Version två av saftetiketterna med porträtt.

Bild 23, Version tre av saftetiketterna. Bild 24, Version fyra av saftetiketterna. Nu 
med mönster och lodrät text.
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Bild 22, Version två av saftetiketterna med porträtt.

Bild 26, Version fyra av saftetiketterna. Alla varianter

Bild 27, Alla olika versioner av saftetiketterna för att man ska se utvecklingen av dem.
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Bild 28, Vid fotograferingen av de slutgiltiga etiketterna.

Bild 29, Vid fotograferingen av de slutgiltiga etiketterna.
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Bild 29, Måndags marmelad           
Bild 30, Tisdags marmelad          
Bild 31, Onsdags marmelad

Bild 32, Torsdags marmelad              
Bild 33, Fredags marmelad         
Bild 34, Lördags marmelad
Bild 35, Söndags marmelad

R E S U L T A T  A V  D E N  G R A F I S K A 
D E S I G N E N
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Bild 36, Järnvägssaft  
Bild 37, Semestersaft     
Bild 38, Skogshuggarsaft  
Bild 39, Skärgårdssaft  
Bild 40, Äventyrssaft
Bild 41, Björnjägarsaft

Bild 42, Ljust Chokladdoppat tunnbröd 
Bild 43, Mörkt Chokladdoppat tunnbröd


