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1. Inledning
Som avslutning på den treåriga utbildningen inom grafisk teknik med
inriktning på design framtogs ett examensarbete på C-nivå, omfattande
tio poäng. Examensarbetet omfattas av en fördjupningsdel där identitet
och varmärke tas upp, men även grunderna för framtagning och utformning av en grafisk profil och grafisk manual.
Arbetet innefattar även en praktisk del, där tankar och idéer som sammanfattas i textform. Bilagor på de olika praktiska delarna bifogas med
rapporten.

1.1. Bakgrund
Vextech AB är ett tvåmansföretag som erbjuder ritnings- och beräkningsunderlag för tillverkning av värmeväxlare och tryckkärl. Uppdraget från
Vextech är att få en grafisk profil innehållande bland annat: visitkort,
brevpapper, säljblad och en hemsida där logotyp, symbol, teckensnitt,
färg och form skall bilda en sammanhållen helhet för företaget.

1.2. Mål
Målet är att ta fram ett enhetlig grafisk profil för Vextech. Meningen
är att genom djupare studier är att utöka kunskaperna om grafisk profilering och att profilen som tas fram, skall bli fungerande i praktiken
för Vextech AB. Utifrån profilen skall tillämpningar göras på visitkort,
brevpapper, folder och hemsida.

1.3. Syfte
Syftet är att genom studier och egna kontakter få större kunskap inom
grafisk profilering och utifrån detta göra en genomtänkt profil åt Vextech.
Profilen skall vara såpass genomarbetad att de inte skall vara något problem för Vextech att applicera profilen på saker i framtiden.

1.4. Metod
Med hjälp av kunskaper från tre år vid grafisk teknologi, litteratur- och
Internetstudier, samt att från inspiration av välgjorda, fungerande och
enhetliga profiler från andra företag utarbeta en grafisk profil som skall
påvisa utåt vilket företag Vextech är. Utifrån den grafiska profilen produceras en grafisk manual för att personalen vid Vextech skall kunna applicera de tänkta formreglerna på sitt informationsmaterial i framtiden.

1.5. Avgränsningar
Vextech har nyligen utarbetat en ny logotyp i samarbete med en reklambyrå varvid inget arbete behöver läggas på logotypen.
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2. Företagsidentitet
Ett grafiskt program har till uppgift att visualisera ett företags karaktärsdrag vilket utgörs av huvuddelarna logotyp, färgval och typografi.
Den grafiska profilen är en mycket viktig identitetsbärare, dock skall den
inte förväxlas med att vara en synonym till företagets identitet. Identitet
betyder ”absolut överensstämmelse” enligt Svenska Akademins ordlista,
något som kan vara svårt att härröra till verkligheten. Lars Hinn och
Göran Rossling förklarar det så här: ”Identitet skulle vi vilja beskriva
som en sammanfattning av karaktärsegenskaper, en minnesbild av
något och som innebär en rationalisering för den i vars huvud den finns”
(Företagsidentitet 1994, s. 13). Detta är en mer begriplig beskrivning då
identitet mer handlar om att påvisa att någon eller något existerar genom
att individualisera, särskilja vissa egenskaper, som överensstämmer med
det man själv uppfattar som sin personlighet.
Ett företags identitet är beroende av företagskulturen och symbolspråket som används, och hur dessa når ut till betraktaren. Ju fler företag
inom branschen som tillhandahåller samma produkter, desto mer angeläget blir det för företag att skapa och sedan underhålla starka samt
unika identiteter. Företagsidentiteten är summan av allt ett företag
säger och gör. Detta gäller alla poster i företaget och visas upp genom
produkter, människor, design, reklam mm. Medvetande om identitens
betydelse ökar stadigt bland företag, till en början i ett enmansföretag
är ofta personen ifråga identiteten. Då företaget växer tillkommer fler
viktiga aspekter såsom produkter, kunder, anställda, reklam, publicitet,
symboler, varumärken etc.
Det finns många fördelar med en stark identitet, men en viktig detalj
är motivationen som åstadkoms såväl extern som internt vid företaget.
Viktigt är därför att alla identitetsbärare samverkar på ett företag för
att åstadkomma en positiv image, så att varje medarbetare förstår vad
företaget står för och vad de vill uppnå.

2.1. Identitetssökandet i företaget
En affärsidé har de flesta företag, denna skall påvisa vad företaget arbetar med men även vem som skall tillgodoses. Väldigt ofta har ett företag
flera varianter på denna, beroende på om frågan ställs till chefer och
övriga anställda. Identitetsarbetet börjar med att fastställa och enas om
affärsidén, oberoende om de är ett nytt eller etablerat företag.
För att det skall vara någon mening med att ta fram en profil behöver
det bestämmas var företaget står idag. (Företagsidentitet 1994, s.21)
ställer följande frågeställningar: Hur uppfattas företaget av omvärlden, kunder, myndigheter och andra intressenter i bolaget? Vad anser
de som handlar/köper tjänster av bolaget idag, och de som slutat? Vad
skriver pressen om företaget, och vilka ord används av människor ute
i samhället? Vad anser anställda, tidigare anställda och platssökande
om företaget? Vad anser bank- finans- och börsfolk? Många av dessa
svar finns utanför företagets väggar och skall således sökas där, fundera
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igenom den rätta målgruppen och gör kvalitativa intervjuer med dessa.
Oberoende om svaren motsvarar det företaget tycker skall svaren beaktas, då detta är verkligheten.
En absolut identitet går dock aldrig att fastställa, då alla individer i
princip har en egen uppfattning om företaget. Däremot går de på olika
sätt att försöka få fram vad människor utifrån tycker om ett företag med
hjälp av exempelvis marknadsundersökningar. Undersökningarna skall
dock lite ses genom fingrarna då exempelvis frågorna blir felställda,
svaren inte är genomtänka eller att svaren misstolkas etc. Dock är informationshämtningen väldigt viktig och det är klokt att göra detta kontinuerligt för att se hur marknaden uppfattar företagets identitet.

2.2. Varumärke
Ofta är varumärket något som förknippas med identiteten, ordet varumärke innebär att man ger en produkt ett bra namn, som fungerar
ljudligt, språkligt och rättsligt (Företagsidentitet, 1994, s.21). Ett starkt
varumärke, särskilt mot konsumenten blir istället för företaget den
egentliga avsändaren i kommunikationen. Detta är att föredra då ett
fasthållande vid företagets identitet skulle kunna beskära möjligheterna
till att positionera enskilda produkter på marknaden (Första boken, 1989
s.26).
Ett varumärke har ett flertal olika infallsvinklar; McDonald’s, Coca
Cola och Microsoft är typexempel på företag med en nationell identitet
jämtemot USA, precis som BMW och Mercedes stärker bilden av den
tyska hängivenheten för kvalitet och precision. De är dock inte alla länder som har möjlighet att stärka sitt varumärke på detta sätt, exempelvis Belgien och Holland har svårt då identiteten för dessa länder inte är
tillräckligt stark i människors medvetande (Julian Stubbs, Cap & Design
2002, s. 7).
Att skilja sig från mängden är alltså en förutsättning för att bygga ett
starkt varumärke. Ett framgångsrikt exempel är chokladtillverkaren
Daim som skapade internationell framgång genom att förpacka chokladen på en rad nya sätt. Ett annat alternativ kan vara att formge en
säregen design men man bör vid utformningen av ett varumärke tänka
på att de bör vara lätt att komma ihåg och att de skall gå att överföra till
andra språk och kulturer.
Ett varumärke kan även spela ut sig själv genom att bli för starka,
exempel Jeep, Nylon och Vespa har lyckats med detta (Effektiv reklam,
2002 s. 13).
Enligt (Effektiv reklam, 2002 s. 13) överlever bara ett av tio nya varumärken. Därför är ett starkt varumärke nyckeln till framgång. Men för
att etablera ett varumärke krävs dock hårt arbete, ofta i många år. Ett
varumärke kan dock byggas upp under en kort tid med genomtänkt
reklam, men de kan lika snabbt förstöras med negativ rapportering i
media. Generellt gäller att om ett företag vill sätta sitt varumärke i
konsumenternas medvetande är kontinuitet och uthållighet två viktiga
punkter. Vill man göra förändringar i varumärkets budskap bör man
vara mycket försiktiga i sitt agerande. Coca Cola är ett typiskt exempel
9
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på ett företag där man hållit sig fast vid sina tidigare strategier. I Sverige
finns ett varnande exempel på när detta har gått rejält snett. Schampot
Timotej kontrollerade under 80-talet 16 procent av den svenska schampomarknaden och hade inga problem att marknadsföra och sälja sitt enda
artikelnummer. När sedan Colgate lanserade sin produkt Respons svarade Timotej med att lansera ytterligare en variant av sin produkt. Ett
halvår senare var marknadsandelarna 10 procent och Timotej lanserade
panikslaget en tredje variant på sitt schampo. De hela slutade med att
handlarna köpte in alla tre varianter men hade endast plats för ett artikelnummer, så endast en produkt i taget blev framplockad på hyllan.
Idag finns inte Timotej mer.
Ett bevis på att ett företag har ett bra och positivt laddat varumärke
är att de tjänar mer pengar än sina konkurrenter i samma bransch. Ett
sådant varumärke har tre egenskaper: Kontinuitet, USP och ESP.
2.2.1. Kontinuitet
Företaget bör kommunicera samma budskap år efter år, små förändringar har gjorts på produkten, priset och reklamen vilket gör att konsumenten känner igen sig och inte blir förvirrad.
2.2.2. USP (Unique Selling Proposition)
Företaget har lyckats att skilja varumärket från mängden på ett markant sätt; exempelvis Coca Cola tar bort trötthet, ger glädje och receptet
är superhemligt, IBM kostar men de är kvalitet som håller.
2.2.3. ESP (Emotional Selling Proposition)
Ovanstående företag har lyckats att skapa ESP; metaprodukt vilket innebär att produkten är laddad med en känsla som konkurrenterna inte har.
Köparen har fått något extra utöver de han faktiskt köpt.

3. Grafisk profil
En grafisk profil förknippas ofta med stora företag men har ett stort
värde oavsett företagsstorlek. Ett väl genomarbetat grafiskt profil som
inte är för komplicerad innebär rationaliseringsvinster och effektivare
marknadskommunikation för både små och stora företag. Med en genomarbetat grafiskt profil är de möjligt att expandera snabbt med bibehållen
personlighet, exempelvis om ett företag väljer att växa genom franchising
är detta perfekt. En bra och välarbetad grafisk profil är så gott som alltid
framgångsrik och ekonomiskt självbärande. Trots stora kostnader att ta
fram profilprogrammet betalar det sig själv på en relativt kort tid, följden
blir att arbetet rationaliseras arbetsmässigt och ekonomiskt i alla led.
Olle Eksell (Formulerat, 1999 s. 15) framhåller följande typiska drag i
framgångsrika profiler:
– Rationell och ekonomisk form
– Hög grafisk nivå
10
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– Stimulerande ordning
– Fantasi och nerv
– Visuella slagkraften ökar
– Stor initialkostnad
– Ekonomiskt självbärande
– Folk identifierar företaget som modernt med kunnig ledning
– Bilden av företaget visar ett företag med hög kompetens och
kvalitetsproduktion
– Stärker förtroendet mellan företag- klienter-allmänhet
– Förenklar och förtydligar kommunikationerna inom och
utom företaget
– Skapar ordning och reda i organisationen och administration
– Underlättare all daglig rutin
– Stimulerar och inspirerar all kreativ verksamhet och andra
aktiviteter till ständig förnyelse

4. Skapande av grafisk manual
Då arbetet börjar med skapande av en profil bör beställaren och formgivaren vara eniga så att företagsledningen ger formgivaren den nödvändiga auktoriteten och frihet och jobba på sina egna villkor för att
uppnå bästa resultat. Skulle trots allt några åsikter skilja sig åt mellan
formgivare och företagsledningen bör formgivarens tankar beaktas väl
då de är denna som besitter kunnandet. Det viktiga är att arbetet mellan formgivaren och vd (uppdragsgivaren) flyter på för att på bästa sätt
utbyta information med varandra. (Formulerat, 1999, s. 59). I den grafiska profilen är de viktigaste delarna i nämnd ordning:
1. Logotyp och symbol
2. Typografi
3. Förpackning
4. Färg
5. Enheternas standardstorlek
6. Reklam (bild och text)
Om profilprogrammet skall fungera tillfredställande i efterhand bör även
en grafisk manual produceras, detta är det viktigaste jobbet efter att
grundproblemet i uppgiften är löst. Om arbetet inte skall gå förlorat bör
alla instanser på företaget ta del av manualens innehåll så att misstag
och vad dessa kostar elimineras till ett minimum (Formulerat, 1999, s.
13). Den grafiska profilen sparar mycket tid, då de grafiska grunderna
är fastslagna Att ta fram den grafiska profilen och manualen kan bli en
relativt dyr och lång arbetsgång, men är en bra investering då de skall
användas i många år.
Klara föreskrifter för hur logotyp, färger, dekorationselement, typsnitt
och andra grafiska grundstenar skall vara noga förklarade så att det inte
går att rubba på profilens utseende i efterhand.
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När företaget ser på den grafisk manualen bör man inte se den som
en hård riktpinne utan istället se den som ett bra verktyg, så att både
företagets personal och grafiska uppdragsgivare istället kan koncentrera
sig på rätt kommunikation genom text och bild. Form och proportioner,
logotyp, symbol, typografi och färger är egenskaper som är viktiga och bör
beakta väl då ett profilprogram skapas.

4.1. Form och proportioner
Redan under antiken var matematiken och geometrin förknippade med
konsten och arkitekturen, som då byggde på harmoni, ordning och lagbundenhet. När sedan geometrin utvecklades så skapades proportionsförhållandet ”det gyllene snittet” som anses skapa den yttersta harmonin i
en yta. Undersökningar påvisar att västerlänningar ser harmoni i gyllene
snittet medan t ex japaner föredrar andra måttenheter, men gemensamt
är dock att alla strävar efter att skapa balans och harmoni i vår omgivning. (Företagsidentitet 1994, s. 64).
Per Mollerup (Cap & Design, nr. 10 s 54) framhåller gärna ett citat av
Einstein; ”Sök alltid förenklingen”. Med detta menar han att inte göra
de för avancerat, utan istället funktionellt. Han påpekar även att det
inte är fri konst som görs, utan uppgiften är att påverka och förmedla ett
budskap, inte göra fräck design bara för designens skull. Hellmark (typografisk handbok, s 34) menar att form och innehåll förutsätter varandra
och bäst blir resultatet när arbetet går dem hand i hand.

4.2. Logotyp
Varumärket eller namnet på en produkt eller företag, är grunden som
man utgår ifrån vid grafisk utformning av en logotyp. Namnet är viktigt,
även om de inte är avgörande, i vissa kretsar ska namnet vara långt och
omständigt. Juristfirmor tillhör denna kategori men oftast är de lättare
att formge ett kort och slagkraftigt namn (Mollerup, Cap & Design, nr.
10 s 56). Ett företags logotyp skall ha ett så starkt egenvärde att den helt
skiljer sig från konkurrenternas eller andra företag på marknaden. Har
den inte detta egenvärde bör logotypen ligga ihop med en symbol för att
stärka namnet visuellt. Det viktigaste är dock att den har en karaktär
som överensstämmer med företaget. (Formulerat 1999, s. 62).
”Den behöver inte ha den vackraste formen eller väcka mest uppmärksamhet, för det är ingen större konst, den skall fungera” (Mollerup, Cap &
Design, nr. 10 s 54). Han fortsätter vidare att en effektiv logotyp ofta blir
till genom förenkling, exempelvis flera amerikanska företag har förenklat sina logotyper gång på gång och tillslut är de svårt att förenkla, men
då är logotypen som effektivast. Ett bra exempel på detta är IBM, deras
annonser kan innehålla vad som helst men ändå ses logotypen längst
ner som en trygg och effektiv avsändare; en kvalitetsstämpel. Logotypen
skall bilda en harmonisk visuell stark enhet som om möjligt kan spegla
företagets karaktär, kompetens och produktion. (Formulerat, 1999, s. 61).
Logotypen bör byggas upp så att den utan problem kan exponeras på
små format men även kunna dras upp till större storlek. Själva texten i
logotypen bör vara gjord så att det inte flyter ihop vid en mindre storlek.
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En viktig tanke vid framställning av logotypen är att den skall kunna
användas på olika medier och material såsom exempelvis tv, visitkort,
fax osv. Ett led i utformningen för att uppnå detta är att göra logotypen
så den passar i olika färgrymder, och även då den inte skall användas i
färg; gråtoner + svartvit.

4.3. Symbol
Världen är full av symboler, en del är tusentals år gamla medan andra
är helt nyskapade. Grottmålningarna var exempelvis bilder som skulle
framkalla fruktbarhet och jaktlycka. Även religiösa symboler uppträdde
tidigt i historien. Medan de i dagens turistsamhälle har fått en allt
större betydelse att ge information och instruktioner till människan
(Företagsidentitet 1994, s. 64).
Som en allmän regel brukar man säga att symbolens visuella styrka
skall ligga över logotypens för att de inte skall bli fel. (Formulerat 1999,
s. 75) När ett företag sedan är såpass stort att de har ett igenkänningsvärde känner konsumenten igen företaget endast på symbolen, företagen
McDonald’s, BMW och Ekströms är bra exempel på detta. En del internationella företag menar att symbolen har en stor nytta i länder som har
ett annorlunda alfabete än vårt.
Dock kan det uppstå problem med symbolen i exempelvis små annonser,
där de blir svårt att få plats med själva logotypen och symbolen (Första
boken, 1989, s. 32).

4.4. Typografi
Christer Hellmark (Typografisk Handbok, 1998 s. 10) skriver att de finns
tre slags typografiska ”huvudregler”:
1. Det finns sådana som dikteras av hänsyn till läsbarheten, t ex. radlängd och grad. Om man inte i onödan vill trötta läsaren undviker man
för långa rader och för små bokstäver. Reglerna har ”objektiv” grund, om
man accepterar den kommunikativa typografins spelregler.
2. Det finns regler som bygger på mer eller mindre djupt rotade vanor
t ex hur man markerar citat. Man kan diskutera vilket tecken som tydligast utmärker ett citat, men det är inte av tydlighetsskäl som Sverige
citerar så här ”ord” och inte som i England “word”. Reglerna bygger på
överenskommelser som ser olika ut i olika länder och växlar med tiden.
3. Det finns typografiska bruk som helt och hållet tycks vila på konvention, t ex utesluten sats. Det är svårt att hitta några hållbara praktiska
skäl till att böcker alltjämnt följer den medeltida traditionen som säger
att högerkanten på texten skall vara rak. Men det gör den och det förefaller som om denna typ av ”irrationella regler” är den starkaste av de tre.
Typografin bygger alltså på den viktiga uppgiften att få all text läsbar
utan ansträngning där de olika typografiska regler som finns kan brytas
om de har ett syfte. Hellmark anser även att följande fem faktorer är
viktiga för läsbarheten för normalt läsavstånd.
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4.4.1. Typsnitt
Det finns två huvudgrupper av typsnitt, antikva och sanserif. Till löpande
text passar antikvan bäst med sina seriffer (små fötter, klackar) som sitt
främsta kännetecken, dessa gör att baslinjen blir klar och tydlig vilket
ger en enklare läsbarhet. Sanserifen som har en enklare bokstavsform
(rakt typsnitt) däremot passar väldigt bra till kortare texter, t ex reklambudskap, rubriker, ingresser och bildtexter.
4.4.2. Bokstavsstorlek (grad)
Storleken på bokstäverna i typografisk text mäts i punkter. Löpande texter i böcker ligger ofta mellan 10-12 punkter medan tidningar/tidsskrifter
ligger mellan 7-9 punkter så det idéala är att röra sig mellan 8-11 punkter. En vanlig missuppfattning är att förbättra läsbarheten genom att
sätta texten någon grad större. Effektivare för att förbättra läsbarheten
är då att gå ner i grad och istället göra radavståndet större.
4.4.3. Radlängd (satsbredd)
Den ideala radlängden är som kortast 35-45 tecken till maximala 55-65
tecken. Ju mindre grad ju fler tecken går de in på varje rad, varpå alltså
radlängden bör kortas ner. Omvänt då teckengraden är större bör radlängden göras bredare så att texten inte upplevs som ”gluggig”.
4.4.4. Radavstånd (kägel)
Det vanligaste skrivsättet är 10/12 vilket betyder att typsnittet har 10
punkters storlek och radavståndet är 12 punkter. En text med 10 punkter
typsnitt får aldrig sättas med mindre än 10 punkters radavstånd då detta
bildar ett för kompakt radavstånd. Det finns här inga standardregler för
hur de skall vara men viktigt är att ordmellanrummet inte är större än
avståndet mellan raderna.
4.4.5. Pappret
Text är lättare att läsa då kontrasten mellan bokstävernas svärta och
papprets ljusa yta dämpas något varpå alltså textböcker bäst gör sig på
ett lätt tonat papper i gult, beige eller grått. Ytan skall vara matt, reflexerna som bildas på ett glättat papper stör läsningen.

4.5. Färger
Vid framtagning av ett profilprogram spelar färgens kulör en mycket
viktigt roll. Färger uppfattas olika från person till person och de har även
olika betydelser var man befinner sig i världen. Men att tänka på färgernas betydelse är heller inte alltid av vikt, t ex att rött är socialismens färg
stör knappast logotypen för ett kapitalistiskt företag. Färgvalet har mer
med framtoning och praktiskt tillämpning att göra. (Första boken, 1989,
s. 31) Genom undersökningar har de framkommit att favoritfärgen är för
de flesta är blå oberoende av var personen lever i världen, ålder, kön eller
yrke. Därefter föredras röd, grön, violett, och gul i nämnd ordning.
Valet av färgen i ett profilprogram och på logotypen förmedlar ett
mycket viktigt budskap varpå vikten av färgen är samma som vid layout
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och typografi (Företagsidentitet 1994, s. 13). När logotypen och även till
viss del själva profilen framställs bör man tänka på att göra den i ett
antal olika färgrymder;
4.5.1. PMS (Pantone Matching System)
PMS är ett system som bygger på en blandning av nio olika färger. Detta
innebär att PMS har en mycket större kulörrymd än t.ex. CMYK varvid
man vill ha en exakt kulör bör man använda sig av PMS.
4.5.2. CMYK
Namnet kommer från Cyan, Magenta, Yellow och Key color (svart) vilket
är det färgsystem som används till vanligt papperstryck såsom tidningar,
affischer, foldrar m.m.
4.5.3. RGB
Rött, Grön och Blått är ett kulörsystem som används för digitala bilder
och för bildskärmar. Den har ett större kulörrymd än vad CMYK har
varvid bilder som används digitalt skall vara i RGB, ex. material som
publiceras på Internet (Grafisk Kokbok, 1998 s. 40-41).

4.6. Lansering av profilprogrammet
Den grafiska profilen bör sammanställas till en manual oberoende om
de är ett stort eller litet företag, för efter några år kanske nyhetens
behag har avtagit eller personal har slutat, varvid en bra dokumentation
är värdefull. När profilen sedan skall presenterades är det att hoppas
att alla i organisationen köper arbetet. Då Igor Kazakov omdesignade
SL:s grafiska profil och denna skulle presenteras tog stora delar av styrelsen avstånd från profilen. ”Enligt mitt synsätt ska jag ge ramarna
och begränsningarna, sedan får VD använda dessa på bästa sätt. Men
jag kan inte och ska inte detaljstyra arbete, det finns oerhört skickliga
tjänstemän som kan detta och de är deras jobb” säger SL:s ledamot Maria
Wallhager (Cap & Design (2005) nr. 2 s.48).
Situationen som Kazakov hamnade i är förstås inte den ideala, men
viktigt är att några personer arbetar jämtemot byrån/personen som tar
fram profilen, och att de övriga sedan förstår att de som arbetar med
projektet besitter kunskapen och arbetar för företagets bästa. Då profilen
är lanserad bör företaget göra upp en plan på hur underhållsrutinerna
skall skötas, så att profilens efterlevnad säkras. En ansvarig i företagets
ledning bör ges totalansvar och årligen följa upp med fortsatt information
och övervakning hur arbetet sköts. En viktig underhållsuppgift för den
ansvarige är att fortlöpande ge nödvändig utbildning åt medarbetarna,
då kanske ny personal rekryteras till företaget eller då profilarbetet
glöms bort bland medarbetarna (Företagsidentitet, 1994, s. 103).
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5. Slutsats fördjupningsdel
Identiteten för ett företag går aldrig fullt ut att fastställa då den uppfattas olika för betraktaren beroende på hur kontakten, servicen etc har
upplevts. Ofta blir varumärket en bild för ögat som starkt förknippas med
företags identitet. För att få ett bolags identitet och varumärke till att
bli internationellt och framgångsrikt krävs hårt arbete. Företaget måste
på något vis försöka skapa sitt varumärke till att betraktas som unikt,
exempelvis säregen grafiska profil eller att produkten ger ett mervärde
och känns unikt.
Däremot är en väl genomarbetad grafisk profil ett framgångsprojekt oberoende för ett litet eller stort internationellt företag. Trots alla
kostnader med att ta fram en välarbetad grafisk profil betalar den sig
själv under en relativ kort period. Viktigt är att profilen översätts till en
grafisk manual och att denna finns tillgänglig för medarbetarna, varpå
företagets profil blir enhetlig för betraktaren utanför företaget.
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6. Grafisk profil för Vextech AB
6.1. Företagsinformation Vextech AB
Vextech AB är ett tvåmansföretag som erbjuder ritnings och beräkningsunderlag för tillverkning av värmeväxlare och tryckkärl i både 2D och 3D.
Företaget utför även en del andra tjänster men främst olika slags beräkningar. Vid ritningar i 2D används programmet AutoCAD Mechanical
2002 och vid 3D modellering Solid Works. Vextech AB grundades 2003
och har främst referenser inom 2D ritning med inriktning på tryckkärl
och värmeväxlare.

6.2. Vextech AB:s identitet och varumärke
Vextech AB är ett relativt ungt och nystartat aktiebolag, varvid ingen
historia eller bild finns om företaget. Eftersom logotypen nyligen formgivits har kunder och konkurrenter inte heller någon verklig bild på
näthinnan över hur varumärket Vextech ser ut. Säger man däremot Coca
Cola, Mcdonalds eller Ford så ser många direkt dessa logotyper framför
sig. Däremot har kunderna med all säkerhet en uppfattning om hur de
är att samarbeta med företaget genom exempelvis betalning, kunskap,
service etc, vilket ger en personlig identitet för var och en av de som varit
i kontakt med företaget.
Framöver är det inte aktuellt med någon större kampanj eller liknande
för att få varumärket Vextech mer exponerat, då är svårt att rekrytera
eventuella kunder till företags marknad via annonsering. Istället hoppas
man på goda referenser via mun-till-mun metoden eller att ta personliga
kontakter till företag som anses vara i behov av Vextechs tjänster.

6.3. Målgrupp
Målgruppen som Vextech har är främst företag som är i behov av 2D
ritningar och 3D modellering inom värmeväxlare och tryckkärlsproduktion.
Med de informationsmaterial som tagits fram för Vextech i projektet
är målgruppen framförallt nya kunder. Visitkort och folder är främst
framtagna för att överlämnas då nya kundkontakter tas ute på marknaden. Själva hemsidans mål var att få ut kontaktuppgifter på Internet så
eventuella kunder hittar grundlig information om företaget.

6.4. Informationssökning
Vid ett möte med Vextech togs material för projektet fram. På samma
gång gjordes en förberedd frågestund vilket skapade grunderna för hur
projektet skulle genomföras, en bild av vad Vextech arbetar med och hur
de vill synas utåt skapades. Vextech hade en rätt klar uppfattning vad
som skulle framställas i projektet, visitkort och hemsida var hög prioritet så att företaget lättare kan visa upp sina kontaktuppgifter. Vextech
ansåg att färgsättningen i grunden skulle utgå från logotypens färg och
att materialet skulle vara en enkel och ren design.
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Genom att titta på konkurrenter och samarbetspartners formades en bild
för hur dessa profilerade sitt grafiska ansikte utåt. Programvarorna som
Vextech använder sig av granskades och efter detta hade en bild över vad
företaget, konkurrenter och samarbetspartners arbetar med skapats.
För att få en större helhetsbild över hur olika företag profilerar sig
och hur deras grafiska manualer ser ut studerades rätt många grafiska
manualer, både tryckta och pdf-versioner hämtade från Internet.

6.5. Dekorationsmaterial och form
Vextech ville att en enkel form skulle tas fram. Arbetet med att finna en
grundform på företagets material tog rätt länge i både skiss och datorstadiet. En röd bård framställdes, det blev en lite rundad variant för
att få en harmoni med logotypen som delvis placeras upptill på bården.
Bården är ca 0,9 cm bred nertill och ca 5 cm bred upptill på ett brevpapper medan på mindre format minskas bårdern först nertill. Den röda
bårdern är dekorerad med ett ritningsmönster som härstammar från en
av Vextechs 2D ritningar, denna dekoration placerades på bården för att
få mer känsla för vad företaget arbetar med.

6.6. Logotyp
Vextech AB:s logotyp är framställd av företaget Kennedi i Falun. Kennedi
erbjuder främst helhetslösningar för internet men utför även traditionell
marknadsföring såsom logotyper, annonser, broschyrer etc.
Logotypen innehåller en cirkelformad röd symbol där man kan utläsa
ett ”V” med tillhörande texten Vextech. Typsnittsvalet var för Kennedis
del rätt självklart där tydligheten krävde en sanserif. Flera typsnitt
testades men av ekonomiska skäl valdes typsnittet Helvetica. Slutligen
beskars typsnittet för att få logotypen till en bra helhet.
I Logotyparbetet framtogs tre olika varianter av logotypen; färg, grå
och svartvit. Där färgvarianten gjordes i PMS, RGB och CMYK för att
den skulle kunna användas för tryckning och digitalt.
Kennedi är nöjd med slutresultatet, de anser att logotypen är stilistisk,
ren, tydlig och framförallt ger en seriös känsla vilket inte många av konkurrenterna till Vextech ger sken av med hjälp av sin logotyp.

6.7. Symbol
Symbolen som tillhör logotypen består av ett rörform som ger ett ”V”. Då
Kennedi arbetade med logotypen så skissades de länge på en form där det
skulle gå att utläsa vad Vextech arbetade med. Eftersom detta blev för
plottrigt lades dessa tankar åt sidan och då Vextech arbetar med tryckkärl togs idén med röret fram.

6.8. Typsnitt
Som brödtext i Vextechs material har genomgående typsnittet Sabon
använts. Sabon har skapats av typografen Jan Tschichold och släpptes 1967. Typsnittet är tydligt jämnt och lättläst och många av dagens
pocketböcker är idag satta med Sabon och passar sig bra för både långa
boktexter och för kortare textstycken.
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För brödtext så är rekommendationen att texten sätts 9/12 för att få
ett lite luftigare intryck. Då rubriktypsnitt och mindre textavsnitt som
textförtydlingar eller adressfält används typsnittet FF Meta. Typsnittet
har skapats av typografen Eric Spiekermann 1991-93 och är baserat på
ett typsnitt för Tyska posten 1984, projektet accepterades dock aldrig
av uppdragsgivaren så projektet lades ner. Typsnittet har blivit väldigt
populärt i Amerika och speciellt av yngre designers.
Meta är ett typsnitt med gemena siffror som standard vilket inverkade på att det valdes i typsnittsdjungeln. Då typsnittet skall användas
i mindre storlekar kan de spärras +7 få att få teckenmellanrummet lite
luftigare, då det annars blir aningen tätt.

6.9. Färger
Vextechs symbol tillhörande logotypen består av en röd PMS färg.
Kennedi som tagit fram logotypen valde den röda färgen för att sticka
ut mot konkurrenterna till Vextech, då dessa mestadels använde sig av
en blå nyans. Den röda färgen har genomgående använts på bården och
dekorationsmaterial för att få en helhet, men även så att det inte skall bli
oroligt för ögat. Färgen röd har i positiv bemärkelse egenskaperna som
ger kärlek, värme, lycka och hälsa (Företagsidentitet, 1994, s. 87).
Som tilläggsfärger i Vextechs grafiska profil används olika toner av
svart men även vit för att få en harmonisk helhet.

6.10. Bilder
Bilderna som används i Vextechs material är genomgående svartvita.
Detta gjordes för att få en mjuk harmoni främst på hemsidan. Då bilderna är svartvita ger de en mer lugn känsla än vad färgbilder hade gjort,
då dessa ofta blir plottriga och ger ett oroligt intryck för ögat.
Färgen svartvit passade även mycket bra att använda i övrigt trycksaksmaterial som brevpapper, visitkort och folder då de till en början inte
trycks utan skrivs ut på en lokal skrivare tillhörande Vextech. Vid en
vanlig utskrift är svartvita bilder att föredra då de är lättare att reproducera framför färgbilder, och man undgår uppkomsten av extra färgstick
i bilden.

6.11. Tillämpningar
Grafisk manual, brevpapper, visitkort, folder, hemsida är tillämpningar
på den grafiska profilen som producerades under projektets gång.
6.11.1. Grafisk manual
Vextechs grafiska manual är till för de trycksaker som produceras formges i en enhetlig och sammanhållen stil utåt. Den innehåller instruktioner och beskrivningar om hur logotyp, typsnitt, färger, dekorelement
och bilder skall användas för trycksaker och digitala presentationer.
Manualen är tänkt att vara ett verktyg, så att Vextechs personal eller
grafiska uppdragsgivare istället kan koncentrera sig på rätt kommunikation genom text och bild (bilaga 5).
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6.11.2. Brevpapper
Brevpappret som framställdes kommer till en början inte att tryckas,
varvid mallar i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word gjorts för
Vextechs personal (bilaga 2).
6.11.3. Visitkort
Två versioner av visitkort har framställts; stående och liggande. Vextech
har bestämt sig att använda det liggande formatet men ställde sig även
positiv till det stående formatet, då det möjligtvis kan bli aktuellt att
använda i framtiden (bilaga 3).
6.11.4. Folder
Foldern är en falsad A4 lösning där falsvecket ligger en bit till vänster
om papprets mitt, vilket ger att ena fliken är kortare än den andra.
Informationen som finns i foldern är kort fakta om företaget, personalen,
kontaktuppgifter och referenser (bilaga 4).
6.11.5. Hemsida
Hemsidans mål var att göra en enkel hemsida där främst företagets
kontaktuppgifter skulle finnas. En rätt enkel sida byggdes upp men där
tanken istället blev att den skulle vara fungerande och även designmässigt tilltalande för ögat. En sida som är 700 pixlar bred och 360 pixlar
hög utformades, menysystemet ligger nertill för att få sidan lite annorlunda än de traditionella där menyn ofta ligger upptill eller till vänster
på sidan. Informationen på hemsidan är i princip samma som i foldern
(bilaga 6).

7. Resultat
Genom tillämpning av slutsatserna har i den praktiska delen en grafisk
profil skapats för Vextech AB. Den grafiska profilen har byggts upp
från den uppfattning som skapades om företaget via studier och intervjuer. Det relativt långa arbetet med att bygga upp den grafiska profilen
har slutligen resulterat i en grafisk manual. Den innehåller grundliga
instruktioner om hur logotyp, typsnitt, färger, dekorelement och bilder
skall användas vilket är viktigt om den grafiska profilen skall överleva.
Till den praktiska biten har trycksakerna brevpapper, visitkort och en
folder med företagsinformation framstälts utifrån grunderna i den grafiska profilen. Även en hemsida har konstruerats med i princip samma
textinformation som foldern. Ansvaret att bibehålla den skapade profilen
ligger nu hos Vextech AB. Genom att ta till sig den grafiska arbetet som
gjorts har företaget en bra grund framöver till att få en väl fungerande
enhet i sin grafiska profil.
Samarbetet med uppdragsgivaren har fungerat mycket bra, och de har
varit ett givande och utvecklande projekt att ta fram en grafisk profil från
grunden.
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8. Diskussion
Hur ska Vextech AB profileras? Detta var en fråga som i ett tidigt skede
av projektet dök upp, men som tog en rätt lång tid att få grafiskt framställt på papper. De grafiska elementen som finns med i projektet, kan
utåt ses som väldigt enkla. Men att hitta grundformen var inte de lättaste, då djupare studier av vad företaget ville, hur konkurrenter profilerade
sig och vad företaget arbetade med var något som fick påbörja projektet.
Vid uppstarten visste jag inte något om vad Vextech arbetade med eller
att de huvudtaget fanns till och personalen gav mig rätt fria händer att
arbeta. Dessa två parametrar, tror jag själv så här i efterhand var positivt
för slutresultatet, då jag inte hade några tankar och idéer om Vextechs
identitet. Något som dock skulle beaktas mer ifall projektet skulle göras
om, är att kontakta fler samarbetspartners till företaget för att se hur
dessa ser på företaget. Denna gång blev det mer Vextechs syn, och min
syn på företaget som utvecklades till en grafisk profil.
Målet var att ta fram ett enhetlig grafisk profil för Vextech som i praktiken skall bli fungerande för Vextech AB, vilket är något som jag slutfört
i projektet. För nystartade företag är ofta inte en enhetlig grafisk profil
någonting som grundarna lägger några större pengar på. Med den korta
historia som Vextech AB besitter, så har företaget jämtemot konkurrenter som är i samma ”uppstart” nu en bra grund till att enhetligt och
proffisionellt grafiskt profilera sig utåt. Min förhoppning är att företaget
tar till sig det som gjorts, och funderar över hur de i framtiden vill synas
utåt för kunderna. Vextech har nu en grafisk identitet utåt, vilket förhoppningsvis gör att deras kunder och samarbetspartners framöver kommer att känna igen ”varumärket” Vextech AB. Då informationsmaterial
skickas från företaget kommer de framöver bli möjligt för betraktaren
att se Vextech som avsändare fast pappret inte är läst, något som gör att
Vextechs identitet växt rejält.
Den grafiska manualen som producerats, hoppas jag kan vara ett bra
verktyg för att formge andra grafiska delar i produktionen. Om inte allt
i manualen tas till personalens hjärta, är min förhoppning i varje fall att
man kan komma överens om vilka delar som skall användas framöver.
Men viktigt är att ifall delar av profilen bortses, bör man noga tänka på
vad som istället används, så att strävan efter enhetlighet fortfarande
uppnås, och att de blir en harmonisk bild för ögat.
Det har varit en utmaning att göra detta arbete, något som skulle
vara roligt att följa upp, är om eller hur den grafiska profilen arbetar för
Vextech ett till två år i framtiden.
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