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Sammanfattning
Examensarbetet innehåller en fördjupning om grafisk profilering, vilken tillämpas praktiskt genom att 
göra en grafisk profil för PZ hair.

När det är hård konkurrens måste ett företag vara tydligt i sitt budskap. Det kan nås fram med en 
grafisk profil som ska fungera som visuellt tecken genom logotypen, färgen och typsnittet.

Vid utvecklandet av en grafisk profil för PZ hair tillämpas en modell som är indelat i tre olika faser. 
Fas 1, researcharbete och fas 2, framställning av profilmaterial och fas 3, presentation.

I det grafiska programmet ingår profilmaterialen papper, visitkort, brevpapper, kuvert, skyltar,
T-tröja och bärkasse. Programmet har sammanställts i PZ hairs grafiska manual.
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Summary
The degree project contains a study in graphic profiling, which is implemented by making a graphic 
profile for PZ hair.

When it is hard competition a company has to be distinct in their message. This can be realized with 
a graphic profile that should work as visual sign through the logotype, the colour and the typeface.

The development of a graphic profile for PZ hair uses a model that is separated in three different 
phases. Phase 1, research and phase 2, the construction of profile material and phase 3, presentation.

In this graphic programme the profile material includes paper, visiting card, letterhead, envelope, 
signs, T-shirt and carrier. The programme has been put together in PZ hair’s graphic manual.
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1. Inledning
Högskoleingenjörsutbildningen Grafisk Teknologi, 120 poäng, avslutas 
med ett examensarbete, 10 poäng, vid Högskolan Dalarna i Borlänge. 
Examensarbetet handlar om att fördjupa sig i ett ämne som har en 
anknytning till utbildningens inriktning, Grafisk design. Detta examens-
arbete omfattar därför en fördjupning i grafisk profilering med praktisk 
tillämpning på PZ hair.

1.1. Bakgrund
PZ hair i Stockholm är en liten frisersalong på 32 m² som öppnades av 
syskonparet Mauricio Pacheco och Viviana Pacheco hösten 2001. 

PZ står för Pacheco Zuniga. I Chile, som syskonen kommer ifrån, är det 
vanligt att ha två efternamn, ett som är faderns och ett som är moderns. I 
Sverige anser Mauricio Pacheco och Viviana Pacheco att det känns smidi-
gast att endast använda ett efternamn, det som tillhör deras far, eftersom 
det är vanligt här. 

Mauricio Pacheco är utbildat frisör och Viviana Pacheco är utbildat 
nagelteknolog vilket betyder att företaget erbjuder både hårvård och 
nagelvård. De tar emot fem till åtta kunder per dag och femton personer 
om det gäller endast hårklippning.

Företaget har inte marknadsfört sig på något sätt, utan kunderna fanns 
innan PZ hair startades. Mauricio Pacheco har tidigare hyrt en stol på en 
större frisersalong, Salong Diva, i 5-6 år. Det var där han fick sina första 
kunder. 

1.2. Syfte
Syftet med examensarbetet är att jag skall komma med ett förslag på en 
ny grafisk profil för PZ hair. Jag vill ta fram en mer tydlig och klar grafisk 
profil för PZ hair, för att stärka deras image och locka nya kunder. 

1.3. Mål
Målet med examensarbetet är att komma med en grafisk lösning som 
företaget vill identifiera sig med och använda. Den grafiska profilen skall 
spegla företagets verksamhet samt signalera rätt budskap och upple-
velse.

1.4. Metod
Först samlades tre olika examensarbeten från år 2003 till 2004 ihop för 
att få en vägledning. Alla tre författarna hade skrivit om grafisk profile-
ring. Faktainsamling har därför skett mycket därifrån men annan littera-
tur från bland annat Högskolan Dalarnas bibliotek har även utnyttjas.
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Sedan har tre olika frisersalonger, i samma prisklass som PZ hair, i 
Stockholms innerstad valts ut för studiebesök. Detta researcharbete gick 
ut på att se vad de olika ställena hade för logotyp, typsnitt och färger.

När första mötet med kontaktpersonen Mauricio Pacheco hade ägt 
rum gjordes skissarbetet och ett särskilt typsnitt letades fram. Efter 
detta utnyttjades desktoputrustningen i Macintosh-miljö på Högskolan 
Dalarna för grafisk formgivning.

1.5. Avgränsningar
Vid detta examensarbete ligger fokuseringen på en guidning för fram-
ställningen av en grafisk profil utan en djupare beskrivning av typografi 
eller färg.

En hemsida, som används av många företag för att synas på markna-
den, skall inte utformas.

Profilmaterialen skall finnas klara för tryck och kommer att sparas på 
en CD-skiva.



Ning Bark
Examensarbete, 10p

8

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering med pratisk tillämpning på PZ hair 

2. Genomförande

2.1. Grafisk profil
Ett företag, stort eller litet, har en grafisk profil som kan vara medvetet 
vald eller råka ha blivit som den är. Företag kan välja att styra sin profil 
med ett grafiskt program.

En grafisk profil bör vara genomtänkt om företaget vill bli betraktat 
som seriöst. Särskilt vid hård konkurrens gäller det att använda en tydlig 
profil som skall spegla företag.

2.1.1. Företagsidentitet
”Vem är jag?”, har nog varje människa frågat sig själv någon gång för att 
finna sitt jag. Alla personer blir uppfattade på ett visst sätt av dess omgiv-
ning. Till exempel på en anställningsintervju kan en rekryterare bedöma 
en person genom att titta på kroppsspråket och utseendet med mera, helt 
enkelt för att få en snabb uppfattning om denne som person. Detsamma 
gäller för ett företag. Kunden väljer att komma tillbaka till ett ställe som 
ger ett bra intryck vid första besöket. Därför måste företag finna sin iden-
titet – veta vilka de är, vad de kan och står för – för att kunna bestämma 
företagsprofil som skall synas mot kunderna.1

Företagsidentitet är summan av allt ett företag skapar utåt till omgiv-
ningen. För att omgivningen lätt ska känna igen företaget används den 
grafiska profilen som ett hjälpmedel. Men det räcker inte bara att ha 
en grafisk profil. Företaget måste även satsa på marknadsföring för att 
synas på marknaden.

Har företaget en affärsidé som är klar och tydlig blir det lättare för 
formgivaren att skapa en grafisk profil. En affärsidé kan sägas vara 
grunden för företagsidentiteten och den bör samlas i ett lättillgänglig 
dokumentation som alla inom företaget kan följa. Sköts identitetsarbetet 
riktigt kan kanske företaget bli framgångsrik.

Att företagsidentitet är viktigt för ett företag beror på dessa punkter:

Ökat utbud. Det är viktigt att skapa förtroende hos konsumenterna när 
utbudet av varor och tjänster ökar eftersom de ofta väljer produkter från 
företag med gott anseende.

Informationsbrus. Det går inte att undgå hur stort mediebruset är idag 
och därför måste ett företag vara tydlig i sitt budskap för att synas. 

Internationaliseringsprocessen. När människor och produkter blir 
allt mer rörliga måste företag ha en stark identitet för att fungera i ett 
internationellt perspektiv.

Desktop publishing. Här handlar det om att kunna handskas med 
den moderna desktoputrustningen. Det gäller att ge verktygen till rätt 

1. Hinn, Rossling, 1994.
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person som har kunskap och som förstår vilka riktlinjer företaget har. 
Identiteten måste hålla en konsekvent linje och inte bli splittrad för att 
ett företags identitet ska överleva.

En tydlig företagsidentitet hjälper alla som är inblandade i företaget att 
agera på samma sätt i olika situationer. Detta kommer att resultera i att 
konsumenterna får förtroende för företaget viket är ett viktigt mål.2

2.1.2. Grafiskt program
”Ett grafiskt program består av logotyp, symbol, utvalda färger och typ-
snitt. Programmet formuleras i en regelsamling tillsammans med layout-
förlagor som sedan används konsekvent. Ett grafiskt program omfattar 
trycksaker såsom brevpapper, kuvert, blanketter, visitkort med mera.”, 
enligt Hansson, Kristiansson och Palmqvist, 2004.

Ett väl genomarbetat grafiskt program kan hjälpa företaget att nå 
uppsatta mål. Programmets grundelement är att ”Logotyp och typografi 
måste utvecklas sida vid sida, så att logotypen får sin rätta typografiska 
karaktär och tillsammans med typografin bildar en harmonisk och visu-
ellt stark enhet som om möjligt kan spegla företagets karaktär, kompe-
tens och produktion.”, enligt Eksell, 1999.

Grafisk profilering av ett företag kan delas in i olika faser, och för att 
uppnå bästa slutresultat skall arbetsprocessen ske i rätt ordning.

Fas 1. Här tar formgivaren reda på så mycket som möjligt om företaget. 
Det är viktigt att lära känna företaget om man vill lyckas med att göra 
en grafisk profil.

Första fasen handlar alltså i första hand om researcharbete och fak-
tainsamling. Har formgivaren besökt företaget och fått en bild av var 
företaget står i dagsläget är nästa steg att analysera marknaden och se 
vilka som är konkurrenter. Sista steget i denna fas är resursplanering där 
hänsyn tas till tid, pengar och arbetskraft.

Fas 2. Ett grafiskt program skall formges i denna fas. För att få före-
taget att vilja stå för programmet är det viktigt att samarbetet mellan 
ledning och personal fungerar under arbetets gång. Företagsidentiteten 
blir mycket starkare om alla känner sig delaktiga. Motivation, känsla 
och förståelse för identiteten blir större vilket kommer att märkas utåt 
av omgivningen.

Fas 3. I denna fas skall den framtagna grafiska lösningen presenteras för 
företaget. Presentationen skall ge ett seriöst intryck och vara utformad 
så att uppdragsgivaren kan ta till sig den nya profilen. Detta skall göras 
genom att förklara bakgrunden till idéerna.

Profilen ska fungera både internt och externt. Det interna ska hjälpa 
företaget till motivation och förståelse medan den externa hjälper till syn-
lighet och anseende. Den interna och den externa profilen bidrar tillsam-2. Virkkala, 2004.

 Sanden, 2004.
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mans bland annat till ökad lönsamhet och lojalitet, samt en ekonomisk 
förbättring. Det är även viktigt att profilen skall vara anpassad för rätt 
målgrupp och gå att använda i alla önskvärda sammanhang samt att den 
är korrekt och inte kan missuppfattas.3

2.1.2.1. Logotyp
Att skapa en bra logotyp är svårt. Ett vanligt fel är att skapa en logotyp 
som skall passa in i en viss bransch istället för att presentera sitt eget 
företag.

En bra logotyp ska vara enkel och fungera som en minnesbild för igen-
känning. Den logotyp som enligt undersökningar har högst igenkänning 
är till exempel Ica. Den anses vara ett av Sveriges starkaste varumärken 
som lanserades 1964 av formgivaren Rune Monö.4

En logotyp är alltså företagets eller produktens namn. Den ska tåla för-
minskning och kunna återges i endast svartvitt. Förutom logotypen kan 
även en symbol eller ett varumärke läggas till för att göra det lättare att 
identifiera. Både namnet och symbolen kan registreras och skyddas hos 
Patent och Registreringsverket (PRV).5

Vad man bör tänka på och ta hänsyn till vid utformning av en logotyp:

Synlighet. Logotypen måste vara tydlig, särskilja sig och ha en originell 
karaktär. En logotyp behöver inte vara snygg, men den ska vara unik.

Applikation. En logotyp ska fungera i alla storlekar och vara lättan-
vänd.

Utmärkande. Det är viktigt att logotypen åtskiljer sig från konkurren-
terna inom samma bransch men utmärker sig från andra företags logoty-
per. Har logotypen inte ett starkt egenvärde bör den alltid åtföljas av en 
symbol som stärker namnet visuellt.6

Framställning. En tydlig framställning av en logotyp eller en symbol 
talar om vad företagets verksamhet är.

”Det behöver inte i sitt utseende direkt spegla företagets verksamhet, 
utan skall istället vara något som man med tiden fyller med värden som 
företaget står och verkar för.”, enligt Hans Brindfors, kreativt ansvarig på 
designbyrån Brindfors Enterprise, i CAP & DESIGN nummer 1, februari 
2001.

Tidlöshet. Logotypen bör vara tidlös om den är tänkt att fungera under 
många år. När företaget har behov av att förändras kan logotypen bytas 
ut till en ny. Då handlar det om en radikal förändring vilket man måste 
tänka igenom noga. Om budskapet är samma räcker det bara med några 
justeringar. Det kan vara farligt att helt ändra utseendet på logotypen 
eftersom den då kan förlora trovärdighet.73. Lindgren, 2003.

 Sanden, 2004.
4. CAP & DESIGN: nummer 1, februari 2001.
5. Hansson, Kristiansson, Palmqvist, 2004.
6. Eksell, 1999.
7. Virkkala, 2004.

Icas logotyp har högst igenkänning i Sverige.
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2.1.2.2. Färger
Den grafiska formgivaren måste välja ut en speciell färg för företaget i 
samråd med företagsledningen om rätt budskap ska förmedlas genom en 
grafisk profil. Det är därför av stor betydelse att ha en grundläggande 
kunskap om färg.

Alla människor har en bestämd uppfattning om olika färger och färg-
kombinationer. Blått och gult betyder till exempel inte Sverige i ett annat 
land. Det kan därför vara bra att formgivaren tänker på vad olika färger 
betyder på andra språk och för andra kulturer. Däremot finns det en 
ganska allmän uppfattning om att gula och gulröda färger ger ett varmt 
intryck eftersom de påminner om sol och värme. Motsatsen till de varma 
färgerna är blå och blågröna som ger intryck av is och hav. Röda färger 
verkar energiska och aktiva medan gulgröna är lugnande och harmoniska.8

När färg skall beskrivas utgår man från sex grundfärger som består av 
de kulörta färgerna röd, gul, blå, grön och de okulörta färgerna svart och 
vit. I färgtoncirkeln placeras de kulörta färgerna i en cirkel som är delad 
i fyra lika stora sektorer där rött ligger mot grönt och gult mot blått. De 
färger som ligger mellan grundfärgerna kallas till exempel för gulrött, 
blågrönt och så vidare beroende på var i färgcirkeln den har sitt läge.

Vid arbetet med att ta fram en grafisk profil måste den exakta benäm-
ningen av en färg anges, eftersom vi uppfattar en färg helt olika. Vad är 
till exempel rosenrött? Det finns färgkartor med alla tryckfärger upp-
tryckta att tillgå, där varje färg har en nummerbeteckning. Rosenrött kan 
anges i till exempel PMS 192. PMS står för Pantone Matching System och 
fungerar som ett internationellt färgsystem för dekorfärger.

Vad en formgivare kan göra med färg:

Särskilja och framhäva. Olika färger kan användas för att särskilja 
olika saker eller för att framhäva något speciellt.

Vägleda med färg. En färg som används konsekvent gör att det blir lätt 
att identifiera produkten eller företaget.

Använda färg sparsamt. Färg kan användas funktionellt eller dekora-
tivt och den bör användas sparsamt och genomtänkt.9

2.1.2.3. Typografi
Det är formgivarens uppgift att fastställa och lämna rekommendationer 
på de typsnitt som kan eller bör användas. Därefter ange vilket typsnitt 
som skall utgöra företagets displaytyp – på skyltar, rubriker i annonser 
och trycksaker etcetera. Vilka grader som bör användas för rubriker och 
brödtext skall också fastställas. Det är viktigt att tänka på att rubrikerna 
inte skall överstiga en viss grad och helst få tre lämpliga fastställda gra-
der. Om formgivaren tänker på detta kommer till exempel alla annonser 
och trycksaker få en genomgående rubriknivå med hög läsbarhet.10

Inom typografin är tillgången på typsnitt eller färdiga bokstavstecken 
ganska obegränsad. Det finns någonstans mellan trettiotusen och fem-

8. Bohman, Hallberg, 1996.
9. Hansson, Kristiansson, Palmqvist, 2004.
10. Eksell, 1999.

gult

blått

röttgrönt

vitt svart

Fyra kulörta och två okulörta färger.
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11. Hellmark, Skarbrandt, 2000.
12. Hansson, Kristiansson, Palmqvist, 2004.
  Hellmark, 2000.

tiotusen, eller kanske fler, att välja bland. Olika typsnitt behövs då olika 
texter kräver olika typsnitt av funktionella skäl. Men olika typsnitt ska-
par också olika stämningar och budskap till läsaren.11

Typsnitten brukar delas upp i två huvudgrupper, nämligen antikva 
och sanserif. Antikvans främsta kännetecken är seriferna som antikvan 
står på. Seriferna betonar och förstärker radkänslan samt ger antikvan 
tydliga ordbilder på grund av att seriferna skapar unika detaljer på varje 
tecken. Antikvan är därför bäst lämpad för löpande text och har använts 
sedan slutet av 1400-talet.

Sanserif utvecklades när behovet av att material, som till exempel 
skyltar, ska kunna läsas på långt avstånd uppstod i början av 1800-talet. 
Seriferna togs då bort och linjerna och formerna utformades mer jämn-
tjocka. Denna typ av stil kallades för groteska men idag heter den linjär 
eller sanserif. Sanserifen används för att komplettera antikvan. Dess 
enkla och tydliga bokstavsform fungerar utmärkt till rubriker, bildtexter 
och tabeller med mera.12

2.1.3. Sammanfattning av förstudie
Både små och stora företag har en grafisk profil. Med den kan företaget 
kommunicera och nå ut med sitt budskap. Profilen för ett företag kan 
skapas först när formgivaren lärt känna företaget och tagit reda på dess 
identitet.

Det finns tre olika faser att följa vid grafisk profilering. Första fasen är 
att besöka företaget, andra fasen är att formge en grafisk profil och slut-
ligen vid tredje fasen presentera programmet för företaget. I programmet 
ingår logotyp, utvalda färger och typsnitt. Ett sådant program skall sam-
manfattas i en regelsamling eller grafisk manual som alla på företaget 
skall ha tillgång till.

Antikva
Sanserif

Antikva har serifer men inte sanserif.
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2.2. Grafisk profil för PZ hair
Här skall ”de olika faserna” (se 2.1.2 Grafiskt program sida 9) vid grafisk 
profilering tillämpas.

PZ hair vill ha förslag på en grafisk profil och en ny logotyp. Enligt 
Mauricio Pacheco är symbolen till logotypen unik i sitt utseende men att 
den föreställer en kam känns däremot inte lika unikt.

PZ hair ligger på Upplandsgatan 3 vid Norra Bantorget i Norrmalm, 
vilket inte är bästa läge. Det gäller därför att skapa en klar och tydlig 
profil, som tidigare skrivits. För om folk hittar dit skall de vilja komma 
tillbaka.

2.2.1. Fas 1, Researcharbete
Vecka 16, tisdag, gjordes första besöket på företaget. PZ hairs salong är 
inrett med sammanlagt två friserstolar och två speglar. Sitter kunden 
i en av stolarna kan denne både se sig själv och folk som går förbi på 
Upplandsgatan. Det sitter nämligen två stora fönster som är cirka 2-3 
meter höga på väggen mot Upplandsgatan. Ett tredje fönster av samma 
storlek sitter på en annan vägg mot Wallingatan. Detta bildar ett hörn till 
salongen eftersom Wallingatan och Upplandsgatan korsas med varandra. 
Fönsterbänkarna i salongen är låga och breda och används som sittplat-
ser. På varje fönsterbänk finns det därför två sittkuddar.

Bakom friserstolen längst in till vänster sitter ett handfat för hårtvätt. 
Mellan handfatet och stolen är det en gång till toaletten, kokvrån och 
rastrummet. Frisersalongen har även plats med ett bord för manikyr som 
är placerat mittemot en smal vägg mot Upplandsgatan.

Salongen känns mysig och hemtrevlig. Alla kunder bjuds på kaffe. Det 

PZ hair ligger på Upplandsgatan 3.
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som gör att det känns hemtrevligt kan bland annat bero på de hem-
magjorda kuddarna och tygdockorna med mera. Dessa hantverk finns 
samlade i en glashylla för försäljning som tillhör Mauricio Pachecos och 
Viviana Pachecos mor. Glashyllan har ställts upp på fönsterbänken mot 
Wallingatan. Detta har ingenting med hårvård eller nagelvård att göra 
vilket kan vara förvirrande för vissa människor som passerar fönstret.

Tre olika frisersalonger i Stockholm, en bit bort från PZ hair, valdes 
ut för snabbesök. Det var Frisör center på Rådmansgatan 46, Salong 
Thulehuset på Sveavägen 44 och Rinse Hairteam på Centralplan 15, 
Stockholm Centralstation. Alla ställen hade vita väggar och en yta som 
en rektangel. Priset för herr- och damklippning ligger mellan 199 och 260 
kronor. Det är lite dyrare att gå och klippa sig hos PZ hair där priset för 
damklippning är 280 kronor.

Frisersalongen som kändes fräschast var Rinse Hairteam på Stockholm 
Centralstation. Salongen är ljus, städad och snygg. De använder inga dör-
rar för in- och utgång. Det är endast en stor öppning som folk kan se in 
igenom och lätt kliva in i vilket är ett smart sätt att locka till sig kunder. 
Deras logotyp och symbol har en enkel och stilren karaktär. Valet av före-
tagets färg är blågrön som känns frisk.

När en grafisk profil skall tas fram för PZ hair får inte kostnaden bli 
alltför stor eftersom det finns en ekonomisk begränsning. Om den nya 
profilen skall kunna förverkligas i en snar framtid måste hänsyn tas till 
företagets budget. PZ hair skall känna sig bekväma, positiva och motive-
rade till att få en ”ansiktslyftning”.

Inne i salongen, PZ hair.

Visitkortets framsida från Rinse.
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2.2.2. Fas 2, Formgivning av grafiskt program
Det grafiska programmet förknippas vanligen med stora företag, enligt 
Hinn och Rossling, 1994. Beror detta kanske på att stora företag har lätt-
tare att få sin logotyp ihågkommen? Ett större företag har ju oftast större 
budget och därför har de råd med till exempel annonser och TV-reklam. 
Små företag som PZ hair med mindre budget får helt enkelt profilera sig 
genom andra saker än dyr reklam.

Målet med projektet är att PZ hair skall få ett personligt och konse-
kvent ansikte utåt med hjälp av ett grafiskt program så att företaget blir 
igenkänt.

2.2.2.1. PZ hairs logotyp
Den nuvarande logotypen som har applicerats på visitkortet och fönstret 
visar inte riktigt vad företaget står och verkar för. Den gråa kammen 
som symbol associeras till betong och kyla och det känns endast rörigt att 
använda som bakgrund till logotypen.

Det företaget bör signalera ut mot omgivningen är att de är ett ”syskon-
team” som fungerar bra tillsammans och att de är orädda för nya utma-
ningar. Mauricio Pacheco säger till exempel att han kan hantera alla hår-
typer inklusive afrikanskt hår som är mycket krulligt och svårhanterlig.

Företagets önskan och mål är att folk i olika åldrar och hårtyper skall 
vilja komma in till salongen PZ hair. Men egentligen riktar sig företaget 
till kvinnor över 30 år. För det är de som oftast har ett arbete och är villiga 
att betala 280 kronor för tvätt och klippning.

Vid utformning av den nya logotypen används versalerna P och Z, 
som är av typsnittet Stone sans. Logotypen skall kommunicera livlighet, 
lekfullhet och öppenhet. Idéskisserna kan ses på Bilaga C. Logotypens 
slutliga utformning bygger på den senare skissen.

Stone sans (se Bilaga D, Typsnittsprov), en sanserif, har skapat av 
Sumner Stone, där stilen är tänkt att vara ett mellanting mellan antikva 
och sanserif. Första versionen av detta typsnitt kom ut år 1987.13

Logotypens färg är svart som den tidigare versionen. Men om bakgrun-
den är svart eller mörk skall en vit logotyp användas. Till den behålls de 
två efternamnen Pacheco Zuniga som har lagts till tidigare av en annan 
formgivare för att göra det lättare att identifiera. Engelska ordet hair som 
betyder hår behålls också och skall fungera internationellt för att locka 
utländska kunder.

För att undvika problem med utskrift konverteras texten till logotypen 
till objektgrafik.

2.2.2.2. PZ hairs färg
En svart färg skall dominera i programmet och användas konsekvent för 
att tydliggöra företagsprofilen. Svart är tidlöst. Det är också den mest 
praktiska färgen eftersom den används till exempel mer än andra färger 
vid kopiering och tryckning och ger distinkta texter och bilder.

När en logotyp skapas brukar den göras i dekorfärger och processfärger. 
Dekorfärger används i första hand för att det är speciella färdigblandade 
tryckfärger som finns i en stor mängd olika kulörer och på så sätt kan 

13. Hansson, Kristiansson, Palmqvist, 2004.

pacheco zuniga
h a i r

PZ
PZ hairs nuvarande logotyp. Se även 

Bilaga B, PZ hairs nuvarande profil.

PZ hairs nya logotyp.
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en exakt färgnyans fås. De brukar beskrivas med färgsystemet PMS (se 
2.1.2.2. Färger sida 11). Om till exempel ett tryckeri inte trycker med 
dekorfärger används processfärger i andra hand. Processfärger är de fyra 
tryckfärgerna cyan, magenta, gul och svart (CMYK). Ska flera färger 
tryckas på varandra blir det aldrig en exakt passning, därför rekommen-
deras en särskild dekorfärg för logotyper. Misspass beror på att papperets 
format förändras när det går igenom tryckpressen på grund av att pap-
peret manglas.14

Svart, som blir PZ hairs färg, är enkel att använda. Vid trycksaks-
framställning behöver dekorfärger och processfärger aldrig anges till ett 
tryckeri. Dessutom blir det kostnads effektivt för företaget att trycka med 
endast en färg.

2.2.2.3. PZ hairs typsnitt
Typsnittet Arial skall användas i all extern kommunikation i form av 
trycksaker som till exempel visitkorten för att det passar till rubriker och 
korta textstycken. Arial har även några gemensamma saker med Stone 
sans, som används till logotypen, detta då båda stilarna har gemena a 
i tvåvåning och gemena g i envåning. Arials former har utformats mer 
jämntjocka och mer stängda. Detta typsnitt ger en känsla av ordning 
och reda, vilket skall signalera till omgivningen som någonting positivt. 
Företaget PZ hair är lekfulla samtidigt som de är ordningsamma.

Företagets ekonomiska förutsättningar har påverkat valet av typsnit-
tet. Arial är praktiskt och fungerar på datorskärmar. Om PZ hair i fram-
tiden skapar en webbplats skall typsnittet rekommenderas, då de flesta 
användare har det på sina datorer.

2.2.2.4. Applicering på profilmaterial
I det grafiska programmet skall det ingå profilmaterialen papper, visit-
kort, brevpapper, kuvert, skyltar, T-tröja och plastbärkasse. Företagets 
logotyp, färg och typsnitt kommer att användas konsekvent på profilma-
terialen för att förstärka identifikationen.

Profilen är tänkt att vara anpassad för målgruppen arbetande kvinnor 
över 30 år i Stockholm. ”Riktar man sig till alla, når man ingen.”, står det 
i Grafisk design av Hansson L, Kristiansson M och Palmqvist E, 2004.

Papper. För att förmedla ett konsekvent intryck används samma papper 
till visitkort, brevpapper och kuvert. Företaget Arctic Paper erbjuder ett 
sådant program, Munken Corporate Paper. Pappersprover av Munken 
Lynx och Munken Pure kan beställas gratis. Den senare är ett cremefär-
gat och obestruket papper, vilket passar utmärkt till företaget PZ hair 
som vill förmedla värme. Munken Pure är garanterad för laserskrivare 
och preprint samt lämplig för Inkjet, från 80 g/m² och uppåt. Se Bilaga E, 
Munken Pure i detalj.

Visitkort. Ett stående format till visitkortet skapar ett bättre utrymme 
för PZ hairs logotyp. Visitkortets format har måttet 55 x 90 mm med 
ytvikten 240 g/m². Det som finns på kortet, förutom logotypen, är namn, 

14. Johansson, Lundberg, Ryberg, 2001.

Arial.

Stone sans.

Arial är mer stängd än Stone sans.
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befattning, företagsnamn, adress och telefonnummer. Typsnittet är Arial 
Regular, Arial Italic och Arial Bold. All text är vänsterställd som logoty-
pen.

Brevpapper. Logotypen är placerad till höger därför att det inte känns 
lika påträngande för läsaren som läser från vänster till höger. Längst ner 
på papperet står företagsnamn, adress och telefonnummer som också är 
högerställda. Brevpapperet är av A4-format med ytvikten 90 g/m².

Kuvert. Här placeras logotypen till vänster på kuvertet, samt företags-
namn och adress längst ner som på brevpapperet. På det sättet lämnas 
plats för frimärke och adressatet. Kuvertets format är liggande, 220 x 110 
mm, vilket är av ett E65-kuvert med ytvikten 120 g/m².

Skyltar. Nuvarande logotyp används som applicering på fönster som 
skyltning.  Detta skall även ske med den nya logotypen.

För fler skyltar rekommenderas en lackad plåtskylt ovanför dörren. Det 
skall stå företagsnamnet, PZ hair, i displaytypsnittet Arial Black.

Annons. PZ hair bör satsa på någon typ av annonsering när den nuva-
rande profilen ersätts med den nya. Ett sätt att synas på marknaden i 
Stockholm är att annonsera i till exempel lokaltidningen. ”Renhet och 
enkelhet är bra riktmärken för annonsens grafiska form. Var inte rädd för 
ljusa, tomma ytor. De behövs för läsbarheten! Det är den rena vita pap-
persytan vi egentligen ’ser’.”, tipsar Bohman och Hallberg, 1996.

T-tröja. Ett bra profilmaterial är även arbetskläder som till exempel en 
T-tröja. Företagets önskemål är att få bära svart och då skall en vit logo-
typ användas.

Plastbärkasse. Då PZ hair säljer hårvårdsprodukter är det smart och 
praktiskt att utnyttja en plastbärkasse med företagets logotyp på. Plast 
är vald för att hänsyn till PZ hairs budget måste tas. En bärkasse av pap-
per skulle innebära en högre kostnad för företaget.

En företagsprofil formas för PZ hair för att företaget behöver skilja sig 
från konkurrenterna. Det finns gott om frisersalonger idag. Bara i PZ 
hairs närmaste omgivning ligger det mer än fyra andra salonger. Vid lik-
värdiga erbjudande och pris med mera krävs därför en företagsprofil.

För att profilen ska skapa en helhetsbild av företaget ska man även ha 
inredningen i salongen i åtanke. Svartvitt, vilket upprepas på kontorsma-
terial som visitkort, brevpapper och kuvert bör gå i samma färger på även 
stolar, sittkuddar och väggar etcetera. På det sättet kan en bred spridning 
av företagets budskap spridas och identiteten blir starkare.

Om företaget PZ hair vill trycka små upplagor av till exempel 100 
visitkort skall digitaltryck rekommenderas för att det är det bästa ur eko-
nomisk synpunkt. Se tabellen, Skillnad mellan traditionellt och digitalt 
tryck.
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Text & Rubrik på Wallingatan 12 är ett digitaltryckeri. De är erfarna 
tryckare som var först med digitalt tryck, år 1975, i Sverige. PZ hair kan 
ta kontakt med företaget som ligger inom gångavstånd.

2.2.3. Fas 3, Presentation av den grafiska lösningen
När grafiska programmet hade tagits fram och formgetts klart presen-
terades och visades det för företaget PZ hair. Vid presentationen visades 
manualen (se Bilaga E) som innehåller en sammanställning av PZ hairs 
grafiska profil. Företaget fick vid detta tillfälle komma med åsikter och 
kommentarer. De tyckte om programmet, och påpekade endast på hair 
i logotypen som var svårläst. Jag justerade genom att ge ordet hair en 
fetare stil. Sedan gjordes en slutlig grafisk manual i pärmform av A4-
format.

2.2.3.1. PZ hairs grafisk manual
PZ hair kan välja att styra sin profil med det grafiska programmet vilket 
har sammanställts i en grafisk manual. I manualen ges riktlinjer som 
visar hur logotypen, färgen och typsnittet skall användas. Den skrivs ut 
från Högskolan Dalarnas laserskrivare Canon clc1150 av mig.

Mallarna till visitkort, brevpapper, kuvert och annons kommer att spa-
ras i filformatet PDF (Portable Document Format), på en CD-skiva som 
företaget skall få. 

PDF-filer lämpar sig för till exempel digital distribution, plattformso-
beroende användning, digitalt korrektur, digital publicering och svartvita 
trycksaksoriginal.15

SKILLNAD MELLAN TRADITIONELLT OCH DIGITALT TRYCK
      
     DIGITALTRYCK  OFFSET

Startkostnad    Låg   Hög
Kvalitet     Lägre   Högre
Leveranstid    Kort   Lång

Källa: CAP & DESIGN nummer 3, april 2005.

15. Johansson, Lundberg, Ryberg, 2001.
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3. Slutsats
Att ta fram en grafisk profil för ett företag är ett arbete som kräver 
research. Utan researcharbetet kan god design aldrig nås. Vägen till god 
design måste börja hos företagsledningen, där formgivaren lär känna 
företaget genom identifiering. När uppfattningen om företaget har bildats 
kan undersökningar om andra företag inom samma bransch göras. På det 
sättet får formgivaren möjligheter att skapa en företagsprofil och lyckas 
få företaget att sticka ut från mängden.

Vid skapandet av en grafisk profil för PZ hair har de tre faserna utförts 
i ordning, från att besöka företaget och ta fram en profil till att presentera 
den grafiska lösningen.
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4. Diskussion
Jag har redesignat profilen för PZ hair och fått den godkänt av företags-
ledaren Mauricio Pacheco.

PZ hairs grafiska profil riktas alltså till kvinnor över 30 år. Men den 
ska även få män, ungdomar och äldre att vilja klippa sig hos företaget. För 
att alla skall känna sig välkomna har jag försökt att skapa en enkel och 
öppen profil som är tänkt att förmedla värme. Jag anser att resultatet av 
mitt arbete uppfyller de sakerna.

Mauricio Pacheco funderar faktiskt på att söka patent för den nya logo-
typen hos Patent och Registreringsverket. Detta tyder ju på att jag har 
lyckats med mitt uppdrag som grafisk formgivare. Logotypen som jag tagit 
fram åt företaget är mycket enkelt utfört. Den ser enkelt ut också, och det 
är bara bra för då kommer man lättare ihåg formen och företaget.

Det är idén som var den svåra delen. Jag började därför att skissa, se 
Bilaga C, för att komma på en idé till logotypen. Det tog sammanlagt tre 
veckor för mig att formge en grafisk profil för PZ hair. Då räknar jag med 
research- och skissarbete (se Bilaga A, Tidplan).

Jag hoppas att företaget kommer att använda det nya programmet och 
följa reglerna som finns i PZ hairs grafiska manual. Nu är det upp till PZ 
hair att ta hand om sin identitet.
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5. Slutord
Det har varit roligt och spännande att arbeta med grafisk profilering. Jag 
inser nu hur tidskrävande det kan vara att skapa en visuell identitet för 
ett företag. Tur nog känner jag företaget rätt bra och därför kunnat spara 
lite tid. Jag har varit kund sedan starten av företaget hösten 2001.

Gällandet researchen av marknaden och konkurrenter har det skett på 
ett enkelt sätt genom att jag tittat runt på olika ställen i Stockholm.

Ingen form av enkätundersökningar har tagits fram. Jag visste redan 
att PZ hair hade många konkurrenter på marknaden. Min strategi var att 
fokusera på PZ hair och på deras nuvarande profil. Då har jag kunnat lösa 
designuppgiften och fått företaget att bli nöjt.

Den nya logotypen åtföljs av texten Pacheco Zuniga och hair påminner 
om den nuvarande logotypen. Jag lät de vara kvar för att det är ett öns-
kemål från företaget.
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Bilaga A
Tidplan

1. Tidplan, 2005

v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22

Faktainsamling

Grafisk profilering studeras

Möte med kontaktperson

Research- och skissarbete

Formgivning

Rapportskrivning

Halvtidsrapport/seminarium

Inlämning av rapport

Redovisning

Presentation av manual för PZ hair
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Bilaga B
PZ hairs nuvarande profil

1. Logotyp
2. Visitkort
3. Brevpapper

PZ

pacheco zuniga
h a i r

PZ pacheco zuniga
h a i r

PZ

U p p l a n d s g a t a n 3

111 23 Stockholm

tel: 08 -22 5150

mobil: 070 -24 11 771

Mauricio Pacheco
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Bilaga C
Idéskisser

1. Skiss 1
2. Skiss 2
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Bilaga C
Stone sans

1. Medium
2. Bold

Stone sans Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Stone sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789
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Bilaga E
PZ hairs grafiska manual

1. Framsida
2. Förord
3. Logotyp och färg
4. Typsnitt
5. Visitkort, brevpapper och   

 kuvert
6. Skyltar
7. Annons, plastbärkasse och  

 T-tröja
8. Formgivare
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Bilaga F
Munken Pure i detalj

1. 240 g/m², visitkort
2. 90 g/m², brevpapper
3. 120 g/m², kuvert


