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reklambyrån Cabesa Communication Sweden AB, Stockholm.
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skapa ett starkt varumärke på en marknad krävs välplanerade, strategiska och originella reklamkam-
panjer samt en stark och enhetlig visuell identitet. Med hjälp av fördjupningen så har en kunskaps-
grund lagts inom ämnet grafisk profilering och det praktiska arbetet har förenklats mycket.

Den praktiska delen innehåller framtagning av en grafisk profil med tillhörande manual till House of 
Sweden, Sveriges nya ambassad, Event Center och lägenhetsbyggnad i Washington D.C., USA. Genom 
en kvalitativ och enhetlig grafisk profil ska House of Sweden kunna bli ett starkt och välkänt varu-
märke. Den grafiska profilen bygger på ett antal huvuddelar; logotyp, typsnitt, färger och bildspråk. 
Utifrån dessa delar har bland annat korrespondensprogram, annonser och profilartiklar tagits fram, 
allt sammanställt i en omfattande grafisk manual.
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Summary
This degree project consists of both an in-depth theoretical part and practical work surrounding the 
subject: visual identity. The practical work of this degree project has been done with the advertising 
agency Cabesa Communcation Sweden AB in Stockholm.

The in-depth element of the degree project incorporates the areas of Branding, Corporate identity 
and the basics for creating a Visual Identity Program. To create a successful brand, you need a well 
organized, strategic and original ad campaign with a strong visual identity as the core element. With 
the knowledge of the in-depth part, the practical work creating a visual identity becomes much easier.

The practical element of this degree project is the production of a visual identity for the new embassy, 
event center and apartment building House of Sweden, Washington D.C., USA. Through a qualitative 
and uniform visual identity program, House of Sweden is to become a strong and well known brand. 
The visual identity program consists of a number of founding elements: a logotype, typefaces, identity 
colors and imagery. With these founding elements; ads, brochures, identity items and a stationery sys-
tem consisting of an envelope, letterhead, business card and notepad is produced. Everything is then 
incorporated into a comprehensive visual identity manual.
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Förord
Jag vill tacka Andreas Beronius på Cabesa Communication Sweden AB 
att jag fick chansen att göra mitt examensarbete utifrån detta spännande 
uppdrag, parallellt med Cabesa. Andreas ska även ha ett stort tack för att 
ha ställt upp som bollplank och kommit med mycket kreativ kritik och 
motiverande förslag. Sedan vill jag tacka Anders Holmberg, som hjälpte 
mig att komma i kontakt med Cabesa.

Mattias Kristensson, Juli 2005
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1. Inledning
Högskoleingenjörsutbildningen Grafisk Teknologi (120p) avslutas med ett 
examensarbete på 10 poäng. Examensarbetet kommer att behandla områ-
det visuellt identitetsskapande och typografi. Examensarbetet är uppdelat 
i två delar, ett praktiskt och ett fördjupningsarbete. Ett praktiskt arbete 
har utförts parallellt med reklambyrån Cabesa Communication Sweden 
AB (Cabesa) i Stockholm. Detta i form av ett grafiskt profilprogram för 
huset "House of Sweden", Washington D.C. Ett fördjupningsarbete inom 
visuellt identitetsskapande och grafisk profilering har valts.

Förslaget kommer att innehålla allt som en professionell grafisk pro-
fil ska innehålla, d.v.s. logotyp, färger, typsnitt, korrespondensprogram, 
annonsmallar, profilartiklar samt annat material som kan tänkas bära 
en logotyp.

1.1. Bakgrund
House of Sweden är ett nytt hus som byggs i Washington D.C., USA. 
Bygget är i full gång och huset kommer att stå klart runt sommaren 
2006. Detta hus kommer bli den nya länken mellan Sverige och USA. 
Inuti huset kommer man, förutom den Svenska ambassaden, att finna ett 
konferenscenter, utställningslokaler och lägenheter.

Huset kommer att betraktas som ett "varumärke" internationellt, i 
USA och i Sverige. Huset ska stå för öppenhet, frihet, Sverige m.m., där-
för behövs en grafisk profil som förstärker varumärket och igenkännande. 
Cabesa har av Statens Fastighetsverk (SFV) fått uppdraget att ta fram 
förslag till en grafisk profil för House of Sweden. Ett av förslagen tas fram 
som del av detta examensarbete.

1.2. Syfte
Syftet med detta examensarbete är att genom litteratur studier och kon-
takt med reklambyrå (Cabesa), ge nya färdigheter inom färg, form och 
typsnitt för att skapa enhetliga och starka varumärken som får företag 
att synas både nationellt och internationellt.

1.3. Mål
En grafisk profil med tillhörande manual ska tas fram för House of 
Sweden. Den grafiska formen ska förmedla känslan av svensk kultur och 
öppenhet, den ska även ge ett modernt och originellt intryck.

1.4. Metod
Genom litteraturstudier, kontakt med reklambyrå och internet kom-
mer examensarbetet att genomföras. Handledaren Andreas Beronius 
på Cabesa kommer under arbetets gång med den grafiska profilen 
att ge riktlinjer inom områden som grafisk form, typografi och färger. 
Befintliga grafiska manualer kommer att användas som inspirationskäl-
lor och referensmaterial. En grafisk manual kommer sedan att tas fram 
som styr användningen av den grafiska profilen för House of Sweden. 
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Fördjupningen inom visuellt identitetsskapande och grafisk profilering 
kommer att utföras i samråd med reklambyrån Cabesa och genom lit-
teraturstudier.

1.5. Avgränsningar
Den grafiska profilen skapas som ett förslag till SFV parallellt med 
Cabesa. Förslaget kommer att innehålla allt som en professionell grafisk 
profil innehåller, d.v.s. logotyp, färger, typsnitt, korrespondensprogram, 
annonsmallar, profil- och reklamartiklar samt annat material som kan 
tänkas bära en logotyp.

1.6. Tidsplan
V. 14 Börja med litteraturstudier
V. 15 Möte med Cabesa Communication AB, research påbörjas
V. 16 Skiss och framtagning av logotyp
V. 18 Färger, typografi och korrespondensprogram arbetas fram
V. 19 Annonser, profilartiklar samt övriga logotypbärare formges
V. 20 Manualarbete påbörjas
V. 22 Manual klar
V. 24 Rapportskrivning påbörjas
V. 26 Rapport klar
V. 33 Redovisning

Parallellt arbete med litteraturstudier utförs under hela tiden.
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2. Visuellt identitetsskapande

2.1. Branding
På dagens stora marknader, med massor av liknande produkter och 
företag behöver man som enskilt företag utmärka sig på något sätt, dif-
ferentiera sig. Man vill skapa sig en image, en unik identitet som känns 
lockande för konsumenterna. Detta koncept inom marknadsföring kallas 
för ”branding”. För att klargöra vad branding är, måste man först förstå 
vad det inte är. Branding är inte en reklamkampanj, slogan eller logotyp. 
Branding är inte bara att ta fram ett företags eller en produkts namn 
och sedan driva ett antal reklamkampanjer kring detta så att namnet 
blir känt. Branding är inte heller att ta en lyckad produkts märke och 
sätta det på en ny produkt. För lyckad diversifiering krävs att märket 
är synonymt med pålitlighet och kvalitet, och detta i tillräckligt stor 
utsträckning att allmänheten känner till märket och anser att det är 
attraktivt. Exempel på företag som åstadkommit lyckad diversifiering 
är Nike, Porsche och Yamaha. Ett starkt varumärke kan endast skapas 
genom ”branding”.

Brand är engelska för varumärke och branding betyder ungefär att 
”brännmärka” som förr var ett sätt att identitetsmärka boskap. Konceptet 
branding är idag skapandet av en specifik identitet för ett företag, pro-
dukt, tjänst eller person; ett varumärke. Branding har man uppnått när 
man genom marknadsföring, PR samt reklamkampanjer skapat ett väl-
känt varumärke som konsumenterna känslomässigt förknippar med de 
kärnvärden och budskap som företaget vill förmedla.

Ett varumärke behöver inte bara vara en produkt eller ett företag, även 
personer eller grupper kan ses som varumärken, t.ex. musikartister som 
Carola, U2, Gyllene Tider osv. För att branding överhuvud taget ska fung-
era måste varumärket ha ett ganska kort, originellt och lättihågkommet 
namn. Som en av Internetsajten Yahoos grundare, Jerry Yang sa; ”It is a 
pretty recognizable brand name. Originally it was ’Jerry’s Guide to the 
World Wide Web’ but we settled on ’Yahoo’ ”.

Processen är ofta komplex och långvarig. Det krävs god planering och 
hårt arbete för att skapa en stark identitet på en ofta stor marknad full 
av konkurrenter och substitut. Det viktigaste arbetet är att vara kon-
sekvent. All form av kommunikation med allmänheten ska vara konse-
kvent, så att varumärket utstrålar stabilitet och kvalitet. Timing är också 
en viktig del i branding, varumärket måste kännas ”inne”, att det hör 
hemma i tiden. Kom ihåg, ett varumärke skapas aldrig omedvetet.

Här följer de tre viktigaste elementen inom branding:

• Public Relations
PR är det viktigaste inom branding. PR skapar både en objektiv och 
trovärdig bedömning av varumärket. Om varumärket når upp till vad 
som lovas skapas direkt ett positivt rykte kring märket, utan att det 
betraktas som reklam.
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• Reklam 
Man måste synas. Reklam är det lättaste sättet att kommunicera varu-
märket till allmänheten. Genom väl designade och slagkraftiga reklam-
kampanjer kan man lyfta fram en korrekt image av varumärket.

• Marknadsföring
Grunderna till en god reklamkampanj och god PR är marknadsföring. 
Detta genom arbete med planering och konceptframtagning. Det är 
viktigt att veta vad som ska säljas och hur det ska genomföras.
(Levine, A branded world, 2003)

2.2. Företagsidentitet
Precis som människor har varje företag, eller i detta fall varje hus, sin 
egen identitet. Begreppet identitet är gammalt och har ofta stått för 
någons karaktär, ofta konsekvent och oföränderligt. Men i dagens snabb-
växande samhälle så står identitet för något mer aktivt och komplicerat. 
Ett företags identitet speglar hur företaget förhåller sig till andra företag, 
till marknaden, till kunderna osv. Behovet av en identitet finns alltid, den 
är företagets kommunikation med omvärlden. För att synas på markna-
den och skapa trygghet för kunderna måste företaget ha egenskaper och 
ett ansikte utåt som både överträffar och skiljer sig från konkurrenter-
nas. Grunden till en stark företagsidentitet skapas i en stark affärsidé. 
En god affärsidé ska vara kort och koncis och ska beskriva vilket eller 
vems behov som företaget ska tillgodose samt även sätta prägel på hela 
företaget.

Ett företags identitet måste kontinuerligt ses över och skötas rätt så 
att företaget alltid uppträder konsekvent och tydligt på marknaden. Om 
inte företaget agerar konsekvent eller blir igenkänt på fel sätt kan detta 
skapa förvirring hos kunderna och leda till att kundernas förtroende för 
företaget rubbas.

Varför företagsidentitet är så viktigt idag:

•  Ökat utbud
När antalet produkter eller tjänster ökar på en marknad, går ofta 
kunderna till det företag som har gott anseende och som kunderna har 
förtroende för.

•  Informationsbrus
I ett samhälle med ett stort mediabrus måste man stå ut i mängden, 
vara tydlig och synas.

•  Internationaliseringsprocessen
Världen blir ”mindre” vilket medför att marknaden blir större, identite-
ten måste fungera globalt.

•  Desktop publishing
Tydliga riktlinjer krävs för all sorts kommunikation, då vem som helst 
kan använda sig av desktop publishing-verktyg.
(Hinn, Rossling, Företagsidentitet, 1994)

Den grafiska profilen är en del i företagets identitet. Det är företagets 
ansikte utåt, den visuella identiteten. För att inte förvilla kunderna och 
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omvärlden måste den visuella identiteten ge en tydlig och sann bild av 
företaget. Det är svårt för ett företag att ändra på sin identitet när den 
väl är kommunicerad. Därför krävs en väl genomarbetad och planerad 
grafisk profil från början. 

2.3. Arbetsprocessen
För att skapa den bästa möjliga profilen till ett företag krävs god plane-
ring, research och ett väl utvecklat koncept. Nedanstående steg är exem-
pel på hur man kan gå till väga för att producera hållbar grafisk form till 
ett företag, hus eller liknande.

2.3.1. Planering
När ett uppdrag har lämnats av en uppdragsgivare så startar arbetet 
med att analysera detta. Vid utvecklingen av en grafisk profil behöver 
man analysera affärsidé eller liknande, målgrupp, policy, företagets tjäns-
ter och dylikt. En plan för projektet tas fram genom att ställa följande sex 
frågor:

• Varför? Varför behövs den grafiska profilen?
• Vad? Vad ska ingå i den grafiska profilen?
• Vem? Målgrupp?
• När? När ska arbetet vara klart?
• Var? Nationellt, internationellt osv. ?
• Hur? Hur ska den grafiska profilen användas?

(Hansson, Kristiansson, Palmquist, Grafisk Design, 2004)

2.3.2. Research
Fakta samlas in om marknaden, företaget och konkurrenter. Jämförelser 
med de bästa på marknaden görs, s.k. benchmarking. Ett koncept tas 
fram.

2.3.3. Koncept
Flera koncept tas fram och presenteras genom skisser och liknande för 
uppdragsgivaren. Tillsammans diskuterar man fram det bästa möjliga. 
Om inte uppdragsgivaren är nöjd får man arbeta fram nya koncept.

2.3.4. Skiss och formgivning
Vissa skisser är redan gjorda vid konceptstadiet, dessa förfinas och läggs 
in i datorn. Formgivning påbörjas och logotyp färdigställs, färgval och 
typografi bestäms. En grafisk manual tas fram. Under hela arbetets gång 
hålls ständig kontakt med uppdragsgivaren.

2.3.5. Test och lansering
Innan lansering måste den grafiska profilen testas. Tester kan utföras på 
olika sätt, en mindre lansering inom företaget eller till andra personer 
utbildade inom grafisk formgivning som får säga sin mening och komma 
med kritik. När sedan den grafiska profilen blivit godkänd av uppdrags-
givaren lanseras den både till media och till kunder.
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2.3.6. Uppföljning
Har den grafiska profilen fungerat? Behövs någonting läggas till, tas 
bort? Vad tycker omvärlden? m.m.

2.3.7. Underhåll
Genom fortsatt kontakt mellan uppdragsgivare och formgivare kan den 
grafiska profilen uppdateras och underhållas för att alltid vara fräsch och 
fungerande.

2.4. Profilprogram
Vad är då ett grafiskt profilprogram? Ett grafiskt profilprogram är 
en sammanställd visuell identitet för ett företag, organisation etc. 
Profilprogrammet består av olika delar som tillsammans bildar en helhet, 
ett konsekvent och tydligt uttryck för att stödja företagets image utåt. 
Huvuddelarna är logotyp, typografi och färger. Idag är även bildspråket 
viktigt för identiteten, då nästan all reklam innehåller bilder. Dessa 
huvuddelar används för att skapa korrespondensprogram, annonser, 
reklamartiklar osv. Men för att skapa en hel identitet och senare kanske 
även ett starkt varumärke (se avsnitt 2.1. Branding) behövs även reklam, 
PR, och korrekt marknadsföring.

Upprepning och konsekvent formgivning är vad som skapar profilpro-
grammet. Principen är som följer; grafiska element som appliceras på 
olika informationsbärare på så sätt att det skapar ett konsekvent och 
tydligt mönster som ger igenkänning och en känsla av företaget.

Formgivningsarbetet är svårt och komplicerat. En formgivare ska ta 
fram ett formspråk som ska vara enkelt och lätt att förstå, samtidigt 
som det ska ge en visuell uppfattning av vad ett företag står för och vill 
uttrycka. Antalet informationsbärare som profilprogrammet ska täcka är 
ofta många och olika. Många gånger får formgivaren gå tillbaka i arbetet 
för att ändra på detaljer så att den grafiska profilen kan appliceras på 
en viss typ av bärare. En typ av regelbok tas fram av formgivaren, en s.k. 
grafisk manual (se bilaga A).

2.5. Logotyp
En logotyp är en av de viktigaste delarna i ett grafiskt profilprogram. 
Ordet logotyp härstammar från det grekiska ordet logos som betyder 
”ord” eller ”tal” och det är just vad logotypen gör, den talar till omvärlden. 
En logotyp kan bestå av enbart ord (se fig. 1.) eller ord tillsammans med 
en symbol. Ordet är ofta ett företagsnamn eller annat varumärke och en 
symbol kan finnas med för att ge mer igenkänning och originalitet. Om 
varumärket blir tillräckligt känt, kanske inte texten behöver vara med, 
utan symbolen kan bära hela budskapet själv (se fig. 3.). Ibland kan även 
symbolen finnas med i texten på typografiskt vis (se fig. 2.). 

Logotypen är bland det första kunden ser av ett företag, därför måste 
logotypen formges och användas på rätt sätt för att skapa trovärdighet 
och påvisa kvalitet.
 
 

Fig. 1. Coca-Colas logotyp

Fig. 2. FedEx logotyp

Fig. 3. Nikes logotyp



Mattias Kristensson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering av House of Sweden

13

Att tänka på vid formgivning av logotyp:

• Tydlig och originell. Först och främst måste logotypen vara tydlig 
och originell, detta både för att skapa identifikation och för att inte 
hamna i några juridiska situationer.

• Tidlös. En tidlös logotyp är ”A och O” så att företaget kan skapa lång-
siktiga relationer med såväl kunder som allmänheten. Om logotypen 
re-designas för ofta finns risk för förvirring.

• Budskap. Logotypen bör säga något om verksamheten men den ska för 
den delen inte vara övertydlig.

• Synlighet. En logotyp måste stå ut i mängden, den måste synas och 
den måste helst också förstås. 

• Applikationer. Logotypen skall kunna appliceras på många olika 
typer av informationsbärare så som papper, bilar, webben, hus etc. Den 
ska även fungera stor som liten och ska kunna återges både i färg och 
i svartvit reproduktion.

• Global. I ett mer internationellt samhälle så bör logotypen kunna för-
stås globalt.

2.6. Typografi
Ordet typografi består av orden typ, som betyder ungefär form eller 
avbild, och grafi (grapha), som är det grekiska ordet för att skriva. 
Typografi är konsten att sätta en text så att läsaren ser innehållet och 
inte bara texten. Nedan följer först allmän information om grunden till 
god typografi baserat på Christer Hellmarks bok, "Typografisk Handbok", 
2000 och John Kanes bok, "A type primer", 2002. Sedan profilering med 
hjälp av typsnitt som baseras på en bok av Rögener, Pool och Packhäuser, 
"Branding with Type", 1995. 

Facktermer
Först några ord som är bra att kunna inom typografi:

 
Typsnittsfamilj: t.ex. antikva, linjär, mekan, script, extrem osv.
Antikva: med seriffer, grundstreck och hårstreck oftast olika breda.
Linjär: utan seriffer, grundstreck och hårstreck oftast lika breda.

Antikva

Linjär

Mekan

Script

Extrem
Fig. 4. Typsnittsfamiljer
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Ligatur: sammansättning av två eller flera bokstäver, t.ex. fi, fl, &, etc.
Anfang: större begynnelsebokstav.
Kapitäler: versaler i gemena x-höjden.
Kerning: sättet att justera det individuella avståndet mellan bokstäver. 
Knipning: sättet att minska det allmänna avståndet mellan bokstäver.
Spärrning: motsatsen till knipning.
Punkt: typografisk måttenhet, 1 punkt är ca 0,4 mm.

2.6.1. Typografins grunder
Det en van läsare läser är ordbilder. Ett barn tittar på varje bokstav för 
sig, för att sedan sätta ihop bokstäverna till ord. Ju mer vi läser desto 
mindre behöver vi bokstavera och hjärnan börjar på så sätt lagra orden, 
s.k. ordbilder. Vi behöver sedan endast snabbt titta på ett ord för att 
veta vad som står. Den viktigaste information i ett ord finns i den första 
och sista delen i ordet. T.ex. vid en snabb blick läses ordet Intrenet som 
Internet, fast ordet är felstavat i mitten.

Att skapa god läsbarhet är en färdighet som idag pga. datorer har blivit 
en bristvara. Förr var det endast boktryckare och utbildade sättare som 
satte texter, idag sätter allt fler lekmän texter med datorns hjälp utan 
att ha en aning om vad de egentligen gör. Att sätta en text och skapa god 
läsbarhet kräver en viss kunskap om typografins regler och riktlinjer. 
God typografi är inte bara en välskriven text och valet av ett vackert 
typsnitt utan också valet av bokstavsstorlek (grad), radlängd (satsbredd), 
radavstånd (kägel) och pappersval. Alla dessa faktorer spelar en stor roll 
för läsbarheten på vanligt läsavstånd (30-40 cm).

2.6.1.1. Typsnitt
I en löpande text baseras valet av typsnitt mycket på ”vana”. Vi är mer 
vana att läsa texter satta i en antikva (serif) än att läsa texter satt i en 
linjär (sanserif). Men inte bara vanan spelar in, antikva typsnitt är ofta 
mera lättlästa än linjärer tack vare serifferna. Serifferna hjälper till att 
skapa en ”rättning i ledet” på baslinjen som ögat följer samt att de gör 
bokstäverna lättare att urskilja från varandra. Dessutom har väl form-
givna antikva typsnitt en framåtsträvande rörelse i läsriktningen och 
mer dynamiska inre former, vilket skapar bättre ordbilder.

Linjärer å andra sidan är mer statiska och vertikalt orienterade på 
baslinjen. Linjärer passar utmärkt till rubriker, mellanrubriker och alla 
texter som ska läsas på större avstånd. Även bildtexter och mindre fak-
tatexter kan med fördel sättas i ett linjärt typsnitt.

Några exempel på väl formgivna antikva typsnitt är Bembo, Garamond, 
Bodoni, Times och Caslon. Dessa typsnitt finns som många andra i olika 
skärningar, olika varianter; Adobe Garamond, Bauer Bodoni, Adobe 
Caslon etc.

Exempel på linjärer är: Arial, Optima, Futura, Gill Sans, Century 
Gothic och Conduit ITC som är valt som profiltypsnitt för House of 
Sweden i detta examensarbete (se bilaga A).

För att stärka eller på annat sätt utmärka ett ord i en text ska man 
använda sig av äkta kursiva, feta, expanderade eller kondenserade typ-

Fig. 5. Tio vanliga typsnitt:
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sorter. I datorn baseras typsnitten på matematiska formler, med ordet 
”äkta” menas de varianter av typsnittet som är gjorda av typsnittsmaka-
ren, inte de som är gjorda genom en omräkning i datorn.

2.6.1.2. Grad
Graden bestämmer storleken på en bokstav och denna mäts i enheten 
punkter. Den löpande texten i en bok sätts vanligtvis till en storlek mel-
lan 10–12 punkter (se fig. 6.). I tidningar och magasin kan grader ner mot 
7 punkter ibland användas.

Oavsett om texten är för liten eller för stor så blir den svårläst. Allmänt 
är det vanligt att den ovane typografen tror att en större text automatiskt 
är lättare att läsa, men så behöver inte vara fallet. Oftast är det mer för-
nuftigt att behålla storleken på texten men öka radavståndet istället (se 
avsnitt 2.6.1.4. Kägel). Detta p.g.a. att ju större graden är desto mer plats 
tar texten och ögat måste stanna flera gånger (ögats fixeringspunkter blir 
fler) över texten och det blir svårt att uppfatta ordbilderna. Grader över 
12 punkter, som 14 eller 16 punkter, är för stora för ”normalläsaren” men 
kan användas i barnböcker eller för läsare med nedsatt syn.

2.6.1.3. Satsbredd
Radlängden eller satsbredden i en löpande text måste vara lagom lång 
annars måste läsaren flytta ögonen långa sträckor tillbaka mellan varje 
rad och kan på så sätt lätt tappa bort sig i texten. Vad man vill åstad-
komma med en lagom lång rad är en bra rytm i läsandet. Satsbredden 
mäts i mm.

Ett tecken är en bokstav, siffra, skiljetecken eller mellanslag. Radlängden 
bör vara maximalt 65 tecken lång och inte kortare än 35 tecken. En rad 
på 45–55 tecken är lagom. Samma regler gäller för spaltbredden som för 
satsbredden. Satsbredden är satsytans bredd. 

2.6.1.4. Kägel
Kägel är en gammal term som användes vid blysättning och används än 
idag inom typografi. Kägeln är avståndet mellan baslinjerna i en text 
och anges i punkter. Detta avstånd bör vara minst storleken på graden 
(kompakt sats). T.ex. en grad på 12 punkter och en kägel på 12 punkter 
(detta brukar skrivas 12/12 och utläses ”tolv på tolv”). Vanligtvis vill man 
ha mer luft mellan raderna och använder 9/11, 10/12, 12/14 etc. Men detta 
skiljer sig mellan olika typsnitt. Det lättaste sättet att se om kägeln är 
korrekt, är att skriva ut s.k. typprover (en och samma exempeltext i olika 
storlekar och med olika radavstånd). Se fig. 8–10.

2.6.1.5. Pappersval
För att läsbarheten skall hållas hög får kontrasten mellan pappret och 
bokstäverna inte vara för hög, därför lämpar sig ett papper som är något 
tonat i gult eller grått. Ett helt vitt, klorblekt papper skapar ofta en 
väldigt hög kontrast och texten blir efter ett tag jobbig att läsa. Trycket 
spelar såklart också roll. Det är viktigt att texten är tryckt med en kon-
sekvent mängd trycksvärta överallt så att texten håller en jämn svart 

Fig. 7. Satsyta, sats-
bredd och spaltbredd 

Typografi

Typografi

Typografi

Typografi
Typografi

 
Fig. 6. Grader från 8–16 pkt  

i 2 pkt intervall

Lorem ipsum dolor sit amet con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent 
mauris dui, fringilla sit amet, 
mattis non, viverra sed, augue. 

 Fig. 8. Garamond 10/10

 
Lorem ipsum dolor sit amet con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent 
mauris dui, fringilla sit amet, 
mattis non, viverra sed, augue.

Fig. 9. Garamond 10/12

 
Lorem ipsum dolor sit amet con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent 

mauris dui, fringilla sit amet, 
mattis non, viverra sed, augue.

Fig. 10. Garamond 10/14



Mattias Kristensson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering av House of Sweden

16

färg.
 

Papprets ytvikt påverkar känslan av en bok eller ett magasin. Vanliga 
ytvikter för inlaga är 80-120 g/m2 papper. Ett mindre format kräver en 
lägre ytvikt. Papprets fiberriktning skall alltid vara parallell med ryggen 
på boken eller tidningen. Detta så att bläddring underlättas och att upp-
slagen ligger kvar när man lägger ifrån sig den.

2.6.2. Profilering med typografi
Ett typsnitt säger så mycket, ett välkänt företag eller varumärke kan 
identifieras bara genom att titta på typsnittet som företaget använder i 
sina reklamkampanjer. Internationella företag som IKEA, Volvo, Saab och 
Apple kan alla identifieras med sina typsnitt. Två frågeställningar har 
tagits fram, ”vad krävs av ett typsnitt för att det ska skapa igenkänning?” 
och ”hur går man till väga för att välja rätt typsnitt till rätt företag?”.

2.6.2.1. Känslan av ett typsnitt
För att kunna välja rätt typsnitt måste man först veta hur typsnitten 
”fungerar”, vilka signaler och känslor de kommunicerar. Precis som olika 
färger signalerar olika typsnitt olika saker, t.ex. Times känns vetenskap-
lig och korrekt medan Optima känns feminint och elegant. 

Väsentliga skillnader mellan typsnitt finns och genom att analysera 
alla dessa skillnader så kan man få fram vad ett typsnitt står för och 
signalerar. Genom s.k. polaritetsprofiler kan man hitta känslan av ett 
typsnitt. Man ställer frågor i form av motsatser så som; ”känns typsnit-
tet lekfullt eller strikt?”, ”känns typsnittet maskulint eller feminint?”, 
”känns typsnittet sportigt eller lugnt?” etc. Genom analys av polaritets-
profilen kan en känsla av typsnittet tas fram.

2.6.2.2. Att välja rätt typsnitt
Genom polaritetsprofilen vet man ett typsnitts känsla och denna ska då 
stämma ihop med vad företagets identitet står för. Men för att kunna göra 
en sådan profil måste ett antal typsnitt först tas fram.

Det viktigaste som tidigare nämnts är att hitta ett typsnitt som är lätt-
läst. Om inte omvärlden kan läsa vad företaget vill säga så blir reklamen 
och den grafiska profilen meningslös. Sedan ska man ställa sig följande 
fyra frågor och göra en mindre marknadsundersökning:

• Om ett typsnitt har använts förut, vilket typsnitt har använts?
• Vilka typsnitt har använts och används idag av konkurrenter?
• Vilket typsnitt används av marknadsledaren?
• Är någon speciell typsnittsfamilj associerad med denna marknad?

Med hjälp av marknadsundersökningen ska nu ett typsnitt hittas som 
passar både företagets profil och marknadens förväntningar. Kopiera 
inte marknadsledaren, men ibland kan det vara smart att använda ett 
liknande typsnitt som ändå står ut bland mängden. Originalitet är nyck-
elordet. Om man väljer ett typsnitt så som Times eller Arial är chansen 

Apple Computer inc. 
– Think Different

Adobe Myriad Pro

Saab Sverige  
– Move your mind

Gill Sans

Lekfullt
LT Zootype

Strikt
ITC Franklin Gothic

Feminin
Optima

Teknisk
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Elegant
Bauer Bodoni

Fig. 12. Känslan av ett typsnitt

Fig. 11. 
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stor att företaget blandas ihop med tusen andra företag som också använ-
der dessa typsnitt. Konsten är att välja ett typsnitt som är originellt men 
som ändå passar in.

Omtanke måste även tas till hur typsnittet ska användas. Ska det bara 
användas i reklam och annonser eller även på brevpapper m.m.? Man bör 
välja ett typsnitt som finns i många olika utföranden, så som bold, italic, 
gemena siffror, ligaturer, kapitäler etc.

Om resurser och möjlighet finns, så kan ritandet av ett helt eget typ-
snitt rekommenderas. Detta är en komplicerad process men om typsnittet 
formges rätt med hänsyn till marknadsundersökningen och företagets 
identitet, så kan det skapa en känsla av kvalitet för företaget. Slutligen 
kan en polaritetsprofil göras och en känsla för typsnittet tas fram som 
skall överensstämma med företagets identitet.

2.7. Färger
Färg är något vi människor uppfattar genom att ljus med en speciell frek-
vens träffar ögat. Varje färg har sin egen frekvens, vitt är en blandning av 
alla frekvenser. En banan uppfattar vi som gul eftersom det infallandet 
ljuset som träffar bananen endast reflekteras tillbaka i den ”gula” frek-
vensen mot ögat.

Färger är det första vi uppfattar när vi tittar på en bild, därför är färg 
ett mycket användbart verktyg inom grafisk produktion. Olika färger 
signalerar olika känslor, men färger betyder olika saker i olika kulturer. 
Därför bör man veta vad en färg betyder i ett annat land innan den gra-
fiska produkten skall användas i det landet eller globalt. Nedan nämns 
de vanligaste färgerna, hur de uppfattas i västvärlden och hur de kan 
användas i grafisk produktion.

• Vit: Oskuldens och renlighetens färg är vit. Vitt går ihop med alla fär-
ger och används därför ofta inom mode och inredning. Vitt känns luftigt 
och rent och är bärande inom grafisk formgivning om det vita utrym-
met används korrekt.

• Svart: Svart är maktens och auktoritetens färg. Svart är stilrent och 
tidlöst. Text sätts i svart och med en vit eller ljusgul bakgrund skapas 
mycket god läsbarhet.

• Röd: Färgen rött ger en känsla av kärlek, värme och passion men också 
uppmärksamhet och stress. Därför används rött bl.a. på stoppskyltar, 
brandbilar och på andra applikationer som kräver uppmärksamhet. I 
grafisk produktion kan rött användas för att få något att synas och stå 
ut.

• Grön: Grönt har en motsatt funktion mot rött, den signalerar påbud, 
naturlighet. Grönt är lugnande och är en komplementfärg till röd, 
således används grönt ofta på sjukhus och som påbud i trafiken. Vid 
användning i grafisk produktion används ofta ljusgröna toner som 
bakgrunder och vid miljömedvetenhet. 

• Blå: Den blå färgen uppfattas som lugn och avstressande men också 
som teknisk och pålitlig. Blått används med fördel i logotyper för tek-
niska företag. Då blått ger en känsla av trygghet och pålitlighet kan 
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den användas för att stärka ett företags identitet. Mörkblått känns ofta 
exklusivt och dyrt, medan ljusblått känns lätt och öppet.

• Gul: Gult signalerar snabbhet, energi och piggar upp oss. Gult används 
ofta inom transport- och logistikföretag. Gult är lite som rött och står 
ut, används ofta på varningsskyltar.

(Internet, http://psychology.about.com/blsub_soimg_color.htm, 2005)

2.8. Bildspråk
En bild säger mer än tusen ord brukar man säga och inom grafisk pro-
filering är bilden ett viktigt verktyg för att kommunicera ett budskap. 
Budskapet blir mycket tydligare med bilder, man kan även stimulera 
känslor, nyfikenhet och personlighet.

En stark grafisk identitet behöver ett starkt bildspråk. Ett i marknads-
föringssyfte bra bildspråk behöver inte vara inbjudande och varmt utan 
kan också vara omstörtande och väcka uppseende. Allt för att väcka all-
mänhetens uppmärksamhet om företaget, varumärket etc. Det viktigaste 
är att budskapet kan förknippas med själva företaget och att budskapet 
förstås av allmänheten.

Bildspråket kan även vara sådant att en bild inte bara förmedlar en 
innebörd genom motivet utan också genom färger och komposition. T.ex. 
så kan gula och blåtonade bilder väljas för att representera Sverige och 
en komposition av ett nära och ett avlägset objekt kan symbolisera resa 
och distans men ändå närhet.

2.9. Slutsats fördjupning
För att skapa en stark visuell identitet till ett företag eller liknande så 
behövs vetskapen om hur man skapar ett lyckat varumärke, branding 
och företagsidentitet. Den visuella identiteten ska sen stärka företagets 
identitet utåt mot allmänheten och generera kännedom om varumärket. 
God planering och ett strukturerat arbete krävs för att så effektivt som 
möjligt ta fram ett företags visuella budskap.

Ett grafiskt profilprogram tas fram utifrån ett koncept. Profilprogrammet 
innehåller logotyp, typografi, färger och ett valt bildspråk. Vid formgiv-
ningen av logotypen bör formgivaren tänka på att logotypen ska vara 
tydlig, originell, tidlös och att den skall kunna appliceras på många olika 
typer av informationsbärare. Val av typsnitt ska göras med tanke på 
läsbarheten och marknadens förväntningar. Val av färger ska baseras på 
känslor och signaler som företaget vill förmedla. En grafisk manual (en 
bok med regler och exempel) för den grafiska profilen ska tas fram.
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3. Grafiskt profilprogram
Detta avsnitt behandlar det praktiska arbetet med House of Swedens 
visuella identitet, se Bilaga A (Grafisk Manual).

3.1. House of Sweden
House of Sweden är Sveriges nya ambassadbyggnad i Wahington D.C., 
USA, som Statens fastighetsverk just nu håller på att bygga. Utöver 
ambassaden kommer ”Event Center”, lägenheter, konferenslokaler och 
utställningslokaler att finnas i huset. Huset byggs 2005–2006 och ska stå 
klart sensommaren 2006. Huset kommer att vara beläget på en mycket 
attraktivt plats i Washington D.C. nära Potomacfloden. Huset som är 
ritat av arkitekterna Gert Wingårdh och Tomas Hansen, var det vinnande 
bidraget i Statens fastighetsverks arkitekttävling 2002.

3.1.1. Research
House of Sweden kommer att vara Sveriges ansikte utåt i USA. Eftersom 
det inte bara kommer att vara en ambassadbyggnad tycker Statens fast-
ighetsverk att House of Sweden behöver sin egen visuella identitet. House 
of Sweden kan till och med ses som ett varumärke för Sverige i USA. För 
att kommunicera varumärket både till svenskar och till amerikaner behö-
ver det sättas en internationell prägel på identiteten. Identiteten bör dock 
ha en starkare anknytning till Sverige och svenskarna.

Den visuella identiteten måste överträffa konkurrenternas men efter-
som House of Sweden inte är ett företag på någon marknad, finns inga 
direkta konkurrenter. P.g.a. detta finns inga utgångspunkter och rikt-
linjer för identiteten, vilket försvårar arbetet. De ”indirekta” konkur-
renterna kan sägas vara närliggande byggnader och andra ambassader i 
Washington D.C.

Arbetet med att ta fram en grafisk profil till ett svenskt hus, utom-
lands, är en svår uppgift. Hur ska man visuellt kunna återge känslan 
av Sverige och svenskarna? Sverige är inte ett företag med en affärsidé, 
Sverige är inte heller en organisation med ett direkt mål, Sverige är ett 
öppet land; ett demokratiskt samhälle med starka traditioner och ett 
storslaget kulturarv.

När svenskar hör ordet ”Sverige” så finns det så mycket de tänker på. 
Det kan vara allt från midsommar till den blå-gula flaggan. Människor 
från andra länder tänker oftast först på monarkin och kungen, sedan på 
snö och is. House of Swedens visuella identitet är till för att visa Sverige 
internationellt och slå sönder myten om: ”bara snö och is i Sverige”.

3.1.2. Målgrupp
Målgruppen för den visuella identiteten är svenskar i alla åldrar som är 
bosatta eller på resa i USA, amerikanerna själva och turister i Washington 
D.C. House of Swedens visuella identitet ska locka ett internationellt 
intresse och visa ett underbart och spännande Sverige.

Fig. 13. House of Sweden



Mattias Kristensson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering av House of Sweden

20

3.1.3. Koncept
Utifrån researchen och målgruppen har ett koncept tagits fram. House 
of Sweden som varumärke ska vara modernt men ändå hålla i längden, 
det ska signalera öppenhet och frihet och House of Sweden ska såklart 
symbolisera Sverige.

Ett skandinaviskt, rent och enkelt formspråk ska användas i den visu-
ella identiteten, med färgerna blått och gult i en modern tappning som 
profilfärger. Typografin ska hålla en hög läsbarhet och samtidigt vara 
originell. Profilen måste fungera internationellt och hålla hög kvalitet.

3.2. Logotyp
Arbetet med logotypen började med skissering för hand. Ett tiotal god-
kända skisser valdes och ritades rent i datorn (se Bilaga B). Allt från 
Svenska flaggan till huset som symbol ritades och ca 20 typsnitt pro-
vades. Efter många diskussioner och överväganden i samarbete med 
Andreas Beronius på Cabesa valdes till slut ett förslag att jobba vidare 
på. Förslaget som togs fram var en logotyp med en symbol som förestäl-
ler en av de utmärkande husgavlarna på byggnaden, samt typsnittet 
Conduit ITC. Se fig. 14 samt Bilaga A, s. 4.

3.2.1. Utformning
House of Swedens logotyp består av texten ”House of Sweden” satt i 
typsnittet Conduit ITC, samt en symbol av en av husets gavlar i en spän-
nande 3D-illustration. Hela logotypen är i en mörkblå (PMS 533 U/C) 
kulör som också kan reproduceras i CMYK.

Eftersom symbolen är gjord i ett spännande perspektiv så får man en 
känsla av att huset kommer rakt mot en och slår igenom allt. Den tar 
plats och den sticker ut. ”Hus-symbolen” är uppbyggd av mindre fyr-
kanter med rundade hörn för att skapa en öppenhet och ljushet genom 
symbolen. Symbolen används även för sig själv som ett grafiskt element 
genom hela den grafiska profilen.

Typsnittet i logotypen är Conduit ITC. Detta typsnitt fungerar väl ihop 
med symbolen tack vare de rundade hörnen både på symbolen och på 
typsnittet. Conduit ITC används genom hela den grafiska profilen och är 
House of Swedens profiltypsnitt. 

Mycket arbete lades ned på typografin och många justeringar gjordes 
för att få fram den slutgiltiga versionen. Eftersom Conduit ITC används 
endast i versaler så är texten något spärrad för att förbättra läsligheten. 
I flera av skisserna stod ”House of Sweden” på samma rad och i vissa 
fall med texten ”House of” i samma skärning som ”Sweden”. I andra 
skisser stod texten med två olika skärningar som sedan valdes eftersom 
tyngdpunkten skall ligga på ordet ”Sweden”. Efter många sådana skisser 
testades den som blev den slutgiltiga varianten med ”House of” ovanför 
”Sweden” för att skapa ett mer enhetligt och originellt uttryck tillsam-
mans med symbolen.

Eftersom logotypen måste kunna fungera i färg, i svartvit, etc. finns 
den framtagen i flera olika varianter. Dessa varianter är följande; 

Fig. 15. Inverterad logotyp

Fig. 14. House of Swedens logotyp
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• En logotyp för fyrfärgsreproduktion eller användning av en PMS-färg
• En logotyp för svartvitreproduktion
• En inverterad logotyp i vitt för användning mot mörk eller fotografisk 

bakgrund
• En logotyp i sandkulören för användning mot mörkblå eller svart bak-

grund

3.2.2. Sub-brands
Logotypen finns i fler olika ”sub-brands” (”under-logotyper”, ”under-varu-
märken”). Det ska kännas att dessa sub-brands tillhör ”House of Sweden” 
därför består dessa till stor del av originallogotypen (se Bilaga A, s. 8). 

En internationell variant av logotypen finns med texten Washington 
D.C. undertill. Denna logotyp ska användas om logotypen exponeras då 
det inte är självklart vad ”House of Sweden” är.

Sedan finns en mall för alla sub-brands som gäller olika delar av husets 
egen verksamhet, t.ex. ”Event Center”, ”Apartments”, ”Catering” etc. I 
den vanliga logotypen i mörkblått, står dessa ord i vitt mot en mörkblå 
ruta under logotypen. Det finns även en vit version av logotypen som 
kan användas mot en mörk eller fotografisk bakgrund, då är dessa ord 
genomskinliga.

3.3. Färger
Se Bilaga A, s. 16.

3.3.1 Primära profilfärger
Som de primära profilfärgerna har en mörkblå färg och en sandfärg valts 
för att på ett modernt och sofistikerat sätt representera de svenska fär-
gerna. Den mörkblå färgen ger både en tyngd och ett lugn till den visuella 
identiteten och den fungerar väl tillsammans med sandfärgen. Den mörk-
blå färgen heter PMS 533 och sandfärgen heter PMS 4515 i Pantones 
färgsystem, Pantoneskalan.

3.3.2 Sekundära profilfärger
De sekundära profilfärgerna kan användas som komplementfärger, där 
man behöver ha mer än bara de primära färgerna, t.ex. som bakgrunder 
i faktarutor, eller utstående annonser, broschyrer, etc.

De sekundära färgerna är valda för att symbolisera de magnifika års-
tiderna vi har i norden. En grön kulör för sommaren, en varmröd för hös-
ten, en ljusgrå för vintern och en ljusblå för våren. Fyra ”riktiga” årstider 
är inte många länder som har och detta är något svenskarna ska vara 
stolta över. Dessa fyra färger har alla valts från Pantoneskalan.

3.4. Typografi
Det valda profiltypsnittet är Conduit ITC. Conduit ITC är en ele-
gant, funktionalistisk och lättläst sans-serif, formgiven av Mark van 
Bronkhorst, 1997. Typsnittet är öppet, vilket gör det mycket lättläst även 
på större avstånd, perfekt för stora affischer och banderoller. Utmärkande 
för Conduit ITC är den kursiva skärningen med den bakvända 3:an (se 

Fig. 16. Internationell logotyp

ABCDEFGHIJLKLM 
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz

?!@&$€ 1234567890 
Fig. 17. Typprov Conduit ITC Bold
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fig. 18) som får symbolisera E. Conduit ITC används till rubriker, mel-
lanrubriker och kortare brödtexter i skärningen. 
Bembo används då en serif är att föredra, t ex. i en lång brödtext i ett brev 
eller fax. Bembo är ett gammalt typsnitt daterat tillbaka till slutet av 
1400-talet och renässansen, denna version av typsnittet är en ”re-design” 
formgiven av Stanley Morison som blev klart 1929. Bembo framhäver 
och kompletterar Conduit ITC bra och är väldigt lättläst, därför fungerar 
Bembo mycket bra i löpande text.

Till House of Swedens hemsida ska i första hand typsnittet Verdana 
användas.

3.5. Bildspråk
För att genom annonser och trycksaker förmedla känslan av Sverige, 
används ett bildspråk som andas en känsla av öppenhet, kultur, trygghet 
och vision. Det svenska landskapet är något vi ska vara stolta över och 
har därför en central roll i bildspråket. Likaså har svenskarna en central 
roll, öppna och glada bilder på människor både i porträttform och mer 
fartfyllda bilder. Bilder med blå och gul ton är att föredra.

Till annonser och större kampanjer ska bilderna vara lekfulla och ska 
helst innehålla ett budskap om Sverige som används på ett kreativt sätt, 
se Bildspråk i Bilaga A s. 18.

3.6. Applikationer
För att visa hur den grafiska profilen ser ut så appliceras den på diverse 
tillämpningar som guide och riktlinjer. Nedan följer de olika delarna 
som profilen är applicerad på i House of Swedens grafiska manual. 
Gemensamt för alla applikationer är följaktligen att de bär ”House of 
Sweden”-logotypen, den mörkblå färgen, typografin och i vissa fall en 45 
graders roterad ”hus-symbol”, antingen i sandfärgen eller i vitt.

3.6.1. Korrespondensprogram
I korrespondensprogrammet (se Bilaga A, s. 21) ingår brevpapper, kuvert, 
visitkort och anteckningsblock. Alla dessa delar har var för sig designats 
och visar hur den grafiska profilen ska användas. Alla delarna är mått-
satta så att dessa enkelt kan reproduceras utan felaktigheter i formen. 
I korrespondensprogrammet används ”hus-symbolen” i sandfärgen krea-
tivt; roterad i en 45 gradig vinkel pekar den inåt i applikationen (se fig. 
19). Detta för att skapa något iögonfallande och detta används hela tiden 
konsekvent.

3.6.2. Annonser och broschyrer
Med annonser och broschyrer kommunicerar man med den största folk-
massan och det är ofta genom annonser som de flesta människor blir 
introducerade till varumärket. Därför krävs speciella och lyckade reklam-
kampanjer för att locka allmänheten. 

I den grafiska manualen visas några exempel på hur dessa annonser 
skulle kunna vara utformade. Även ett exempel på en broschyr har tagits 
fram. Annonserna är gjorda i tabloidformat (se Bilaga A, s. 27); helsida, 

Fig. 19. Kuvert ur 
korrespondensprogrammet

ABCDEFGHIJLKLM 
NOPQRSTUVWXYZ

1234567890 
Fig. 18. Typprov versaler och 

siffror Conduit ITC Bold Italic
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halvsida och liggande halvsida. I annonserna gäller det att vara riktigt 
tydlig och enkel. Detta för att läsaren bläddrar fort i tidningar och annon-
sen exponeras endast en väldigt kort tid. På denna korta tid ska man 
hinna få läsarens uppmärksamhet och sedan kommunicera sitt budskap. 
Det gäller också att annonserna i en och samma reklamkampanj är kon-
sekventa och håller sig till den grafiska profilen för att så effektivt som 
möjligt kommunicera med allmänheten. I annonserna ska således konse-
kvent användning av logotypen, typografin, bildspråket och ”hus-symbo-
len” användas för att stärka House of Swedens visuella identitet.

3.6.3. Profil- och reklamartiklar
För att visa hur den grafiska profilen ska appliceras på profil- och rekla-
martiklar har några exempel tagits fram. De framtagna exemplen i 
House of Swedens grafiska manual är; tröja, penna, kaffemugg, bestick, 
servett och en företagsbil. Alla exempel förutom företagsbilen är gjorda 
i Adobe Illustrator, bilden på bilen är manipulerad i Adobe Photoshop. 
Här används logotypen alltid i sandfärgen mot en mörkblå bakgrund. Se 
Bilaga A, s. 33.

3.7. Manual
En grafisk manual har tagits fram för den visuella identiteten med 
regler för den grafiska profilen. Manualen är grundpelaren för House 
of Swedens visuella identitet. I Manualen finner man allt man behöver 
veta för att kunna använda den grafiska profilen på olika applikationer. 
Manualen innehåller ovan nämnda huvuddelar.

3.8. Cabesas förslag
Cabesa har även de tagit fram ett förslag till House of Swedens grafiska 
profil. Cabesas förslag togs fram innan detta examensarbete hade påbör-
jats och fick inte ses förens detta examensarbete var färdigställt, detta för 
att koncepten inte skulle bli lika eller inspireras av varandra. Slutligen 
kan konstateras att koncepten ändå blev väldigt lika. Cabesas logotyp-
förslag (se fig. 20) är enkel och stilren. Logotypen är mycket dynamisk 
tackvare den enkla symbolen. Symbolen, som föreställer sidan av huset, 
kan användas kreativt i annonser och i korrespondensprogram och texten 
kan positioneras på flera olika sätt. Den valda profilfärgen är gul för att 
ge känslan av Sverige.

Fig. 20. Cabesas logotypförslag
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4. Resultat
Genom de kunskaper som fördjupningen lett till har en professionell och 
stark visuell identitet tagits fram till House of Sweden. En grafisk profil 
har arbetats fram och formgivits med stor noggrannhet. Den grafiska pro-
filen har sedan sammanfattats med regler i House of Swedens grafiska 
manual. Genom korrekt användning av denna profil i enlighet med den 
grafiska manualen, samt lyckad marknadsföring kan House of Sweden 
komma att bli ett starkt och välkänt varumärke. Ett starkt varumärke 
för Sverige i USA.

Arbetet med den visuella identiteten har varit tufft. Detta på grund av 
att målet med den visuella identiteten inte är att sälja in ett företagsnamn 
med en konkret affärsidé på en företagsmarknad med konkurrenter. 
Målet är att sälja in ett ”Sverige hus” med hela Sverige som ”affärsidén”, 
på en internationell marknad utan några riktiga konkurrenter. Utan 
konkurrenter blir det ofta svårt att hitta någon direkt utgångspunkt för 
den grafiska profilen.
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Bilaga

1. House of Swedens Grafiska Manual

2. Skisser, logotyp
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Bilaga B

Skisser, logotyp

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.


