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Sammanfattning

Ett förslag på en ny grafisk profil för skidbutiken Alpingaraget i Stockholm har tagits fram inom ramen för detta examens-
arbete. I arbetet föreslås en ny logotyp, diverse trycksaker, plan för disponering av butisklokalen, viss inredning, skyltar samt 
diverse produktapplikationer. 

En fördjupning har också gjorts inom grafisk profilering i allmänhet med ett fokusavsnitt på profilering i butiksmiljö. 
En tydlig grafisk profil är viktig för att allt som företaget kommunicerar ska vara så entydig och sammanhållet som möjligt. 
Det är särskilt viktigt i dagens samhälle då allt fler likartade produkter och butiker finns på marknaden, då blir den grafiska 
profileringen ett viktigt konkurrensmedel. Grundelementen i en grafisk profil är logotyp, färgsättning och typografi. Utifrån 
detta byggs resten av profilen upp med hjälp av regler och mallar.
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Summary

A new visual identity for the ski store Alpingaraget in Stockholm has been proposed as the result of  this thesis. The 
proposal includes a new logotype, various printed matters, design planning of  the store, interior design, signs and other 
applications.

The theory section is within the field of  graphic profiling and with some focus on profiling in stores.
A clear visual identity is important for a company because what the company communicates internally and externally 

should be kept as consistent as possible. This is especially important nowadays when more and more similar products and 
stores are available. This means that the visual identity becomes part of  the competition with other products and stores.

The base elements in a visual identity are logotype, colors and typograpy. Using these elements according to rules and 
templates makes a consistent visual profile.
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1. Inledning

Alpingaraget i Stockholm är en butik som säljer skidutrustning för alpin utförsåkning. 
Bortsett från logotypen är butikens profilering i dagsläget i stort sett obefentlig, både vad 
gäller inredning men också skyltning och prismärkning, någonting som butiksägaren är 
väl medveten om. Prismärkning av specifika produkter har precis börjat användas och 
det finns ännu idag ingen skyltning för butikens olika avdelningar. Övriga trycksaker ger 
endast delvis ett sammanhållet uttryck. Trots att logotypen är väl inarbetad överväger 
ägaren att byta ut denna för att de anser att den gamla känns något gammalmodig och 
hemsnickrad. 

Inom ramen för detta examensarbete är syftet att komma fram till ett förslag på en 
helhetslösning för Alpingaraget, där allt från grundelementen i en grafisk profil till ett 
koncept för butiksmiljön inkluderas. 

Målet är att komma fram till en lösning som Alpingaraget är nöjd med och som utan 
alltför stora ekonomiska medel skulle kunna implementeras i butiken. En designlösning 
för Alpingaraget kommer således att utarbetas med utgångspunkt från butikens mål-
grupp.

Då arbetet är relativt omfattande kommer inte aspekter såsom tryckmetoder för olika 
applikationer och inte heller ekonomiska aspekter på ett djupare plan att behandlas.

I huvudsak kommer Adobe CS2-programmen att användas för detta ändamål, men 
även någon form av 3D-visualisering av butiken kommer att göras. För att få en djupare 
förståelse för grafisk profilering och vad det innebär kommer även en fördjupning att 
göras inom detta område, genom litteraturstudier, med visst fokus på butiksprofilering. 
Syftet är att ge en tydlig bild över de delar som ingår i ett profilprogram samt hur ett 
profileringsarbete kan gå till. 

Per Eriksson Pax och Klas Aspling från reklambyrån Norkay i Falun ställer upp som 
bollplank för de grafiska idéerna under arbetets gång.
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2. Företagsprofilering

Att ha en enhetlig profil, både inåt och utåt är av stor betydelse för ett företag. Det här 
avsnittet beskriver vad som är viktigt för att uppnå en enhetlig profil och vilka de van-
ligaste elementen som ingår i en grafisk profil är. Utöver detta redogörs också för vad 
profilering i butiksmiljö innebär.

2.1. Företagsidentitet och profilering
En viktig del av att bygga upp ett varumärke är att se till att företaget har en enhetlig 
profil, det vill säga att allt som företaget kommunicerar till omvärlden förmedlar samma 
språk, form och känsla. Arbetet med företagsprofilen börjar redan med affärsidén och 
det är viktigt att profileringsarbetet drivs av personer på de ledande positionerna i före-
taget.1

Det finns flera anledningar till att en stark företagsidentitet blir allt viktigare. Utbudet 
av produkter som är likvärdiga ökar på marknaden vilket gör att det blir svårt att välja 
produkt utifrån produktegenskaperna. Konsumenterna söker sig istället till företag med 
gott anseende. Idag lever vi i ett informationsbrus där vi helt enkelt inte kan ta till oss all 
information som finns omkring oss, vilket gör att vi endast sållar ut och ser den infor-
mation som kommer från företag som vi respekterar och sympatiserar med. Ytterligare 
ett skäl till att bygga en stark företagsidentitet är att den ska kunna fungera internatio-
nellt. Den sista anledningen till att det är viktigt att skapa starka och tydliga riktlinjer för 
företagets grafiska material är att produktionen av grafiskt material idag kan göras av i 
princip vem som helst tack vare desktop publishing. Detta leder till att arbetet fördelas 
på allt fler personer vilket ökar risken för avvikelser från mallen.2

För att inte förväxla begreppen är följande fyra begrepp viktiga att definiera:
• Identitet – vad företaget är
• Profil – vad företaget vill uppfattas som
• Image – vad företaget uppfattas som
• Vision – vart företaget vill komma i framtiden 1

Målet med en företagsprofil kan sammanfattas i följande punkter:
• Tydliggöra företagets affärsidé.
• Överensstämma med företagets företagskultur och ledningsstil.
• Bidra till ökad kännedom om företaget.
• Bidra till en enhetlig och positiv bild av företaget.
• Bidra till en känsla av samhörighet internt och externt.
• Bidra till ”rationell” marknadsföring och reklamproduktion.1

I ett företag finns det olika typer av profil- eller identitetsbärare som alla förmedlar före-
tagets värden och tillsammans utgör företagsprofilen. Profilbärare kan till exempel vara 
logotyp, årsredovisning, produkter, tjänster, byggnader, inredning, skyltar, annonser, 
webbplatser och anställda.1,2

Företagsidentiteten är summan av allt som ett företag säger eller gör och identitets-
programmet omfattar företagets totala strategier, det vill säga alltifrån produkt-, miljö- 
och förpackningsstrategier till grafisk design.2

Företagsprofilen kan brytas ner i fyra delar vilka beskrivs mer ingående nedan. De 
fyra delarna är produktprofil, miljöprofil, individuell profil och grafisk profil. 1
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2.1.1. Produktprofil
Produktprofilen innefattar företagets produkter samt forskning och utveckling.1

2.1.2. Miljöprofil
Miljöprofil kan också kallas för företagsarkitektur 2 och handlar om utformning av de 
byggnader och lokaler som företaget har, både exteriör och interiör.1,2 

Miljöprofilering innefattar även butiker där målet är att inreda på ett sådant sätt att 
kunden blir inspirerad, har lätt att förstå hur sortimentet hänger ihop och får hjälp att 
hitta i butiken. Att satsa på en god miljöprofil i butik blir allt viktigare ju fler likvärdiga 
produkter som introduceras på marknaden. Då blir butiken i sig ett viktigt konkurrens-
medel.1

Ett mål med miljöprofilen kan vara att utforma interiörer och exteriörer i harmoni 
med företagets grafiska design2.

Det blir allt vanligare att arkitekter, reklammän och formgivare samarbetar eftersom 
butiker alltmer ses som en marknadsföringsinvestering 1.

I kapitel 2.3 Butiksprofilering redogörs mer ingående för miljödesign i butik.

2.1.3. Individuell profil
Den individuella profilen omfattar bland annat kompetens och utbildningsfrågor men 
även hur företaget bemöter sina kunder i exempelvis telefon, reception och butik.1

2.1.4. Grafisk profil
Den grafiska profilen innebär en översättning av företagets mål, visioner och centrala 
värden till ett visuellt språk1. 

Den grafiska profilen styrs med hjälp av ett grafiskt profilprogram eller en grafisk 
manual och omfattar olika grundelement samt ett antal regler för den praktiska använd-
ningen av dessa grundelement.3

Den grafiska profilen och dess betydelse för ett företag redogörs för mer ingående i 
nästa avsnitt.

2.2. Grafisk profilering
I detta kapitel behandlas allt som har med den grafiska profilen att göra. I olika käl-
lor där informationen är hämtad från används olika begrepp för grafisk profil såsom 
grafiskt program, visuell identitet, visuell profil, designprogram och visuellt identitets-
system. I detta kapitel används begreppet grafisk profil uteslutande. 

2.2.1. Varför är det viktigt med en grafisk profil?
Som beskrevs redan i kapitel 2.1 finns det ett antal anledningar till att en stark före-
tagsprofil blir allt viktigare. Hit räknades det ökade utbudet av likvärdiga produkter, det 
informationsbrus vi lever i, internationalisering och effekterna av desktop publishing.2

Målet med den grafiska profilen är att ge verksamheten ett sammanhållet uttryck med 
en eller flera målgrupper i åtanke. Repetition och koordination är förutsättningar för 
att lyckas med detta. Till företagets målgrupper räknas bland andra slutkonsumenter, 
leverantörer och de anställda på företaget.3

En tydlig grafisk profil är ett konkurrensmedel och underlättar företagets möjlighet 
att nå ut med sin kommunikation.4
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Vid masskommunikation finns inte möjligheten att tala direkt med mottagaren utan 
det är istället de visuella uttrycken som får ersätta det som ska förmedlas vilket gör att 
den grafiska profilen är mycket viktig.

Vid framtagandet av en grafisk profil är syftet att:
• Koordinera allt det grafiska designmaterialet inom företaget.
• Etablera en image för företaget.
• Uttrycka företagets personlighet eller anda.
• Skapa en passande design för klienten.
• Skapa ett system som är tillräckligt flexibelt för att fungera till olika applikationer.
• Skapa ett system som har lång livslängd.
• Skapa ett system som direkt identifieras med företaget.
• Skapa ett system som klarar sig i konkurrensen.5

2.2.2. Vad ingår i en grafisk profil?
Omfattningen av en grafisk profil är naturligtvis beroende av företagets verksamhet och 
dess omfattning. Vissa saker är dock gemensamma för de flesta företag. 

Grundelementen i den grafiska profilen består av logotyp, symbol, utvalda färger och 
typsnitt 3,4.

Till de vanligaste delarna i ett grafiskt profilprogram hör logotyp, företagsmärke, färg-
sättning av logotyp och firmamärke, mallar och regler för teckensnitt, format och färg 
för brevpapper, visitkort, annonser, trycksaker, webbsiter, produkter, förpackningar, 
skyltar, butiker, uniformer och fordon.1,2,6

Den grafiska profilen integrerar alla aspekter av ett företags grafiska design vilket 
inkluderar typografi, färg, bildspråk och dess applikationer i tryck och på skärm. Det är 
viktigt att etablera en kontinuitet mellan olika designer inom det grafiska profilprogram-
met så att det syns att de hör ihop.5

2.2.3. Logotyp
En logotyp är företagets eller produktens namn i en fast utformning 1,2,4,5, därför kan 
den också benämnas ordmärke 1.

Syftet med företagets namn är att ge företaget en identitet. Om företagsnamnet är 
långt och har en dålig klang kan det vara en god idé att använda sig av ett populärnamn 
som är enkelt att använda. Logotypen är det bärande elementet i den grafiska profilen. 
Den är viktigare än företagssymbolen eftersom den är ljudmässig och går att uttala. Om 
namnet och logotypen är kort och koncist kan ett firmamärke vara överflödigt.3

2.2.3.1. Vilka krav ställs på logotyputformningen?
När formgivaren utformar en logotyp bör denne ta hänsyn till vissa saker. 

För det första måste logotypen fungera i både små och stora grader4,7. Den måste 
vara reproducerbar i olika medier och färgval måste göras inom de ramar som tryckeko-
nomin tillåter7. Logotypen måste även kunna återges endast i svartvitt4. Slutligen bör 
logotypen vara så tidlös som möjligt, det vill säga inte vara alltför trendkänslig7.

Ett företags logotyp ska ha ett så starkt egenvärde att det helt skiljer sig från konkur-
renternas eller andra logotyper som förekommer på marknaden. Om den inte har ett 
sådant egenvärde bör den åtföljas av en symbol som stärker namnet visuellt.2



Maria Stenvall
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering i butiksmiljö

�

2.2.4. Företagssymbol
Det generella syftet med en företagssymbol är att försäkra sig om snabb igenkänning/
identifikation av ett företags egendom och produkter.

Företagssymbolen har både en form och ett innehåll. Formen är det som syns, det vill 
säga själva symbolen. Med innehåll menas innebörden av symbolen (formen). Innan en 
företagssymbol utformas bör formgivaren göra en noggrann genomgång av under vilka 
omständigheter som märket ska användas.3 

Det finns olika typer av företagssymboler. Vissa utgörs av endast bokstäver, förkort-
ningar eller hela företagsnamnet. En fördel med sådana märken är att de direkt talar om 
vilket företaget är.

För vissa företag är symbolen självskriven och beskriver direkt företagets verksamhet. 
En nackdel med denna typ av symbol är att det är stor risk att samma symbol delas 
med andra företag i samma bransch. I det fallet krävs det extra eftertanke för att göra 
symbolen så unik som möjligt för att skilja sig från resten.

Ibland finns ingen naturlig symbol för verksamheten eller produkten, men där istället 
attribut som karakteriserar produkten eller företaget genom dess befintliga eller önsk-
värda egenskaper används. Exempel på det är snabba djur för bilmärken såsom Jaguar.

Ytterligare en typ av symbol är de som inte har någon (utåt sett) koppling till företaget 
eller företagsnamnet. Ett exempel på det är klädmärket Lacoste som har en krokodil 
som symbol. I många fall har denna typ av symbol en bakomliggande förklaring men 
denna behöver inte vara logisk. I det här fallet var Lacoste en tennisspelare som hade 
smeknamnet "the Crocodile", därav symbolen.

Andra symboler är abstrakta och kan antingen ha eller sakna innebörd.
Utöver dessa finns alla möjliga kombinationer av ovanstående vilka fungerar som 

symboler.3

2.2.5. Färgsättning
Syftet med att ha en speciell signaturfärg är igenkänning genom repetition. Detta behö-
ver inte betyda att allt som ett företag gör ska ha samma färg. Tvärtemot kan det ofta 
vara smart att låta företagsfärgen bara ge den slutliga touchen, det vill säga att använda 
den med måtta.3

Konsekventa färger gör det lätt att identifiera företaget.4 Vissa branscher förknippas 
med speciella färger, men det är inte säkert att det alltid är lämpligast att följa dessa. 
Innan man bryter mot dem bör deras ursprung undersökas och även hur inarbetade de 
är. Traditioner visar sig ofta vara grundade i rationella övervägningar. Ett exempel på 
detta är att maskiner som används vid vägarbeten oftast är gula eller orange och detta 
är för att de ska synas på långt håll.3 Genom att ”äga” en färg i en viss företagskategori 
kan företaget skaffa sig ett stort försprång. Swedbank med sin orange/gula färg särskiljer 
sig från sina konkurrenter inom bankväsendet där de flesta har blå som företagsfärg.8 
Idén att ”äga” en färg är en av de högsta prioriteterna hos en logotyp och därmed även 
identiteten. Det kan vara en fördel att välja en färg som avviker från normen inom en 
specifik bransch.9 

Färgerna kan ses som våra allra starkaste abstrakta symboler. De har blivit informa-
tionsbärare med intensiva och känsloladdade associationer, både på det medvetna och 
det omedvetna planet. Färgerna är därför idealiska, ickeverbala kommunikationskanaler, 
som kan användas över hela världen. Färg kommunicerar på en hundradels sekund, 
form på en tiondels sekund och text på en sekund.8

I logotypen bidrar färgen till hur lätt logotypen blir ihågkommen. Varje färg förknip-
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pas med olika känslor. Det är viktigt att komma ihåg att olika färgers betydelser skiljer 
sig mellan olika kulturer och länder.9

Färger är mycket viktiga vid marknadsföring och därför bör lika stor vikt läggas vid 
val av färger som vid god typografi och layout.2

Antalet färger som väljs till företagets grafiska profil varierar vanligtvis mellan en och 
tre stycken.3

Formgivaren väljer i samråd med företagsledning ut en eller flera företagsfärger som 
ska gå igen i företagets totala grafiska profil. Blått är troligtvis den vanligaste företags-
färgen och förknippas oftast med värdighet och representativitet.1

Eftersom ett företag ingår i samhället och därmed ingår i en miljö där olika färger 
samverkar bör estetisk hänsyn tas till detta vid val av färg till det egna företaget, framför-
allt när det gäller färgen på byggnaden.

Målet vid framtagandet av en grafisk profil är att uppnå en grafisk form som är 
så stark i sig själv att vilka färger som helst kan användas. Av praktiska och visuella 
skäl är det en fördel att fastställa en eller ett fåtal färger som dominerar i profilen. 
Grundfärgerna bör sedan finnas tillgängliga i provkartor så att de snabbt och lätt kan 
lämnas ut till annonsbyråer, tryckerier, lackeringsverkstäder, designers, arkitekter och så 
vidare så att inga färgavvikelser görs i nyansen då grafiskt material produceras.6

2.2.6. Typografi
Den typografi som ska användas av företaget fastställs av formgivaren som lämnar 
rekommendationer på teckensnittsnitt. Formgivaren bestämmer vilket teckensnitt som 
ska utgöra företagets displaytyp, det vill säga finnas på produkter, skyltar, rubriker i 
annonser och trycksaker etc. Formgivaren bestämmer dessutom vilka teckengrader som 
bör användas för rubriker och brödtext. Om endast ett fåtal tillåtna grader av rubriktext 
tillåts, bidrar detta till att alla annonser och trycksaker får en genomgående rubriknivå 
med hög läsbarhet som aldrig kan utsättas för överdrifter.6

Typografins viktigaste uppgifter är att få all text läsbar utan ansträngning6 och att 
förmedla budskap av varierande innehåll. Utöver dessa primära mål kan typografin 
bidra till att skapa en markant visuell identitet. Det viktigaste är dock att kommunicera 
budskapet på ett förståeligt sätt.3

Olika teckensnitt representerar olika stämningar, olika atmosfär. Teckensnittets 
atmosfär måste överensstämma med både typen av företag och med karaktären på de 
texter som ska tryckas.

Det är viktigt att formgivaren vet vad teckensnitten ska användas till innan denne gör 
några val. Om det är stora textmassor som ska skrivas är det viktigt att välja ett teck-
ensnitt som bidrar till hög läslighet. Även behovet av grafisk variation i texter bör tas 
hänsyn till vid val av teckensnitt. Om företaget ofta producerar trycksaker som kräver 
variationer i texten, till exempel kataloger, bör ett teckensnitt väljas som finns i många 
vikter och varianter. Om företaget har affärskontakter med länder med andra alfabet, 
kyrilliska eller grekiska, bör teckensnittet även ha sådana varianter.

”Enkelhet är en dygd” – ju klarare en verksamhet kommunicerar typografiskt desto 
starkare kommer den att befästa sig hos mottagaren. Ibland kan dock ett företags akti-
viteter kräva att fler än ett teckensnitt används. I så fall är det viktigt att dessa väljs med 
omsorg eftersom de måste fungera tillsammans då de, förr eller senare, kommer att 
hamna i samma sammanhang.3
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2.2.7. Grafisk manual
En grafisk manual innehåller den grafiska profilens grundelement samt regler och mallar 
för hur dessa får användas. Beroende på företagets storlek är behoven olika och därmed 
blir omfattningen av den grafiska manualen olika.

Den kan antingen finnas i en upptryckt version eller enbart på kundens intranät. Det 
viktigaste är att den är lättillgänglig. En grafisk manual är förutsättningen för en enhetlig 
användning av logotypen.9

Längst bak i den grafiska manualen finns mallar och regler för hur exempelvis ett 
brevpapper ska se ut, hur företagets logotyp och företagsmärke ska uppträda i olika 
sammanhang och hur produktkatalogen ska formges. Reglerna får inte vara satta alltför 
snävt och strikt utan det måste lämnas visst utrymme för anpassning och kreativitet.1

I en grafisk manual finns några givna delar som bör ingå. Det första är en introduk-
tion där bland annat några ord från VD:n finns samt en kort beskrivning av den grafiska 
profilen och hur den grafiska manualen ska användas. I nästa avsnitt i manualen pre-
senteras grundelementen och regler för hur dessa får användas. Hit räknas till exempel 
företagsmärket (symbol + logotyp), typografi, färgpalett, bildspråk, standardformat och 
griddar. Följande avsnitt består av utvalda identitetsapplikationer, till exempel visitkort, 
trycksaker, faktura, skyltar, inredning och annonser. Slutligen bör det finnas ett kort 
avsnitt om var ytterligare information kan inhämtas och här presenteras därför kontakt-
uppgifterna till lämplig kontaktperson.9

2.2.8. Redesign av grafisk profil
I boken ”Redesigning Identity” anges fem huvudanledningar till att ett företag väljer att 
redesigna sin identitet.

1. Ompositionering – företag som vill förbättra sin position på marknaden genom små, 
smarta anpassningar.
2. Modernisering – förr eller senare kommer tiden då ett företag inser att de behöver 
en mer samtida identitet eller märker att de kommer allt längre efter sina konkurrenter. 
I dessa fall kan ett fräschare utseende, mer praktisk design och en estetik som talar till 
kunderna bättre vara det som eftersträvas.
3. Ledningsförändring – när ett företags identitet förhindrar företagsförändringar blir 
företaget allt mindre relevant.
4. Pådriva tillväxt – både små och stora företag som expanderar eller som strävar efter 
detta. Då kan en ny identitet vara ett taktiskt drag.
5. Omstart – i vissa fall bör den gamla identiteten inte bevaras. Då är det bättre att börja 
om med en helt ny identitet.10

Andra anledningarna till att arbeta fram ett nytt identitetsprogram kan vara fusioner, 
delning, internationalisering och börsintroduktion av bolag. Det kan också vara lämpligt 
om mätningar visar att företagets image inte stämmer med den målsatta.2

2.2.9. Arbetsgång vid grafisk profilering
Företagsprofilering är ett viktigt inledande steg för att etablera en stark företagsidentitet. 
Hit räknas bland annat utformning och implementering av den grafiska profilen. 

Problemlösningsprocessen kan delas in i fem på varandra följande faser: målsättning, 
analys, beslut, genomförande och kontroll.3
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2.2.9.1. Målsättning
Formgivaren bör, innan han eller hon tar itu med problemet, studera och formulera de 
problem som ska lösas och även vad som ska uppnås med arbetet. Utgångspunkten för 
den nya grafiska profilen kan vara en organisationsförändring, till exempel en fusion. I 
andra fall kan anledningen vara att verksamhetens profil är för låg hos viktiga målgrup-
per och då blir syftet med den grafiska profilen ganska uppenbart. Formgivaren bör 
också ha klart för sig hur länge målen ska gälla.3

2.2.9.2. Analys
Innan utformningen av den grafiska profilen påbörjas bör omfattningen av den ses över. 
Syftet med analysen är att identifiera de funktioner som profilen ska tillgodose. Vanligast 
är att sammanställa en lista över dessa områden. De designelement som redan används 
bör också undersökas. Syftet med detta är dels att bli påmind om vilka delar som behö-
ver göras om, dels att få reda på om vissa element kan behållas som de är på grund av 
deras inneboende kvaliteter eller av ekonomiska skäl.3

2.2.9.3. Beslut
Beslutsfasen innefattar två typer av beslut. 
1) Beslut om grundelementen: designen av grundelementen baserar sig på listan över 
applikationer som är resultatet av analysen samt de uppsatta målen. För att få en bra 
överblick kan ett formulär skapas som visar vilka grundelement som ska ingå i olika 
applikationer.
2) Beslut om användandet av grundelementen: det är viktigt att sätta upp tydliga riktlin-
jer för optimal användning av profilen.3

2.2.9.4. Genomförande
En del i implementeringen är att sätta samman en grafisk manual som presenterar syf-
tet och innehållet av den grafiska profilen. Den utgör ett verktyg att definiera och föra 
vidare information om idén och innehållet i profilen.3

2.2.9.5. Kontroll
Kontrollen är dels till för att uppmärksamma tidigare gjorda misstag, dels som en nyttig 
informationsinsamling som ska lägga grunden för framtida styrning. Det sistnämnda är 
det viktigaste och innebär att kontrollen betraktas som en framtidsorienterad aktivitet. 
Resultatet av kontrollen kan bli att formgivaren får börja om från början. I verkligheten 
sker kontroller hela tiden. Kontrollen kan struktureras på samma sätt som problemlös-
ningsprocessen, det vill säga i kategorierna målsättning, analys, beslut och genomför-
ande.3

2.3. Butiksprofilering

Miljöprofilen innefattar både exteriör och interiör. Till försäljningsställen blir det allt 
vanligare att arkitekter, reklammän och formgivare samarbetar eftersom butikerna 
alltmer ses som en marknadsföringsinvestering. Kunderna ska förstå hur sortimentet 
hänger ihop och få hjälp men ändå känna sig fria att ströva fritt i butiken. Signalerna 
från reklam ska stämma överens med butikens uttryck eller vice versa.1,2

Att handla är en upplevelse för konsumenterna. Kunderna föredrar vissa ställen fram-
för andra och anledningen till detta är inte enbart priset. Det är viktigt att bygga upp 
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någon form att förhållande till sina kunder.11

Design kan i det här fallet ses på en strategisk nivå och tillämpas på alla aspekter av 
försäljningsprocessen, från försäljning och annonsering till visuell marknadsföring och 
butiksinredning. God interiör och förpackningsdesign har visat sig vara kostnadseffektivt 
genom att öka vinstmarginalerna och förbättra kommunikationen med kunderna.11

Informationen i detta kapitel är uteslutande inhämtad från boken New Retail (refe-
rens 11).

2.3.1. Principer för butiksdesign
Utmaningen är att hitta nya typer av butiksmiljöer som är både effektiva vad gäller 
utrymme, flexibilitet och kostnad och effektiva på att kommunicera återförsäljarens 
märkesvärden och uppmuntra konsumentaktivitet för att möta allt hårdare konsument-
krav.

Butiksdesignerns uppgift är att kombinera element av psykologi, teknologi och ergo-
nomi med butiksägarens kunskap om marknaden för att utveckla en interiör som med 
största sannolikhet passar konsumentprofilen.

Huvudprinciperna för butiksdesign kan delas in i intuition, estetik och praktiskhet.11

2.3.2. Konstant uppdatering
Kraven från konsumenterna ändras ständigt och därför är det viktigt att ständigt förnya 
och se över butiken. En svår uppgift när det gäller butiksdesign är att både locka till sig 
nya kunder och behålla de gamla. Butiksägaren och designern måste arbeta tätt ihop för 
att förstå vilka konsumenterna är och för att identifiera nya marknader. Det är också 
viktigt att komma ihåg att det är produkterna som är i centrum och designen får aldrig 
överskugga det som ska säljas. Det är viktigt att butiksägaren ser den nya designen som 
en långsiktig lösning när det gäller att skapa en god basdesign i butiken.11

2.3.3. Strategier
Många butiker investerar i omfattande marknadsundersökningar och analyser. Utifrån 
detta arbetar designern och butiksägaren fram en strategi. Det finns designföretag som 
har utökat sin verksamhet med strategiutveckling. Strategierna kan även involvera att 
byråer inriktade på trendspaning anlitas.11

2.3.4. Den nya konsumenten
Försäljning idag handlar om människor, deras livsstil, attityder och vad de tror på. Det 
blir allt viktigare att bygga upp ett förhållande mellan butiken och kunden. Det är svårt 
att identifiera dagens kunder. Tidigare kunde kunderna lättare delas in i sociodemogra-
fiska grupper, men det fungerar inte längre. Unga idag är alltmer medvetna och de barn 
som växer upp idag antas bli självsäkra märkesanvändare. De kommer att leta informa-
tion om produkterna och kan mycket väl tänkas söka sig bort från den statusdrivna mär-
kesbyggnaden och istället söka sig till märken som bär mer sofistikerade budskap.11

2.3.5. Grunderna för god ”retailing”
Det gäller att hitta en image. Produkten i sig föreslår en image som marknadsavdelning 
och butiksägaren arbetar med. Butiksdesignerns uppgift är att kommunicera den imagen 
på ett effektivt sätt. 

En annan grundpelare är att hela tiden ligga före även om detta innebär ett visst risk-
tagande. Det är också viktigt att hitta ett fokus samt att inse värdet av god design.11
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2.3.6. Praktiska aspekter på butiksdesign
Vid skapandet av en ny butiksmiljö är det viktigt att den inte tar för lång tid att bygga 
upp. Det kan leda till förödande ekonomiska konsekvenser för butiken.

Det finns flera grundläggande designprinciper som är gemensamma för all försälj-
ningsaktivitet: synlighet, tillgång, cirkulation, presentation och service.

Inredningsdesignprocessen kan beskrivas som att skapa ett bestående och pålitligt 
skelett, vilket innebär att det är viktigt att se till att golv, väggar, ljussättning och luftkon-
ditionering är lämpliga och fungerar tillsammans för den övergripande effekten. Själva 
”köttet” i designen innefattar bland annat presentationen av varorna, marknadsföring, 
grafik och skyltning och det är dessa element som gör butiksmiljön spännande.

En effektiv ny design kan snabbt räknas in genom försäljningsökning och på lång sikt 
kan de addera värde på många andra sätt såsom ökad märkesigenkänning, bekräftade 
märkesvärden och det kan också leda till nya marknader.

Den första bilden som möter kunderna är viktig, vilket för en butik oftast innebär 
butiksfasad, skyltar och skyltfönster.11

2.3.6.1. Skapa konsumentbehov
Idag handlar vi inte längre för vår överlevnad som främsta syfte och därför måste för-
säljarna utveckla andra tekniker för att få konsumenterna att handla. Designens roll är 
att framkalla dessa köpbehov. Exempelvis så placeras realisations- och kampanjvaror 
strategiskt i butik och skyltfönster för att locka kunderna. Butikerna måste också kon-
stant anpassa sig till konsumenttrender. Kunderna kan i många fall mycket väl tänka sig 
att betala ett högre pris för en produkt som är laddade med ”rätt värden” för dem och 
butiksmiljön kan ha en stor inverkan i shoppingupplevelsen.

Atmosfären i butiken måste spegla en förståelse för produkten. Bank- och försäk-
ringsbolagsmiljöer har ändrats de senaste åren från att ha varit sterila och nästan oväl-
komnande med högt säkerhetstänkande till mer öppna och mottagande med öppna ytor 
och där personlig kontakt prioriteras.

I all butiksmiljö är det primära syftet att leda kunden runt och presentera information 
på olika ställen och kunden ska få möjlighet att känna på, se och uppleva produkterna. 
Det gäller att skapa en miljö som kontrollerar konsumenternas behov och impulser. 
Syftet är att trigga olika stämningar som påverkar kundens beteende.

I butiksmiljön kan människans sinnen utnyttjas för att locka fram en viss stämning 
genom att till exempel använda sig av dofter.11

2.3.6.2. Planering av butiksmiljö
Innan planeringen av butiken kommer igång i detalj måste designern ha vissa saker klart 
för sig:

• Byggnadens typ, ålder och konstruktion
• Märkets värden, image och identitet
• En detaljerad nedbrytning av kundprofilen
• Kundens (butiksägarens) filosofi och mål
• Produktinformation (produktkategorierna)11

2.3.6.3. Konsumenternas cirkulationsmönster
Målet med butiksdesignen är att guida kunderna runt alla butikens delar så att denne 
inte missar några produkter. Detta kan göras direkt eller indirekt. I stora varuhus är det 
direkta sättet vanligast, då kunden är hänvisad att ta sig genom varuhusets olika delar 
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genom utstakade vägar. Detta hjälper dessutom kunderna att inte tappa bort sig i de 
stora lokalerna. I matvaruaffärer guidas kunderna runt i butiken med hjälp av hyllor och 
annan marknadsföring som placerats på ett strategiskt sätt. I mindre butiker finns ingen 
utstakad väg, där guidas kunderna istället uteslutande av vad de ser och därmed utifrån 
deras egna intressen.

Det finns vissa regler som de flesta butiksägarna har observerat angående kundernas 
cirkulation i butiker och varuhus:
• Synlighet=tillgänglighet. Människor vill veta vart de är på väg och var de har varit.
• Bra skyltning är lugnande för kunden.
• Landmärken kan skapa referenspunkter.
• Tydliga och lättillgängliga cirkulationsvägar behövs i stora butiker, särskilt vad gäller 
rulltrappor, trappor och hissar.
• Gångar hjälper till att ta sig genom hela butiken om den är stor men dessa bör inte gå 
rakt fram i för lång sträcka.
• Avdelningar och produktområden ska ligga nära gången
• Inga tvära slut, kunden vill lätt kunna ta sig genom butiken från ett område till ett 
annat.
• Produktområden bör locka, och inte vara för stora, djupa eller överväldigande. Annars 
känner sig kunderna fångade.
• Flaskhalsar måste undvikas, särskilt vid kassadisk, omklädningsrum, hissar och trap-
por.
• Avkopplingsställen bör finnas.11

2.3.7. Första intrycket – fasad och skyltfönster
Fasaden och skyltfönstret är konsumenternas första kontakt med butiken. Dess design, 
layout och material förmedlar ett omedelbart budskap till konsumenten.

Skyltfönstret och fasaden förmedlar märkets värden. Var affären ligger kan avslöja 
marknaden och den troliga prisnivån på produkterna. Det första intrycket måste vara 
minnesvärt och tydligt definiera identitet och märkesvärden.

Den image som förmedlas genom exteriören och interiören bör vara konsekvent och 
detta gäller skyltning, material och ljussättning.

I skyltfönstret bör olika produkter presenteras på olika sätt. Exempelvis bör små 
föremål visas i ögonhöjd medan möbler som ska visas i ett skyltfönster bör ha gott om 
utrymme runt omkring sig samt visas i sitt sammanhang.

Placeringen och layouten av skyltfönstret är också mycket viktig. Bäst anses vanligtvis 
hörnläge vara eftersom det innebär fler fönster. Designern måste ta hänsyn till vilka 
möjligheter som olika fönster erbjuder, till exempel vilket som syns bäst för gående 
respektive för förbipasserande bilar.

Ett ”öppet” skyltfönster, det vill säga där kunderna utifrån ser in i själva butiken, kan 
få butiken att verka mer inbjudande och tillgänglig, men risken finns att de blir ano-
nyma och att det blir svårt att befästa butikens identitet. Med ett ”öppet” skyltfönster 
blir butiken i sig en del av skyltningen och kan på så sätt locka fler kunder genom att 
aktiviteten i butiken syns utåt.

Ett bra skyltat fönster ska underhålla förbipasserande samtidigt som det ska visa 
produkterna och den service som erbjuds.11
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2.3.8. Butiksinredning
Butiksinredarens roll är att bygga ett designkoncept. Butiksinredningen bör hjälpa till att 
visa produkterna till deras fördel.

Det finns tre olika typer av butiksinredningar:
•”Från-hyllan-inredning” innebär system som massproduceras för att fungera i diverse 
butiker. Fördelarna med denna typ av inredning är att de oftast finns i lager och att de 
går snabbt att få fram samt att de är välbeprövade och relativt billiga. Nackdelen är att 
de används av många andra butiker, kanske till och med av konkurrenterna, och därmed 
går individualiteten förlorad.
•"Anpassad inredning" består av grundfunktioner som är gemensamma för många andra 
butikers inredningssystem men där det kosmetiska utseendet är specialanpassat till den 
egna butiken.
•"Specialdesignad inredning" är helt anpassad och skräddarsydd för den enskilda butiken 
vilket ger en unik identitet, men som samtidigt innebär betydligt högre investerings-
kostnader.11

2.3.9. Grafiska element i butiken
Grafiken är ett medium som butiksinredaren kan använda för att snabbt svara på tren-
der. Känslan i en butik kan snabbt och relativt billigt ändras genom grafiska element.

Grafiska element kan också på ett effektivt sätt användas ibland annat skyltfönster. 
Det är även ett starkt medium i butiken för att repetera en annonsslogan, logotyp eller 
bild. Genom att ta in bilder som används i annonsmaterial som dekorativa element i 
butiken repeteras dessa bilder för kunderna vilka känner igen dem. På så sätt blir de 
också påverkade av dem.11

2.3.10. Skyltning
Logotypen och eventuell symbol som används utanför butiken bidrar till att förmedla 
dess identitet. Formatet på skylten bestäms oftast av formen på logotypen. Skyltar bör 
placeras med 90 graders vinkel från husväggen för att lätt kunna ses på håll av förbipas-
serande. Skyltar bör inte överanvändas eftersom det kan ge intrycket av billighet.

Det finns ett stort utbud av material att använda till skyltar. Vid vissa skylttyper, till 
exempel sådana som är belysta inifrån, är variationen av material mer begränsad.11

2.3.11. Ljussättning
Ljus är naturligtvis en nödvändighet men kan också på ett effektivt sätt användas för 
att skapa en viss atmosfär, dra uppmärksamheten till någonting speciellt och påverka 
stämningen i butiken.11 Beroende på vilken atmosfär butiken ska förmedla kan den till 
exempel ljussättas med varmt eller kallt ljus.

2.3.12. Trycksaker
Baselement i en butiks trycksaker omfattar bland annat märkningar, påsar, skyltar och 
prislappar.11
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3. Grafisk profil till Alpingaraget

3.1. Bakgrund
Alpingaraget är en butik i Stockholm som säljer utrustning för alpin utförsåkning. 
Butiken är inrymd i ett gammalt bilgarage under markplan. I anknytning till garaget har 
de en lokal i gatuplan som idag används som möteslokal. Denna lokal överväger de att 
börja utnyttja även som butikslokal och/eller kontorsutrymme.

Butiksytan är idag för liten för alla produkter som ska rymmas. Inte heller lagerutrym-
met räcker till vilket innebär att delar av butiken också fungerar som lagerplats.

Under det senaste året har prismärkning av produkterna påbörjats. Skyltning av 
avdelningarna saknas. 

Alpingaragets nuvarande logotyp går i orange och svart (Figur 1.). Den orange färgen 
är inarbetad hos kunderna och samtliga kunder som lämnar butiken med ett par skidor 
får med sig ett ”skidband” i denna färg. Logotypen som helhet är väl inarbetad, men 
nu överväger Alpingaraget att byta ut denna mot en som ser mindre ”hemsnickrad” ut 
och mer modern och de anser att det kan vara lämpligt att göra detta innan de växer sig 
alltför stora. Detta torde vara ett bra tillfälle att förnya den grafiska profilen enligt vad 
som står under punkterna 2 (modernisering) och 4 (pådriva tillväxt) i avsnitt 2.2.8 om redesign 
av grafisk profil.

Efter att ha studerat inlägg om Alpingaraget på skidsajten ”Freeride”12 kan en 
tendens utläsas att kunderna blivit alltmer missnöjda. Från början var i stort sett alla 
positiva till butiken och det sätt de blev bemötta av personalen på men under senare år 
verkar många anse att personalen och deras attityd och kunnighet har försämrats. Det 
råder naturligtvis delade meningar om detta och denna kritik är inte heller statistiskt 
säkerställd i och med att de personer som bidragit med inlägg i forumet har gjort detta 
helt på eget bevåg.

3.2. Alpingaragets önskemål
Vid ett första möte på plats med butikschefen Måns Åberg uttryckte han vissa önske-
mål som han vill att den eventuella nya profilen ska förmedla. Då butiken är belägen 
i ett garage vill de att garagekänslan ska finnas kvar, därmed inte sagt att det måste 
vara känslan av ett bilgarage. Det får däremot inte kännas alltför ”cleant”. De vill att 
kunderna som kommer till butiken ska känna att de kommer till en annan värld jämfört 
med vardagen bland Stockholms gator. Kunderna ska bli sugna på att åka skidor när de 
kommer ner i butiken.

I och med att de egentligen har växt ur lokalen så överväger de att disponera om 
butiken och att eventuellt börja utnyttja den intilliggande lokalen som finns i gatuplan.
Ett av de största problemen som de har i dagsläget är att pjäxavdelningen är för liten.

Skyltning av olika avdelningar och produkter är också ett område som de vill för-
bättra. Idag finns inga skyltar i butiken för olika avdelningar. De vill att kunderna själva 
ska hitta till det de söker men även att de även fortsättningsvis ska komma fram och be 
personalen om hjälp.

Figur 1. 
Alpingaragets nuvarande logotyp
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Entrén till butiken utgörs av den tidigare garagenedfarten där en trätrappa har byggts. 
Längs denna nedfart finns stora väggytor som idag inte utnyttjas som de skulle kunna 
göra. En idé som butiksägaren själv har haft är att göra ett galleri med skidbilder här. 
Här finns även en TV-skärm placerad. Tanken är att inspirerande filmsekvenser med 
skidåkning och även eventuell reklam från olika skidorter ska visas på denna.

Sedan något år tillbaka har de inrett butiken med en vitmålad träpanel som lämpar sig 
för att fästa klädhängare och olika ställningar på.

3.3. Inledande tankar om den nya profilen
När kunderna kommer till butiken från Stockholms gator ska de bli sugna på att åka ski-
dor. Butikens ytor ska disponeras på ett logiskt sätt för att förenkla för kunden. Ett unikt 
bild- och grafikmanér ska göra att Alpingaragets identitet känns igen både i butiken och 
i annonser i dagspress. Det är viktigt med en enhetlig linje genom all kommunikation 
från butiken. En ny logotyp arbetas fram som känns mer modern än den nuvarande, 
däremot behålls orange som en viktig del i den nya grafiska profilen. Den nya profilen 
ska förmedla en mjukare framtoning.

3.4. Genomförande
Arbetet inleddes med att utifrån ovanstående bakgrund ta fram ett antal skisser på ny 
logotyp. Av ett fåtal av dessa gjordes sedan olika varianter i Illustrator. Några av skis-
serna visas i Bilaga B. En logotyp fastställdes utifrån vilken ett tydligt koncept för hela 
den grafiska profilen kunde utvecklas. Detta koncept innebär att alla grafiska element 
kännetecknas av prickar som är ordnade enligt ett rutmönster och som anpassas för 
respektive tillämpning.

Utifrån detta koncept togs övriga grafiska element, såsom visitkort, brevpapper, 
katalog och skyltar fram.

Allt grafiskt material producerades i Adobe CS2-programmen Illustrator, InDesign 
och Photoshop. En enkel 3D-modell har även gjorts i gratisversionen av programmet 
Google SketchUp för att illustrera hur grafiska element kan appliceras i butiken.

Figur 2. Alpingaragets lokaler.
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4. Resultat

4.1. Konceptet 
Prickar som ligger ordnade enligt ett rutmönster återkommer i all grafisk kommunika-
tion från Alpingaraget och blir därmed ett tydligt kännetecken för butiken. 

4.2. Logotyp och symbol
Företagsnamnet är placerat på två rader i teckensnittet Eurostile (Extended 2) och är 
kraftigt spärrat.

En symbol bestående av prickar bygger upp formen av en alptopp som också kan 
läsas som ett A och är placerad till vänster om logotypen(Figur 3). Formen på denna 
symbol liknar formen på A:et i den gamla logotypen, vilket är ett medvetet val för att 
öka igenkänningen. Prickarna symboliserar de små lampor som ofta bygger upp ljus-
skyltar framför exempelvis bilgarage och som talar om ifall det finns lediga platser, vilket 
gör att kopplingen till ett garage behålls (Figur 4). Tanken är att denna symbol sedan 
ska kunna användas separat från logotypen och appliceras på diverse produkter från 
butiken, såsom t-shirts, mössor, skidväskor, pjäxbagar och skidsockar. Logotypen skall 
alltid presenteras positiv. Om annan bakgrund än vit används, läggs logotypen på en vit 
tonplatta med rundade hörn som sticker in som en flik från kanten. Undantagsfall kan 
vara om symbolen eller logotypen ska tryckas på kläder eller andra produkter. Då tillåts 
bakgrundsfärgen vara svart. Logotypen kan även reproduceras helt i svartvitt då eko-
nomin eller tekniken inte tillåter färgtryck. Logotypen uppfyller alla de krav som ställs 
på en logotyp och som finns presenterade i avsnitt 2.2.3.1. Logotypen i olika varianter 
finns i Bilaga C(1). 

4.3. Färger
Alpingaragets starkaste kännetecken är den orange färgen och orange kommer därför 
även fortsättningsvis att dominera i profilen. Det är också en stark signalfärg som väcker 
uppmärksamhet, den är energisk vilket passar målgruppen som är skidåkare. Dessutom 
är orange en varningsfärg som är lämplig att använda i fjällmiljö där olyckor är vanligt 
förekommande. Övriga färger som används i är i första hand vit och grå. Grå ger en 
mjukare framtoning än svart och får i symbolen symbolisera berget. Den grå nyansen 
har valts så pass ljus så att den i undantagsfall ska kunna tryckas och framträda mot svart 
bakgrund. Vit förekommer i stor utsträckning och symboliserar snön. Färgerna med 
färgkod för olika färgrymder finns i Bilaga C(2).

4.4. Teckensnitt
Till kapitelrubriker i katalog, annonser samt prisuppgifter används James Fajardo, ett 
teckensnitt med handskriftskaraktär av klottertyp och som känns rätt för målgruppen. 
Användningen av detta bidrar till en något ruffigare känsla för att undvika ett alltför 
cleant uttryck. I övrigt är Univers i olika skärningar profilens huvudtypsnitt och före-
kommer i bland annat brödtext, underrubriker och produktinformation. Exempel på de 
teckensnitt som används finns samlade i Bilaga C(3).

Figur 5. De nya profilfärgerna.
Orange: 0-60-100-0
Grå: 0-0-0-50

Figur 4. Skyltar vid parkerings-
garage har använts som inspiration till 
den nya logotypen.

Figur 3. Den föreslagna logotypen.
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4.5. Bildmanér
Fotografiska bilder i bland annat produktkatalogen kommer att ges ett speciellt uttryck 
genom att det alltid finns ett hörn med stegvis nedtonade nyanser av grå, vit eller orange. 
Formen på detta hörn ger en återkoppling till symbolen. Ljuset i bilderna bör i största 
möjliga mån vara sådant att bilderna får en ton som går åt orange, det vill säga de ska 
helst vara fotograferade i solupp- eller nedgång. Detta för att harmonisera med profi-
lens övriga färgsättning och för att skilja sig från de flesta andra bilder som är tagna i 
skidmiljö, där en klarblå himmel är vanligt förekommande. För att se exempel på detta, 
se Bilaga C(4).

4.6. Trycksaker
Trycksaker omfattar visitkort, brevpapper, kuvert, beställningsformulär, verkstadskvitto, 
annonser, bärkassar och katalog.

4.6.1. Visitkort
Visitkortet är av standardformat, 85×54 mm. Bakgrundsfärgen på framsidan är vit och 
logotypen är placerad uppe i vänstra hörnet. I nedre högra hörnet finns orange prickar 
som stegvis tonas ut. Kontaktuppgifterna finns samlade nedanför logotypen och texten 
är vänsterställd på ett sådant sätt att dess vänsterkant linjerar med texten i logotypen. På 
baksidan är bakgrundfärgen orange och i nedre vänstra hörnet tonar vita prickar stegvis 
ut. Se Bilaga D(1).

4.6.2. Brevpapper
Brevpapperet är i A4-format. Logotypen är placerad uppe i högra hörnet. Längst ner 
finns en sidfot som avgränsas med ett orange streck och under det finns kontaktupp-
gifter såsom adress, telefon- och faxnummer samt webadress och e-postadress. Dessa 
är uppdelade på tre kolumner och skrivna med Univers 57 Condensed i grad 9/10,8. 
Marginalerna som avgränsar satsytan är i överkant 40 mm, i underkant 35 mm och på 
båda sidorna 30 mm. Till brödtexten skall Univers 55 Roman användas i grad 10/12. 
Se Bilaga D(2).

4.6.3. Kuvert
Kuverten är i C5-format. Bakgrundsfärgen är Alpingaragets orange. I nedre vänstra 
hörnet tonar vita prickar stegvis ut och ovanpå detta finns logotypen på en vit tonplatta 
med runda hörn som skjuter in från kanten. På öppningsfliken finns avsändaradressen 
som negativ text mot den orange bakgrunden. Se Bilaga D(3).

4.6.4. Beställningsformulär
Beställningsformuläret är i A4-format. Högst upp i vänstra hörnet finns logotypen och 
under detta kontaktuppgifter. Högst upp till höger finns tre cirklar som kryssas i bero-
ende på vilken typ av order det gäller. Själva ytan där beställningarna fylls i delas upp i 
rader och kolumner med hjälp av tunna linjer (0,25 pkt) och hela denna yta omges av 
en tjockare ram (1 pkt) med rundade hörn. Länst ner finns information om post- och 
bankgironummer samt plats för underskrift. Se Bilaga D(4).

4.6.5. Verkstadskvitto
Verkstadskvittot har formatet 78×233 mm. Högst upp finns logotypen. Liksom för 
beställningsformuläret avskiljs rader och kolumner med tunna linjer och hela formu-
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lärdelen omges av en ram med rundade hörn. Längst ner finns perforeringar så att 
delar kan rivas av och lämnas ut som kvitto till kund medan reparation pågår. Se Bilaga 
D(5).

4.6.6. Annonser
Annonser för till exempel dagspress består av en grå eller orange tonplatta. Orange när 
det är något speciellt som rea och grå i annat fall. Uppe i högra hörnet tonar vita prickar 
stegvis ut och i detta bakas ett piktogram (en förenklad illustration) in bestående av 
prickar som får symbolisera underliggande annonstext som är skriven med teckensnittet 
James Fajardo. Det för profilen karaktäristiska hörnet bildar i det här fallet snöflingor 
som faller mot en bergssluttning. I nedre högra hörnet finns logotypen på vit tonplatta 
med rundade hörn som skjuter in från kanten. Allra längst ner finns butikens kontakt-
uppgifter. Se Bilaga D(6).

4.6.7. Prismärkningar
Skidornas märkning ska rymma både information om produkten och prisuppgift. 
Prislappen görs som en rektangulär klisterlapp med måtten 70×100 mm. Den har en grå 
bakgrund med tonade prickar i övre högra hörnet samt en vit tonplatta där produktin-
formationen presenteras. Priset presenteras på en cirkulär tonplatta för att snabbt och 
lätt synas. Se Bilaga D(7).

Övriga prismärkningar görs i samma manér men anpassade till respektive produkt-
typ.

4.6.8. Bärkassar
Två storlekar, en som är tillräckligt stor för att få plats med en pjäxkartong och en 
som är tänkt för mindre varor. Kassen har grå eller orange färg med ett hörn med vita 
prickar som tonar ut. Logotypen finns på vit tonplatta som skjuter in från högra kanten. 
Se Bilaga D(8).

4.6.9. Katalog
Katalogen har formatet 205×270 mm. I katalogen används fotografiska bilder av skidå-
kare och skidmiljöer enligt det bildmanér som presenteras i avsnitt 4.5. Varje kapitel 
inleds med ett uppslag med en utfallande fotografisk bild på vänstersidan och med en 
allmän informationstext om produktslaget på högra sidan. Produktsidorna har en bak-
grundsplatta som är antingen grå eller orange och med prickar i samma färg. Information 
om produkterna presenteras på vit tonplatta. Prisuppgifter finns på en prick som finns i 
anslutning till denna tonplatta. Till kapitelrubriker och sidnumrering används teckensnit-
tet James Fajardo och till övrig text olika vikter av Univers. Se Bilaga D(9).

4.7. Inredning
I detta förslag behålls den inredning som finns i butiken för att hålla nere den kostnad 
som det skulle innebära för Alpinaraget att implementera förslaget. Den befintliga inred-
ningen bör istället fixas till genom målning. En del i förslaget är att lägga in ett grått 
gummigolv med upphöjda prickar som dels skulle vara bra för att förhindra att kunder 
halkar när de provar pjäxor och dels för att det bidrar till garagekänslan och överens-
stämmer med prickkonceptet. Inredningen går framförallt i vitt och grått med vissa 
inslag av orange. Resten av färgerna i butiken står produkterna för.
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4.8. Skyltar
På butiksfasaden görs en stor skylt ovanför entréporten där logotypen trycks på vit-
lackad plåt i liknande modell som nuvarande skylt. Orange cirkulära skyltar med enstaka 
bokstäver som tillsammans bildar ordet skidor placeras på bägge sidor om entrén. En 
skylt med logotypen som går ut 90˚ från väggen bör också finnas för att ses på avstånd 
av gående på trottoaren. Allt i enlighet med stycke 2.3.10. Skyltning. Se Bilaga E(1).

Skyltar för butikens olika avdelningar skrivs med Univers i grått mot vit bakgrund. 
Övre vänstra och nedre högra hörnet består av orange prickar som stegvis tonar ut.
Formen på skyltarna är rektangulär med rundade hörn. Se Bilaga E(2).

4.9. Skyltfönster
I den tidigare outnyttjade lokalen i gatuplan finns skyltfönster ut mot gatan som bör 
utnyttjas för att visa upp butikens produkter. Ett förslag har tagits fram på ett skidställ 
med inspirerande skidbilder med det för Alpingaraget typiska bildmanéret som utgör 
bakgrunden. I skidstället placeras sedan olika skidmodeller. Även provdockor med klä-
der från butiken kan visas upp i skyltfönstret. Se Bilaga E(3).

4.10. Grafiska element i butik
Väggar i butiken dekoreras med grafiska mönster som är uppbyggda av prickar. Det 
bör finnas minst ett sådant grafiskt element på varje plan i butiken samt i entrégången, 
helst fler, men det är mycket beroende på tillgängligt utrymme. Idéer om bilder som kan 
produceras på detta sätt är världskarta där skidorter är utmärkta, skidåkare, alplandskap, 
namn på skidorter, skidord och snöflingor. Exempel på hur en sådan världskarta kan se 
ut finns i Bilaga E(4).

4.11. Planlösning
Ett förslag på omdisposition av butikens ytor och avdelningar har tagits fram där även 
den idag outnyttjade lokalen i gatuplan tagits med i planeringen.

I detta förslag flyttas klädavdelningen till den outnyttjade lokalen i gatuplanet. Här 
skapas även ett utrymme för kontor. Skidavdelningen placeras i den nuvarande avdel-
ningen för kläder. Pjäxavdelningen behåller sin nuvarande position, men väggen till det 
nuvarande lagret öppnas upp och även denna utnyttjas för pjäxprovning. Inom denna 
yta borde då även goggles (skidglasögon) rymmas. Där skidorna finns idag skapas ett 
nytt lagerutrymme som ersätter det gamla. Det bör från detta lagerutrymme finnas en 
ingång både till verkstaden och direkt till butiken.

En öppning skapas från butiken i gatuplan till entrénedfarten. Då lokalen i gatuplan 
används krävs en kassadisk på båda plan. Se Bilaga E(5).

4.12. Övriga applikationer
Den grafiska profilen har även applicerats på olika produkter vilka finns samlade i 
Bilaga F.
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5. Diskussion

Ett förslag på ny grafisk profil har presenterats för Alpingaraget. Butikschefen, Måns 
Åberg, som har varit min kontaktperson på företaget var mycket nöjd med förslaget. 
Nu återstår för honom och de andra i butiken att ta ställning till om och i så fall när 
profilen ska implementeras. Vid presentationstillfället berättade Måns att det kommer 
att bli aktuellt för dem att byta profil först i samband med att de byter lokal, vilket de 
har förhoppningar om att det ska ske inför nästa skidsäsong, det vill säga under hösten 
2008. Då flytten innebär en stor omställning för butiken är det också ett utmärkt tillfälle 
att göra om den grafiska profilen.

I det här fallet valde jag att presentera ett färdigt koncept för kunden Alpingaraget 
eftersom jag visste att de sedan tidigare fått ett förslag från en reklambyrå. Jag ville 
därför lämna mitt förslag på samma villkor som dem istället för att gemensamt med 
butikschefen diskutera fram en optimal lösning för Alpingaraget, vilket hade varit att 
föredra om jag redan var anlitad för uppdraget i skarpt läge. Om jag hade valt att göra 
det i det här läget så skulle det ha funnits en risk att mitt arbete indirekt skulle ha påver-
kats av det förslag som reklambyrån lämnat då Måns säkerligen skulle ha haft detta i 
åtanke vid diskussioner med mig. Jag inser att en fomgivare i en normal situation aldrig 
skulle lämna en så här utförlig grafisk profil som förslag till en kund innan de varit med 
och godkänt de grundläggande elementen i profilen såsom logotyp och färger. Jag är 
dock nöjd med mitt arbete och att jag valde att göra så många delar i den grafiska pro-
filen eftersom det gett mig en bra inblick i den arbetsinsats som krävs för att ta fram ett 
helt profilprogram. Om Alpingaraget väljer att använda sig av mitt förslag så finns det 
säkerligen många detaljer som kommer att behöva omarbetas, men nu vet jag i alla fall 
att de var nöjda med helheten.

6. Slutsats

Efter att ha presenterat förslaget för Alpingaraget och fått det positiva emottagande som 
jag fick kan slutsatsen dras att den grafiska profil som tagits fram troligtvis skulle kunna 
fungera i verkligheten och för den kundgrupp som Alpingaraget har.

7. Slutord

Jag är mycket nöjd med mitt val av examensarbete och med resultatet som jag har åstad-
kommit. Nu är min förhoppning att Alpingaraget väljer att implementera den grafiska 
profil som jag tagit fram.

Jag vill tacka Måns Åberg på Alpingaraget för att jag fick möjligheten att göra detta 
examensarbete, Per Eriksson Pax och Klas Aspling på reklambyrån Norkay i Falun för 
att de ställt upp som bollplank för mina grafiska idéer under arbetets gång samt Jesper 
Molin som bidragit med fotografiska skidbilder till katalogen. Ett stort tack riktas också 
till korrekturläsarna Otto Johannesson och Andreas Davidsson.
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�. Prismärkning

K2 BURNIN LUV

Grym skida för tjejer som vill ha 
en pistskida. Massor av sväng 
men med en konstruktion gjord 
för höga farter. Fantastiskt kant-
grepp!

L/R: 146, 153, 160/13, 167

Bak: 99 mm
Midja: 68 mm
Fram: 115 mm

5500

�. Bärkasse
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ATOMIC METRON 9
Skön skida med både sväng och 
stabilitet. Som alla Atomic är denna 
skida väldigt livlig och ger fantastiskt 
mycket tillbaka till den lite mer aktiva 
åkaren.
Tail/Waist/Tip: 101/76/115
Längd/Radie: 152, 162/11, 172

K2 APACHE CROSSFIRE
Gillar du att dra på ordentligt så 
är den trygg som i mammas famn. 
Kantgrepp som en skridsko, och 
lekfull som ett barn.
Tail/Waist/Tip: 101/76/115
Längd/Radie: 152, 162/11, 172

K2 BURNIN LUV
Grym skida för tjejer som vill ha en 
pistskida. Massor av sväng men 
med en konstruktion gjord för höga 
farter. Fantastiskt kantgrepp!
Tail/Waist/Tip: 99/68/115
Längd/Radie: 146, 153, 160/13, 167

K2 PUBLIC ENEMY M12
Grymt hållbar skida. Ingen klippa är för 
hög och inget berg för brant. Lekfullhet 
har fått ett nytt ansikte när det kommer 
till midjemått i den här klassen.
Tail/Waist/Tip: 109/85/118
Längd/Radie: 159, 164, 169, 174, 179/20

K2 SWEET LUV
För tjejer som lika gärna åker 
“Skutans” baksida som bränner pist 
i Sestiere. Tillräckligt smal under 
foten för att vara kvick i kantbyten 
som bredden räcker för djup puder.
Tail/Waist/Tip: 105/78/119
Längd/Radie: 146, 153, 160/15, 167

14

ATOMIC METRON 1100
Skön skida med både sväng och 
stabilitet. Som alla Atomic är denna 
skida väldigt livlig och ger fantas
tiskt mycket tillbaka till den lite mer 
aktiva åkaren.
Tail/Waist/Tip: 101/76/115
Längd/Radie: 152, 162/11, 172

7500

6500

6900

Jag har alltid haft ett speciellt förhållande till skidspår. 
Efter ett åk kan jag stå och stirra belåtet på mina egna 
spår i flera minuter. Ibland när någon kommer på mig 
skäms jag nästan en smula. Det är som att bli påkom
men med att posera framför spegeln. Man känner sig 
så där lagom dum.

»Spårstirraren« är skidåkarnas Narcissus. Och jag 
är spårstirrare. Jag erkänner.
– Jag heter Jesper, jag är spårstirrare.
– Hej Jesper!

Jag kan gå förbi en spegel utan att titta i den, men 
jag kan inte slita ögonen från mina egna skidspår. Det 
finns inget vackrare än ett ensamt spår utför ett orört 
face. Speciellt inte när man har ritat det själv. Graffiti, 
snöänglar och toalettklotter – människan har alltid haft 
behov av att lämna efter sig märken. Små, små tecken 
på att man finns till. Spår och signaturer som berättar 
om ens särart.

Skidspåret är skidåkarens signatur. Varje spår berät
tar en liten historia för den som kan tyda dess språk. 

Symmetriska kortsvängar i fallinjen vittnar om klassisk 
österrikisk skidfostran. Distinkta, runda spår som 
försvinner i utgången av varje sväng tyder på tryck 
i svängarna och markant svävfas. Troligen är det en 
överenergisk alpinåkare som är upphovsmannen. Kant
iga spår i sicksack skvallrar om att en nybörjare varit 
framme. Varierande svängradie, kreativa vägval och 
hopp är kännetecken för duktiga friåkare. Ensamma 
landningsspår nedanför stora drop vittnar om mod. 
De slutar dock ofta i en serie mindre kratrar och då vet 
alla vad som hänt. Men när ett ensamt spår nedanför 
en stor klippa mynnar ut i ett par snygga superG
svängar är det mästerligt. Man kan nästan se hoppet 
framför sig och man undrar vem som gjorde det. Vem 
»stompade Östra« i dag? frågas det med viskande 
röster på Åre torg och snabbt är spekulationerna i full 
gång.

Spår fascinerar och förundrar. Tittar man noggran
nare upptäcker man kanske något som ingen annan 
sett. Spåret utför den långa branten ser fulländat ut 

vid ett första ögonkast. Men den som tar fram kikaren 
kan ana två små avbrott. Åkaren har stannat och vilat. 
Att avslöja sådana bedrägerier kan vara en lättnad för 
det avundsjuka skidåkarsinnet. Men felfria landningar, 
fulländade storslalomsvängar och kreativa linjer i alla 
ära – kungen av skidspår är ändå »elvan« eller »ettan«. 
Ett spikrakt spår nerför en lång brant eller en smal 
korridor sätter punkt för alla diskussioner. Det är det 
ultimata tecknet på skidåkarhybris – ett slag i solar
plexus mot alla andra spår inom synhåll. När elvan är 
lagd finns inget mer att göra. Det är bara att bege sig 
till nästa sluttning och hoppas att ingen hunnit spika 
den innan man kommit dit.

Spårstirrarens värsta mardröm är att bli utsatt för 
ett »dollartecken«, det vill säga att få se sina eleganta 
svängar bli överkörda av någon som åker rakt ner. 
Mer total än så blir inte förnedringen. Det går historier 
om våldsamma slagsmål som brutit ut mellan spår
fetischister efter dollarisering av prydliga kortsvängar. 
En känd australiensisk dollartecknare lär ha fått fly 

hals över huvud från Adelboden efter att en uppretad
mobb av lokala spårstirrare hotat lyncha honom. Efter 
den incidenten ska de lokala växlingskontoren ha 
inlett en bojkott mot den amerikanska valutan. Jag vet 
inte om den historien är sann, men en sak är säker, 
snygga puderspår är konstverk som endast blåst 
och snöfall får förstöra. Så länge vinden är stilla och 
vädret är klart ska de lämnas intakta. I vissa fall går det 
bra komplettera konstverket. »Figuråttor« och »spår 
i spår« är exempel på accepterat samarbete. Puckel
pist är en annan typ av kollektiv skidåkarskapelse 
som är både älskad och hatad, men obestridligt 
vacker i eftermiddagssolen. Puckel och andra mönster 
oräknade är dock spårritande en strikt individuell sport 
– en välförtjänt egotripp och ett privilegium för alla 
som åker skidor. Det är bara att hålla ögonen öppna 
i vinter. Var nästa vackra spår dyker upp står skrivet 
i stjärnorna. Men vem som har lagt det står skrivet i 
snön. För dem som kan läsa.

Jesper Rönnbäck

Det står skrivet i snön
Foto: Jesper Molin, www.jespermolin.se
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ATOMIC B 80
Med ett enkelt handgrepp kan man få 
denna supervida pjäxa att vara både smal 
samt monsterelefantvid runt vadpartiet.
Storlek: 22,5 – 26,5

ATOMIC B 80
Med ett enkelt handgrepp kan man få 
denna supervida pjäxa att vara både smal 
samt monsterelefantvid runt vadpartiet.
Storlek: 22,5 – 26,5

ATOMIC BALANCE 90
Den här friåkningspjäxan smälter lätt in 
bland de andra märkena i samma pris
klass. Den skiljer sig dock på en punkt 
– prestanda.
Storlek: 25,5 – 29,5

NORDICA HOT ROD NITROUS
Ett förstahandsval när du vill ha det värsta, 
men insett att storebror Dobbermann 
är lite för smal, hård, ond och kall. Grym 
känsla och härlig mjuk flex.
Storlek: 25,5 – 29,5

NORDICA SPEED MACHINE
Denna modell låter vi utnämnas till vår 
mest allsidiga pjäxa. Med skön volym och 
lagom mjukhet i skaftet faller den de flesta 
på läppen.
Storlek: 25,5 – 29,5

ATOMIC BALANCE 90
Den här friåkningspjäxan smälter lätt in 
bland de andra märkena i samma pris
klass. Den skiljer sig dock på en punkt 
– prestanda.
Storlek: 25,5 – 29,5
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SKIDOR
FATSKI (s.8-11)
Att vakna upp en tidig vintermorgon och upptäcka att det har snöat 50 cm under natten är inte 
bara helt underbart, det kan vara grymt stressande också. Jag vill ju lägga de första spåren på alla 
bergssidor i området jag befinner mig i och utan hjälp utav ett par riktigt breda skidor har jag inte 
en chans. Bredden på skidorna gör att jag flyter ovanpå snön och surfar nerför sluttningarna i stora 
svängar, till skillnad mot en smalare skida där jag gör kortare och fler svängar och tvingas ödsla mer 
energi. Den största skillnaden på fatskis idag och för fem år sedan är dock inte bärigheten i lössnö, 
utan att det faktiskt går att åka på dem när du kommer ner till den där snåriga skogen full med isiga 
pucklar. Och i pisten är de riktigt roliga om du har hyfsad teknik. Var man skall dra gränsen mellan 
fatskis och freeride idag är ganska luddigt men jag tror att någonstans mellan 90 och 100 mm under 
foten bör vara ett ok svar. Hoppas att det snöar sanslöst mycket i vinter och att jag alltid får åka 
först.

FREERIDE (s.14-19)
Freeride eller allmountain som det också kallas är skidan för hela berget. Det är skidan som är bra 
på mycket men inte bäst på något. Det kanske låter tråkigt men det är det absolut inte. Med dagens 
flygförbindelser till alpländerna och det priskrig på flygbiljetter som råder, åker vi skidor som aldrig 
förr. Istället för en helg i Romme med korv, pommes frites och cola till lunch blir det Alanga med 
tryffelrisotto och Barolovin. SKidåkningen är också lite mer varierande, allt från manchestercruis
ing till offpiståk med 2000 fallhöjdsmeter. Och det är inte alla som har möjligheten eller vill ta med 
sig mer än ett par skidor, då är frirideskidan det bästa alternativet. Ju mer offpist du tänkt dig åka 
desto bredare skida väljer du och vice versa, så midjemåtten på en freeridesikida ligger i spektrat 
75–90 mm under pjäxan. Och känner du ändå för att åka till Romme som faktiskt är grymt bra och 
väldigt proffsigt skött så funkar skidorna även där.

JIBBING (s.24-27)
En av våra äldsta och bästa kunder heter Johan Monsén och är idag höjdare inom skidförbundet. 
Han har under de senaste 5–6 säsongerna besökt oss minst två gånger i veckan för att kolla läget 
eller fixa till något med nån av sina fyra söners prylar. Alla tävlar. Johan och min mamma fäller 
ungefär samma kommentarer, klipp dig, raka dig och dra upp byxorna – det ser ut som om du håller 
på att tappa dem. Att jag dessutom gärna åker omkring på ett par twintipskidor vid 35 års ålder gör 
ju inte saken bättre. Men faktum är att många av twintipskidorna är riktigt bra att åka med och har 
i prinncip samma konstruktion som ett par freerideskidor. Ska man dock in i funparksen och jibba 
eller hoppa i dom där monsterhoppen som finns väljer man en modell som är mjukare i top och tail 
och är monterad mer mot mitten av skidan. Jag åker på dem av ren fåfänga och för att jag tycker 
att de ser fräcka ut. Det vore häftigt att få se Johan Monsén kryssa omkring på ett par feta twintips 
under VM i Åre i februari.

RACE CARVE (s.30-35)
Vi i butiken tänker självklart mycket på skidåkning, kanske för mycket ibland. Men det är inte alltid 
de bottenlösa puderåken och gigantiska klipphoppen vi drömmer tillbaka till. Minst lika ofta kan 
vi längta tillbaka till ett skidtest i Sälen. Klockan är 8 på morgonen och skidleverantörerna fäller 
upp sina tält och tar fram sina skidor. De bjuder på kaffe och vässar upp kanterna på skidorna. Det 
är stenhårt och helt nypistat i backen. Vi är först upp i liften, och skidorna vi står på har en midja 
på mellan 63 och 75 mm. Att få den känslan av kontroll och känna skutet ut ur sväng när du pres
sar skidorna från kant till kant i de elljusupplysta pisterna är underbart. Efter några åk känner du 
mjölksyran komma och det är dags för vila och skidbyte. Racecarvekategorin kan man dela in i två 
delar. Dels de som har en kortare svängradie på 10–14 m (SL) och de som har en längre svängradie 
(GS). Hoppas vi ses i Sälen i november.
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2. Skyltar avdelningar

SKIDOR
HJÄLMAR

PJÄXOR

KLÄDER

SKYDD
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GOGGLES



3. Skyltfönster
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�. Väggdekoration
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�. Planlösning
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