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Förord
Jag vill tacka Sprida i Borlänge, där jag har gjort mitt examensarbete.
Framförallt Jon Svensson för värdefulla tips och Mark Baljeu för inspiration. Ett stort tack också till Hans Hultman och Annika Olsson i EMloppets organisation, som har varit mycket bra att arbeta med.
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Inledning
Som avslutning på utbildningsprogrammet Grafisk Teknologi, inriktning
design, görs ett examensarbete på C-nivå, omfattande 10 poäng. Detta
examensarbete omfattar en fördjupningsdel och en del där arbetet med
att ta fram profilprogram och grafisk manual för EM-loppet behandlas.
Bilagt arbetet finns ett antal tillämpningar där det grafiska profilprogrammet har använts. Som bas för arbetet behandlas grunden till profileringsarbetet, där vikten av att ha klart för sig vad som skall kommuniceras innan designarbetet påbörjas beskrivs.

Bakgrund
Europamästerskapen (EM) i friidrott 2006 kommer att hållas på Nya
Ullevi i Göteborg den 8 - 13 augusti. Som en del i arbetet för att marknadsföra EM kommer löpartävlingen EM-loppet att genomföras år 2003,
2004, 2005 och 2006. Loppet kommer att ha start och mål på Nya Ullevi.
Banan som mäter en kvarts maraton, kommer i stort sett att följa samma
sträckning som den bana löparna springer under EM. För att EM-loppet
redan från början skall ha en tydlig identitet kommer en grafisk profil att
tas fram för evenemanget.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att få ökade kunskaper om tillvägagångssättet när en grafisk profil utformas för ett företag eller ett evenemang.
Syftet är också att med hjälp av dessa kunskaper stärka EM-loppets
identitet genom skapandet av en tydlig och enhetlig grafisk profil.

Mål
Målet med examensarbetet är att ta fram en grafisk profil och att göra en
grafisk manual till evenemanget EM-loppet. Manualen skall sedan
kunna användas av EM-loppets organisation för att de på ett tydligt sätt
ska kunna visa upp en enhetlig identitet.
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Metod
Examensarbetet genomförs med hjälp av litteraturstudier, informationssökning på Internet, samt personliga kontakter. Arbetet sker i nära samarbete med uppdragsgivaren Sprida och EM-loppets tävlingsledning.
Kontakt kommer även att hållas med evenemangsbolaget GotEvent som
är ekonomiskt ansvarigt för EM-loppet, samt reklambyrån Anrbbdo, som
har tagit fram den grafiska profilen för EM i friidrott 2006. Anrbbdo kommer att ge synpunkter på hur nära släktskapet skall vara mellan profilen för EM och EM-loppet. Andra grafiska profiler på marknaden kommer
att undersökas för att väcka idéer och ge inspiration. Den grafiska profilen kommer sedan att tas fram under handledning av Jon Svensson på
Sprida. Slutligen skapas en grafisk manual som skall styra användningen av den grafiska profilen.

Avgränsningar
En grafisk profil skapas med utgångspunkt från EM-loppets logotyp och
manualen kommer att utformas med följande innehåll: regler för logotypen, vilka färger och typsnitt som skall användas, samt exempel på hur
den grafiska profilen tillämpas på bland annat visitkort, korrespondenskort, brevpapper och kuvert. För att ta fram profilprogrammet är det viktigt att ha klart för sig vad det är som ligger till grund för den profil som
skall skapas. Därför kommer en del i detta arbete att behandla företagsidentitet och arbetet runt ett företags kommunikationsplattform.
Tyngdpunkten i examensarbetet ligger dock i arbetet med den grafiska
profilen och manualen.

Tidsplan
Se bilaga 1.
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1. Företagsidentitet
Varje företag och organisation har någon form av identitet. Man kan säga
att identiteten är den del av företagets profil som du kan se med blotta
ögat, som syns utåt. Identiteten som visualiseras kallas för företagsidentitet och benämns även på engelska med begreppet corporate identity.
I en intervju med Mollerup (Cap & Design nr 10, 2001, s. 54) talar han
om vikten av att vara noga med den del av företaget som syns utåt. Han
menar att den visuella identiteten är isbergets synliga topp. Genom toppen drar vi slutsatser om den icke synliga delen av berget. Man ser inte
den slutna versionen, inte all pre-design i form av analyser, problemformuleringar och dokumentation som måste ligga till grund för den grafiska identiteten. Han talar också om att designen måste utgå från företaget eller organisationen.
Hellmark (2000, s. 24) menar att corporate identity är det som uppstår
när ett företag etablerar till exempel en logotyp eller ett märke, erövrar
ett typsnitt eller andra visuella uttryck som mottagaren automatiskt förknippar med verksamheten eller själva företaget. Smith (1993, s. 87)
talar om att företagsidentitet är ett större företags masterplan för grafiskt material. Visitkort, kataloger, produktnamn, affärslokaler, faciliteter och symboler är alla potentiella bärare av grafiska detaljer.

2. Kommunikationsplattform
Som grund för ett företags kommunikation underlättar det att ha en väl
genomarbetad kommunikationsplattform. Inte minst för att kunna ta
fram en grafisk profil är grundarbetet viktigt. Arbetet med att ta fram en
kommunikationsplattform sker i olika steg. Stegen är byggandet av varumärkesplattform, kommunikationsstrategi och kommunikationsplan.
Vad stegen innebär beskrivs utförligare nedan.
2.1 Varumärkesplattform
I arbetet med varumärkesplattformen ingår bland annat varumärkesoch målgruppsanalys. Företag jobbar med att bygga upp ett mervärde i
sitt varumärke, för att på så sätt få försprång gentemot sina konkurrenter. Ett starkt varumärke är värdefullt i kommunikationen med omvärlden. I varumärkesplattformen beskrivs vad varumärket står för. I arbetet eftersöks det som är unikt för företaget. Analysen sker internt, men
även extern analys görs genom intervjuer av kunder, leverantörer och
andra i företagets omvärld, med mål att få fram hur företaget uppfattas
och vad det betyder för utomstående.
2.1.1 Varumärke
Ett varumärke, även benämnt brand, är det upplevda värdet av en produkt eller ett företag. Varumärket står för mervärdet som fås förutom
9
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produkten. För att skapa och underhålla ett varumärke krävs arbete med
att förmedla rätt känslor och associationer som förknippas med varumärket.
På Brand Management Navigator (BMN, 030506) beskrivs ett varumärke som ett juridiskt märke (trademark) som har profilerats och positionerats på marknaden. Men förutom det registrerade namnet innefattar ett varumärke logotypen, design av förpackningar och produkter/tjänster, samt den personlighet och de associationer som skapas i kontakten
med varumärket. Alexandersson (2002, s. 6) menar att den viktiga delen
av ett varumärke, den som i engelskan kallas branding, är att ge det
licensierade varumärket en identitet och personlighet. Företag kommunicerar med konkurrenter, konsumenter och marknader genom sitt varumärke, därför är det viktigt att varumärket identifierar och differentierar
produkten.
Ett starkt varumärke betyder mycket för ekonomin i ett företag. Ett
exempel på detta är världens starkaste varumärke Coca-Cola, vars produkt är välkänd och som många har positiva associationer till. Företagets
börsvärde består till cirka 70% av varumärkets värde. (Alexandersson,
2002, s. 6, samt Yahoo Sverige Finans, 030519). Cola är också ett exempel på när produkter är lika varandra rent funktionellt sett och där varumärket ofta fäller avgörandet för vilken produkt konsumenten väljer.
"The Pepsi Challenge" var ett blindtest mellan Pepsi och Coca-Cola och
beskriver vikten av mervärdet som förmedlas via varumärket.
Testresultaten visade att 51% av testpersonerna föredrog Pepsi medan
siffran för Coca-Cola var 44%. Vid ett öppet test där personerna fick se
vilket märke av cola de drack, blev siffrorna 23% respektive 65% till
Coca-Colas fördel. Psykologiska faktorer fick alltså majoriteten att
svänga över till förmån för Coca-Cola. (Jeppson, 1994, kap 2.3).
Många företag jobbar aktivt med sin identitet och det läggs stora resurser på att ”ansiktet utåt” förmedlar rätt känsla. Arbetet syftar till att
skapa en unik, enkel, entydig och samordnad bild av företagets position.
I arbetet med att stärka sitt varumärke och sin identitet behöver det inte
alltid betyda att det behöver göras stora justeringar av den befintliga grafiska profilen. Men det ökar ofta medvetenheten hos företaget med dess
anställda om vikten av att använda sig av och att följa profilen. Ett
exempel på detta är Försäkringskassan som betalade ungefär en miljon
kronor för sin nya logotyp (Resume, 030331). Det ledde egentligen inte till
några större justeringar av logotypen (figur 1), men arbetet ledde till att
konsekventa riktlinjer för företagets profil fastställdes.
2.1.2 Kärnvärden
Det unika hos företaget är det som kallas för kärnvärden och som är
grundelementen i de budskap och aktiviteter som ska visualisera företaget. ”Varje företag har ett antal kärnvärden, som skapar deras identitet.
Det gäller att identifiera dem, tydliggöra dem och att kommunicera dem
på rätt sätt. Ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett långsiktigt och
enträget arbete” (Ariom, 030521).
Företaget behöver hitta den säljbara skillnaden. Vad är det som gör att
10
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de är bättre än andra? Vad erbjuder de för skäl att köpa - på engelska
talar man om reason why. Det är viktigt att kärnvärdena noga förankras
och kommuniceras inom den interna organisationen.
För att den reklam som skapas skall kommunicera rätt budskap, bör
utgångspunkten vara innehållet i budskapet och i andra hand formen.
Detta brukar benämnas med begreppet strategisk design.
2.1.3 Strategisk design
”Strategisk design handlar om att först fokusera på budskapets innehåll,
och sekundärt utformning och media för budskapet” (Jansson, 1998, s.
52). Varumärken har ett värde för konsumenten. Det beror på att varumärket har en bestämd position i kundens medvetande. För att skapa
slagkraftig kommunikation som förmedlar rätt budskap måste man ha
klart för sig vad det är som skall kommuniceras. Underskatta därför inte
bakgrundsarbetet innan formgivning och design tar vid.
Mollerup säger i en intervju (Cap & Design nr 10, 2001, s. 54) att strategisk design är homogenial med företagets verksamhet och som på lång
sikt har avgörande inflytande på företaget. Design som gestaltar affärsidén, gagnar affärerna, spelar på de rätta tangenterna och gör företaget
mer effektivt och attraktivt, det är strategisk design.
En annan viktig del i kommunikationsarbetet är att vara konsekvent.
Det gäller inte minst den grafiska framtoningen. Att bygga ett varumärke kräver långsiktighet och en fast hand.
Integrerade marknadsföringsinsatser som kommunicerar en och
samma signal, betalar sig i form av ett starkare varumärke. Varje avvikelse, hur bra den än må vara i det korta perspektivet, försvagar varumärket. Därför måste varje beslut om åtgärder för varumärket koordineras och grunda sig på kunskap och en övertygelse om varumärkets betydelse för ett företags möjligheter till kommersiell framgång (BMN,
030506).
2.1.4 Målgrupp
”Kommunikation handlar om att nå fram. Att kommunicera rätt mot rätt
målgrupp. Det är viktigt att ha klart vem mottagaren är. Därefter kan
arbetet gå vidare med formen” (Ariom, 030521).
Målgruppen bestämmer om varumärket eller reklamen för det, är bra
eller inte. Det är den som skall reagera på något sätt. Lär känna målgruppen, innan designarbetet startar. Annonser skall väcka uppmärksamhet, men bara uppmärksamhet räcker inte. Annonser och andra
media som synliggör företaget skall till en början fungera varumärkesbyggande och stärka företagets identitet. För att lyckas på sikt bör en
långsiktig relation med kunden byggas upp. Skapa associationer, låt målgruppen känna positiva signaler i kontakten med företaget.
2.2 Kommunikationsstrategi
I kommunikationsstrategin beskrivs hur företaget skall marknadsföra
sig. I arbetet med att hitta detta utgår man från frågorna när, var och
vem. När skall vi synas? Till exempel under någon speciell period? Var
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skall vi synas? Beskrivning i vilka media eller vid vilka evenemang som
företaget skall exponeras. Vem är vår målgrupp? Målgruppen som skall
vara i fokus ringas in. Svaren leder vidare till frågan: hur skall vi synas?
Skall det till exempel satsas på exklusiv design eller direktreklam?
2.3 Kommunikationsplan
Utifrån varumärkesplattformen (som talar om vad varumärket står för)
och kommunikationsstrategin (som beskriver hur varumärket skall
marknadsföras) tas en kommunikationsplan fram. Planen innehåller
budget och en tidsplan för alla aktiviteter som skall sjösättas.
Aktiviteterna kan vara reklam i olika medier i form av kampanjer,
annonser eller infatta hur profilkläder, bilar etc ser ut.
Som tidigare nämnts är det varumärkesplattformen, kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen som tillsammans bildar företagets
kommunikationsplattform.

3 Profilprogram och grafisk manual
Grafisk form är en självklar del i ett företags profil. Saker och ting skall
hänga samman och det skall finnas en bakomliggande tanke. Att ta fram
och implementera en grafisk profil kan vara en relativt lång och dyr process, men det är en bra investering eftersom profilprogrammet oftast
skall användas under många år. Långsiktighet är dock inte absolut.
Förändringar i omvärlden kan vara en anledning att byta profilprogram.
Men att skrota ett väl fungerande program bara för att skapa nåt nytt och
modernt är inte speciellt meningsfullt. Ett exempel på detta är British
Airways som tog bort Union Jack på bakvingen till förmån för konst från
olika länder. De gav på detta sätt bort en stor identitetsmarkör för företaget (Smith, 1993, s. 89).
Vad innefattar då ett profilprogram? Ett profilprogram skall innehålla
grundstenarna till hur företagets samtliga synliga delar skall se ut, så att
till exempel produkter, uniformer, trycksaker och bilar får ett genomtänkt utseende. Profilprogrammet ger klara anvisningar om vilka färger,
former och andra dekorationer som skall användas. Presentationen av
profilprogrammet görs i en grafisk manual som ska tala om för alla som
beställer eller producerar trycksaker och annat profilmaterial, hur detta
skall se ut. Gustafsson skriver att i den grafiska manualen skall företagets samtliga trycksaker ingå. Till exempel brevpapper, brev, visitkort,
datablad, broschyrer, korrespondenskort, offerter och blanketter (1994,
s.159-161). Ett exempel som beskriver hur viktigt ett profilprogram kan
vara är hämtat från tidskriften Cap & Design: ”Till år 2005 skall MQ ha
dubblerat sin omsättning. Därför satsar man på nytt profilprogram…
…Fokus på mer mode och snabbare nyheter ska ge bättre försäljning och
det kräver en vassare image… … –Det är viktigt att alla delar hänger
ihop. Vi hoppas även att få göra om interiören med arkitekter så att allt
kommunicerar MQ.” (nr 7, 2002, s. 28).
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3.1 Form
Formen skall visualisera budskapet på så bra sätt som möjligt. Det betyder inte att det måste vara tjusigt, det viktiga är att rätt känsla förmedlas. Designen skall underlätta, inte vara besvärlig att tillämpa.
Mollerup menar att ”god design” i reklam behöver inte ha den vackraste formen, för det handlar inte om konst, det handlar om att designen
skall fungera. Den skall påverka och förmedla rätt budskap. Det finns
ingen anledning att ha en fräck design för designens skull (Cap & Design
nr 10, 2001, s. 54).
I Skandinavium talar man om minimalism, att skala bort det som är
onödigt. En del tilltalas av detta, andra inte, men oavsett om man tycker
det är vackert eller inte så har det sin funktion. Mycket luft och tydliga
budskap i designen gör det ofta lättare att fånga uppmärksamheten.
Jansson skriver att budskap skall vara enkla. Ett argument, ett element är överlägset de med två, tre eller fyra. Enkel layout, klar typografi och luft runt text och bild fungerar bäst (1998, s. 100).
3.2 Logotyp
När man talar om profilprogram är det oftast logotypen som kommer i
fokus. Och visst är just logotypen en viktig budbärare av företagets identitet.
Logotypen skall kunna användas i varierande storlek, men utseendet
får inte förändras. Den skall kunna förminskas utan att bokstäverna grötar ihop sig. Den skall också kunna dras upp i stora format. Logotypen
skall ha en bestämd färg. Tänk även på att logotypen skall kunna appliceras i olika media och på olika material. Logotypen fungerar som ett
kännetecken för företaget och kan som varumärke skyddas med hjälp av
varumärkeslagen (Jansson, 1998, s. 31).
3.3 Symbol
En god symbol, en bild eller ett märke, kan förstärka identiteten av företaget. Som exempel kan nämnas: Mercedes stjärna, Orrefors Orre och
TryggHansas livboj (Jansson, 1998, s. 31). Många av de större företagen
har en väl inarbetad symbol och det räcker för symbolen att ensam fungera som avsändare. Ett exempel är Marabous Kexchoklad som framgångsrikt kommunicerar bara med ett mönster. Ett annat exempel är
Nikes välkända vinge.
3.4 Typsnitt
Rögener skriver ”The right typeface is the basis of strong communication.
Type alone cannot sustain a brand name or a corporate identity, but a
brand with the wrong typeface will flounder helplessy trying to define
itself. Type, layout, and color make up the equilateral triangel of brand
identity – – – Type is not everything for success in the international marketplace, but without it, an ad campaign is nothing” (1995, s.11 och s.19).
En logotyp eller annons med fel typsnitt kan ge helt fel signaler. Likaså
kan ett vanligt typsnitt inte ge några reaktioner alls. Inte sticker någon
ut speciellt om Times eller Futura används. De är funktionella typsnitt,
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men också mycket använda. Det är inte lätt att välja typsnitt, det finns
tusentals. Typsnitten är indelade i olika grundformer, där de två största
huvudgrupperna är antikva och sanseriff, det vill säga med eller utan
”klackar”. Antikvor passar oftast bäst för brödtext och sanseriffer gör sig
bäst i kortare texter och rubriker. Typsnitt går att söka på Internet eller
i speciella typsnittsböcker, indelade i bokstavsordning eller efter typsnittets karaktär. Just rätt karaktär är viktigt att hitta när ett typsnitt ska
väljas.
Frågor som ställs kan vara: Vad skall typsnittet förmedla för känsla?
Ska det vara maskulint, elegant, lekfullt, sportigt eller modernt? Vad har
marknadsledaren för typsnitt? Undersök hur konkurrenternas typsnitt
ser ut. Kopiera inte någon annan, men kanske finns något liknade som
skulle passa? Andra saker att ta i beaktning vid val av typsnitt är om det
skall ha en nationell, kulturell eller historisk koppling. Är läsbarheten
viktig? Små grader eller stora grader, kanske skall det användas till skyltar? Skall det vara anpassat för webb eller är det viktigare att det är
anpassat för tidningstryck? Vilka vikter behövs i typsnittet (Rögener,
1995, s.15-43)? Har företaget möjlighet att rita sitt eget typsnitt? Flera
större företag har skapat egna typsnitt. Ett exempel på det är Volvo som
använder sig av Volvo Sans.
Arbetsgång vid val av typsnitt:
1. Tänk igenom till vad och hur typsnittet skall användas
2. Leta efter typsnitt med passande känsla
3. Sök inspiration och studera andra, men undvik konkurrenternas typsnitt
4. Studera nya typsnitt som inte använts i så stor utsträckning
5. Försök att avgränsa valet, kanske räcker det att hålla sig till
en familj
6. Har du råd, rita ett eget typsnitt
3.5 Färger
En fyrfärgsannons har ett större uppmärksamhetsvärde än en svartvit
annons. Olika färger förmedlar olika känslor. En färg kan vara varm,
kall, aktiv, stressande, inbjudande och så vidare. Färg kan användas i
syfte att väcka förvåning eller uppmärksamhet, till exempel kan man
idag köpa blå eller gul ketchup. Färger har för vissa företag blivit så förknippade med företaget att färgen räcker för att förmedla vem som är
avsändare. Som exempel kan nämnas Marlboro, som sponsrar bilsporten
och numera inte skriver ut sitt namn på bilarna, utan bara använder sig
av sin röda färg. Ett annat företag där färgen spelar en viktig roll för
varumärket är Löfbergs Lila.
I Sverige har vi en grå hustomte, men den har fått ge plats åt Coca
Colas tomte som har slagit igenom världen över, den tjocka gubben, med
vitt skägg och röd dräkt. I ett försök att slå sig in på marknaden i
Ryssland använde sig Pepsi av ett annorlunda färgtema när man lanserade en blå tomte och en slogan som löd ”The first New Year in new color”
(Resume, 021125).
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Färg kan registreras som varumärke. Men enskilda färger kan endast
i extrema undantagsfall registreras på grund av ursprunglig särskiljningsförmåga. Det måste i sådana fall röra sig om en mycket specifik
färg, avsedd för en mycket specifik kundkrets eller om det rör sig om en
extremt ovanlig färgnyans. Vanligare är att en färg registreras på grund
av förvärvad särskiljningsförmåga genom användning. Sökanden måste
då, genom till exempel en marknadsundersökning, styrka att färgen i sig
genom omfattande användning kommit att uppfattas som angivare av
visst kommersiellt ursprung. Det räcker inte med att visa på omfattande
användning om den inte sätts i relation till färgens förmåga att fungera
som ett varumärke (Brand news, nr 9, 2002).
3.6 Bilder
Bilder som används av ett företag skall stämma överens i ton och ge
samma känsla (Jansson, 1998, s. 102).
Det är en bra idé att upprätta en bildbank, som kontinuerligt uppdateras med bilder som har samma tonalitet. Bilder skall finnas där upplösningen är anpassad för skärm (72 ppi), dagstidningstryck (170 ppi) och
offset (300 ppi).
3.7 Lansering av profilprogram
Som behandlats tidigare i rapporten skall den grafiska profilen tydliggöra de värden som finns inbyggda i varumärket. Det rör sig ofta om betydande värden som inte syns med traditionella mått. Hur dessa konkurrensmedel skall utnyttjas är ytterst en ledningsfråga. Det är därför viktigt att från början förankra profilarbetet och att ha en dialog med företagsledningen. Det är ändå till sist företagsledningen som måste vara de
yttersta företrädarna för sitt varumärke. Arbeta med den interna organisationen när det gäller att förankra och implementera de värden som ett
varumärke skall förmedla. Det är ju inte företag i sig själva som har
affärsidéer och värderingar, utan de individer, människor, som ligger
bakom och skall utföra dem i handling. Att ha ledningen med sig och att
företagets anställda känner delaktighet är en förutsättning för att ett
lyckat profilarbete skall kunna bli verklighet (BMN, 030506).
Mollerup uttrycker sig så här i Cap & Design: ”Förutsättningar för att
ett profilprogram ska fungera är att medarbetarna och hela organisationen blir motiverade och för att de skall bli det måste de vara informerade.
Man kan inte bara en dag lansera ett nytt kosmetiskt skal, utan att ha förankrat det i verksamheten. Det är oseriöst.” (nr 10, 2001, s. 54).
Ett nytt profilprogram tjänstgör ofta som ett avstamp för en vitalisering av hela företaget. Det kan därför vara anledning att genomföra en
intern kick-off – där medarbetarna som skall vara företagets ambassadörer förses med information om varumärket och den grafiska profilen.
Nästa steg är att kommunicera externt med de värden varumärket står
för (BMN, 030506).
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Slutsats fördjupningsdel
Följande slutsats dras utifrån den fördjupning i ämnet som presenterats
tidigare i denna rapport.
Konsumenter köper inte produkter, de köper varumärken. Ökad konkurrens och det faktum att produkter liknar varandra mer och mer, gör
att företag strävar efter att skapa ett mervärde som förknippas med varumärket. Detta mervärde skapar en konkurrensfördel. För att skapa ett
starkt varumärke krävs att företaget har en tydlig identitet. Denna identitet skapas utifrån en kommunikationsplattform, där företagets kärnvärden bland annat visualiseras i den grafiska profilen. Den grafiska profilen bör vara genomarbetad och kunna fungera under lång tid. Profilen
skall först lanseras internt och sedan externt. Den grafiska manualen
skall finnas tillgänglig för alla på företaget och för de som arbetar med
företagets grafiska material, så att de riktlinjer som finns i manualen
efterlevs.
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4 EM-loppets grafiska profil
4.1 Sprida Reklambyrå
Examensarbetet har genomförts på Sprida, en reklambyrå i Borlänge.
Sprida bildades 1997 och har sedan starten expanderat från två till 14
personer och är idag en av de största reklambyråerna i Dalarna. Förutom
huvudkontoret i Borlänge finns Sprida också i Stockholm, där tre personer arbetar. Spridas verksamhet präglas av två affärsområden: reklamoch marknadskommunikation samt Internetbaserad kommunikation. VD
för Sprida är Jon Svensson, som även har fungerat som handledare för
detta examensarbete.
4.2 Organisationen runt EM-loppet
EM i friidrott 2006 kommer att hållas i Göteborg den 8 - 13 augusti. En
del i marknadsföringen av EM 2006 kommer att vara löpartävlingen EMloppet, som skall genomföras år 2003, 2004, 2005 och 2006. Ekonomiskt
ansvarig för EM-loppet är evenemangsbolaget GotEvent, och ytterst
EM:s generalsekreterare Toralf Nilsson. Ansvaret för att arrangera EMloppet ligger dock hos Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) och tävlingsledare är Hans Hultman. Dialog under arbetets gång har även skett med
Annika Olsson, projektassistent för EM-loppet hos GFIF. Anrbbdo är den
reklambyrå som har ansvarat för Sveriges EM-ansökan och som har lagt
upp riktlinjerna för EM:s grafiska profil. Kontaktperson hos Anrbbdo har
varit Martin Lannering.
4.3 Varumärket EM-loppet
EM-loppet är ett nytt evenemang, utan historia. Därför skapades en bild
av hur arrangörerna vill att evenemanget skall uppfattas via samtal och
möten med tävlingsledningen och reklambyrån Anrbbdo. Anrbbdo har
tagit fram EM-loppets logotyp och en kommunikativ brief för EM-loppet.
I briefen framgår att målet med EM-loppet är att marknadsföra EM 2006
och det görs bäst med många deltagare. Några viktiga beståndsdelar runt
evenemanget som tas upp är tidpunkten, arrangemanget och sammanhanget. Vid tidpunkten för loppet finns ingen direkt konkurrent.
Arrangemanget kommer att inbjuda till feststämning då Göteborgskalaset går av stapeln samtidigt. Vad gäller sammanhanget, kommer
många att känna sig lockade att ”känna lite på EM”. Kommunikationen
skall delas in i två delar, informativ kommunikation samt intresseväckande och profilerande kommunikation. Den informativa kommunikationen innefattar inbjudningar och direktadresserad reklam med fakta om
arrangemanget tydligt redovisat. Intresseväckande och profilerande
reklam innebär annonser, utomhus- och radioreklam med syfte att väcka
intresse och kännedom om evenemanget. Tyngdpunkten i denna kommunikation skall ligga i sammanhanget, det vill säga att du redan nu kan
känna på EM-banan. Det är det som är det unika med detta lopp.
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4.4 EM-loppets kärnvärden
Utifrån Anrbbdo:s brief kan följande kärnvärden plockas ut:
- lättsam tävling
- feststämning
- EM-känsla
Det viktigaste kärnvärdet är det unika med detta lopp – EM-känslan.
4.5 Målgrupp
EM-loppets målgrupp är inte primärt elitlöpare utan framförallt motionärer. Deltagarna behöver inte vara anslutna till någon förening.
Målsättningen är att ha en medelålder på loppet som ligger runt 35 år.
Som en referens kan nämnas att GöteborgsVarvet år 2002 hade en medelålder på 38 år.
4.6 Research
Via Internet och tryckt materiel om EM skapades en bild av hur EM:s
ansikte utåt ser ut. EM:s logotyp har släktskap med logotypen från friidrotts-VM i Göteborg 1995 och EM-loppet har i sin tur släktskap med
2006 års EM-logotyp. Genom litteraturstudier och sökning på Internet
undersöktes hur andra liknande evenemang marknadsför sig utåt.
Logotyper till stora friidrottsevenemang har ett släktskap (se figur 2) och
de kännetecknas av enkla symboler som associeras till en friidrottsarena/tävling. Färgerna som används är ofta ljusa och ger ett positivt
intryck. Även olika grafiska manualer som fanns på Internet studerades
för att ge inspiration och inblick om hur de var utformade.
4.7 Form
En enkel form eftersträvades. Formen skall underlätta så att informationen om evenemanget blir tydlig. Formen skall utstråla seriositet, men
ändå vara färgstark och ge en aktiv och sportig känsla.
4.8 Logotyp
EM-loppets originallogotyp är i fyrfärg och framtagen av Anrbbdo.
Logotypen innehåller en symbol som är en del av en löparbana och en läktare. Symbolen har samma färger som logotypen för EM 2006. För att
anpassa logotypen till olika användningsområden har jag tagit fram
ytterligare tre varianter. Anledningen till detta är att logotypen skall
kunna appliceras på olika underlag, se beskrivning i den grafiska manualen, bilaga 2. Bland annat har en variant utan datum tagits fram för att
kunna användas på sådant materiel som återanvänds år från år.
Typsnittet i logotypen är en sanseriff, Agenda.

Figur 2. Logotyper för EM-loppet 2003, OS i
Seoul 1988, Barcelona 1992, Sydney 2000 och
friidrotts-EM i Göteborg 2006.

4.9 Symbol
Logotypen har en symbol som beskrivits ovan, men det finns ytterligare
en symbol som tillhör EM-loppet. Det är konstnären Cilla Persson, ska18
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paren av EM-loppets medalj, som har använt sig av en löpare i sin formgivning. Denna löparfigur återfinns på delar av EM-loppets materiel,
bland annat på brevpapper och kuvert (bilaga 2).
4.10 Typsnitt
Det typsnitt som är valt för EM-loppet heter Mixage och klassas som en
sanseriff, det vill säga typsnittet har inga ”klackar” som till exempel den
välkända antikvan Times. Sanseriffer lämpar sig bäst till kortare texter,
rubriker och bildtexter. En sanseriff passar även bäst till skyltar och flaggor som skall synas och läsas på avstånd. Mixage finns i åtta olika skärningar, det vill säga kompletta uppsättningar av alfabetets bokstäver,
siffror och andra tecken i normal och kursiv stil med olika teckengrovlekar (från mager ”book” till fet ”black”). Mixage tecknades 1985 av italienaren Aldo Novarese (1920-95), typsnittsdesigner och lärare i grafisk
design. Novarese har tecknat flera andra typsnitt, bland annat Eurostile,
Microgramma och Symbol. Mixage är ett typsnitt med en speciell, lekfull
karaktär som passar bra för att förmedla den lättsamma och folkliga
känslan för EM-loppet. Prov på Mixages olika skärningar finns i bilaga 2.
Innan Mixage valdes gjordes ett urval bland olika typsnitt (bilaga 3).
Även för internmateriel inom organisationen skall Mixage användas i så
stor utsträckning som möjligt, om det inte är möjligt rekommenderas
Arial.
4.11 Färger
Det finns fyra grundfärger i logotypen: blå, gul, orange och svart (se bilaga 2). Orange är en färg som passar bra för fart och aktivitet. Det är också
en färg som har ett högt uppmärksamhetsvärde. Gernes skriver att:
”Orange får oss att känna oss fysikt aktiva och är därför en utmärkt färg
för träningslokaler och sportkläder. Orange stimulerar, ger energi, framkallar positivitet och livsglädje. Färgen associerar till värme, höst, skratt,
kraftfullhet och humor” (2000, sid 2). Med detta som grund valdes att
göra orange till den färg som skall lyftas fram i det materiel som kommunicerar EM-loppet. Som komplement kan den blå färgen användas (se
tillämpning av detta i bilaga 4). Olika varianter av toningar eller brytningar av orange diskuterades. Även att ha något typ av mönster i färgen, som till exempel banprofilen var ett förslag. Slutligt val föll dock på
att ha färgen ren och att den skall ha en framskjuten plats i allt materiel.
4.12 Bilder
Bilder som används för EM-loppet skall förmedla evenemangets kärnvärden: lättsam tävling, feststämning och EM-känsla. De bilder som
används kommer under det inledande året att vara från
GöteborgsVarvet, men med motiv där GöteborgsVarvet är nedtonat. De
kommande åren kommer bilder tagna under EM-loppet att användas.
Närbilder på detaljer, samt bilder som illustrerar löparfest i
Göteborgsmiljö kommer att vara kännetecknande för den ton som förmedlas i de bilder som skall kommunicera EM-loppet (se exempel på bilder i flygblad och i inbjudan, bilaga 4 och 5).
19

Mattias Grahn
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Grafisk profilering av EM-loppet

4.13 Grafisk manual
Den grafiska manualen skall vara tillgänglig för alla som jobbar med EMloppet och dess kommunikationsmateriel. Manualen kommer att ha ett
omfång på 11 sidor och finnas som färgutskrift och i pdf-format. I manualen finns riktlinjer för hur den grafiska profilen skall användas. Där
finns även uppgifter om var originallogotyper och bilder finns tillgängliga
och vart man skall vända sig om hjälp behövs.
4.14 Lansering av profilprogrammet
Profilprogrammet har tagits fram i samarbete med EM-loppets ledningsgrupp, men har inte kommunicerats i hela organisationen. För att alla
som jobbar med EM-loppet skall förstå vikten av att jobba med en tydlig
identitet kommer manualen att presenteras för hela organisationen vid
en informationsträff. Tävlingsledaren för EM-loppet kommer då att ha en
viktig roll som pådrivare för att få sina medarbetare till goda ambassadörer för EM-loppet. Det kommer inte att vara någon speciell extern lansering, mer än att EM-loppets profil kommer att visualiseras i det materiel som produceras och syns i marknadsföringen av evenemanget.
4.15 Tillämpningar
Ett antal tillämpningar av EM-loppets grafiska profil finns beskrivna i
den grafiska manualen (bilaga 2). Det som hittills (030522) har producerats är:
4.15.1. Flygblad
Flygbladet producerades för Turistmässan i Göteborg 22-23 mars, och
trycktes i 3000 exemplar. Flygbladet trycktes av OK Grafiska i Göteborg
(bilaga 5).
4.15.2 Inbjudan
Inbjudan producerades i samarbete med Art Director Magnus Larsson på
Sprida. Trycksaken distribuerades bland annat till löpare i
GöteborgsVarvets register. Upplagan var 75000 exemplar och den trycktes på PrinfoLinderoths i Göteborg.
4.15.3 Kuvert
Tre olika format på kuvert producerades: C4M (stående med fönster), C5
(liggande) och C4 (liggande). Layouten av kuverten var inledningsvis
gjord så att locket hade orange färg, men detta skulle ge problem vid
tryckningen av locket, det skulle bli en ”kant” i trycket. Därför valdes
denna layoutidé bort. Kuverten trycktes på OP-kuvert i Oskarshamn
(bilaga 2).
4.15.4 Brevpapper
Brevpapper trycktes på PrinfoLinderoths i Göteborg (bilaga 2).
4.15.5 Visitkort och korrespondenskort
Detta materiel trycktes på Color Center i Göteborg (bilaga 2).
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4.15.6 Informationsskyltar
Malldokument finns (030522), men skyltarna kommer att tryckas vid
senare tillfälle (bilaga 6).
4.15.7 Mässkärm, skyltar, tidningsannons, karta, direktreklam
Produktion av detta materiel sköttes av Anrbbdo i Göteborg (bilaga 2 och
6).
4.15.8 Medalj
Konstnären Cilla Persson har skapat EM-loppets medalj (bilaga 7).
4.15.9 Hemsida
Hemsidan är skapad av Frontec (www.emloppet.se, se bilaga 8).

Resultat
Med utgångspunkt från slutsatserna i fördjupningsdelen i denna rapport
har en grafisk manual skapats för EM-loppet, ett arbete som har varit en
relativt lång process. Med den grafiska manualen som grund kommer
EM-loppet att kommunicera med en tydlig identitet. Ansvaret att underhålla och vårda identiteten ligger hos ledningen för EM-loppet.
Samarbetet med min uppdragsgivare har fungerat bra och det har varit
ett givande projekt för mig att arbeta med.

Diskussion
Det hade varit optimalt att ta fram en hel kommunikationsplattform för
EM-loppet i samband med profileringsarbetet, men det kräver mer tid
och större resurser. Jag har avgränsat mig i mitt arbete och i profileringsarbetet utgått från EM-loppets kärnvärden. En frågeställning som
jag ständigt påmints om i detta arbete är det som är grunden för all kommunikation: Vad skall kommuniceras? Att skapa reklam handlar om att
kommunicera rätt budskap. Detta budskap skall kläs i lämplig form och
visualiseras i lämpligt media. Vilka media som väljs beror på målgrupp
och vilken budget som finns att tillgå. Det låter som ett enkelt recept –
men det är inte lätt. Det är en utmaning att hitta de kärnvärden, den
grund som skall kommuniceras och att till detta hitta en passande
design. En stark och viktig grund för ett företags identitet utåt, är en
genomtänkt grafisk profil som används konsekvent. Ett profilprogram

21

Mattias Grahn
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Grafisk profilering av EM-loppet

har skapats för EM-loppet som skall stärka evenemangets identitet och
underlätta för organisationen att kommunicera med omvärlden. Det hade
varit intressant att följa upp detta arbete om ett år och undersöka om
riktlinjerna i den grafiska manualen har följts och om den har underlättat för organisationen runt EM-loppet.
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Staf, M. (030331), Försäkringskassan får ny logga, Resumé, Stockholm,
>http://www.resume.se/pub/nyhet.asp?art_id=12465< (030421)
Löpande inhämtades även information från följande hemsidor (under
perioden 030120-030521):
Anrbbdo, Göteborg, >http://www.anrbbdo.se<
(reklambyrå ansvariga för profilen för EM 2006)
EM i friidrott 2006, Göteborg, >http://www.goteborg2006.com<
EM-loppet, Göteborg, >http://www.emloppet.se<
(evenemangets egna hemsida)
GotEvent, Göteborg, >http://www.gotevent.se<
(evenemangsbolag, ekonomiskt ansvarigt för EM-loppet)
Göteborgs Friidrottsförbund, >http://www.gfif.se<
(tävlingsansvariga)
Sprida Reklambyrå, >http://www.sprida.se<
(uppdragsgivare)
Muntliga
Bryntse, Göran (2003), Universitetslektor Grafisk teknologi,
Högskolan Dalarna, Borlänge, tel 023-77 88 46
Hultman, Hans (2003), Tävlingsledare EM-loppet,
Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborg, tel 031-772 78 89
Lannering, Martin (2003) Art Director,
Anrbbdo, Göteborg, tel 031-727 75 00
Olsson, Annika (2003), Projektassistent EM-loppet,
Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborg, tel 031-772 78 84
Svensson, Jon (2003) VD och handledare,
Sprida AB, Borlänge, 0243-22 53 00
Korrekturläsare
Baljeu, Annieke (2003), Gymnasielärare,
Soltorgsgymnasiet, Borlänge, tel 0243-744 95
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Mattias Grahn
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Grafisk profilering av EM-loppet

Bilagor
1. Tidsplan
2. Grafisk manual, inklusive olika tillämpningar
3. Typsnittsprover
4. Inbjudan
5. Flygblad
6. Skyltar, mässkärm
7. Medalj
8. Hemsida
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Tidsplan examensarbete
Nr

projekt

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1j
1k
1l
1m
1n
1o
1p
1q
1r
1s

startgodkännade
planeringsrapport
genomgång em-profilen 2006
förberedelser, research
Sprida; kort, dator etc
litteraturstudier, Internet mm.
färger
typsnitt
brevpapper
kuvert
visitkort
korrespondenskort
manual
halvtidsrapport
rapport
final draft
förberedelser redovisning
redovisningsdag
reservtid

v1-v12

v13

v14

v15

v16

v17

v18

v19

v20

v21

v22

v23

Bilaga 1

Grafisk manual

Bilaga 2 (11 sidor)

[Grafisk manual]

2

Vårda vår identitet

Genom att stärka EM-loppets identitet med en
tydlig profil gentemot medarbetare, funktionärer,
löpare, företag, sponsorer, massmedia och andra
intressenter förbättrar vi vår position i omvärldens
medvetande. Även den interna samhörigheten,
teamkänslan stärks med en enhetlig profil.
I all kommunikation som rör EM-loppet skall det
vara lätt att uppfatta vem som är avsändare. Det
är därför viktigt att vi är konsekventa. Reglerna i
manualen skall följas i så stor utsträckning som
möjligt. Manualen är ingen lag, men innehåller viktiga riktlinjer att utgå ifrån.
Tanken är att vi som jobbar med EM-loppet skall
kunna koncentrera oss på vad kommunikationen
skall åstadkomma, inte hur den skall se ut.
Har du frågor om vår grafiska profil? Kontakta
Hans Hultman, tävlingsledare för EM-loppet.

Hans Hultman
2003-05-28

Produktion Mattias Grahn, Sprida 2003
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Vår logotyp i fyra varianter samt vår löparfigur

Detta är vår logotyp. Logotypen är vår främsta
budskapsbärare.
Ordet logotyp kommer från grekiskans LOGOS
och TYPOS och betyder ord och bild. Vår logotyp
är den ordbild som kommunicerar med iakttagaren.
Första intrycket är viktigt. Logotypen är ofta vårt
ansikte och första intryck så vårda den väl.
Men vår utseende baserat inte enbart på logotypen. Kom ihåg att det också är viktigt att vi uppträder på ett sätt som förmedlar den glädje och
härliga stämning som kännetecknar EM-loppet
och det gästfria Göteborg.
EM-loppets kärnvärden är lättsam tävling, feststämning och EM-känsla. Det viktigaste kärnvärdet
är det unika med detta lopp – EM-känslan.
EM-loppets logotyp ska alltid finnas med på alla
typer av materiel, såsom brevpapper, trycksaker,
annonser, webb-sidor etc.
Logotypen skall användas i de varianter som
beskrivs i denna manual. Det är tillåtet att skala
logotypen, men inte att göra tillägg eller ändra
proportionerna på något vis.

Originalet
Logotyp i fyrfärg med tävlingsdatum. Använd denna
variant i första hand.

Förutom logotypen har vi en löparfigur som vi kan
använda i vår kommunikation. Figuren hör hemma
i EM-loppets medalj, som är skapad av konstnären
Cilla Persson.

Svartvit
På fax och andra enfärgstryck i svart.

På vit platta
Om bakgrunden ej tillåter originallogotypen, lägg en

Logotyperna finns i två filformat, .eps för tryck
och .jpg för skärmvisning.

vit platta i bakgrunden.

Utan datum
Logotyp finns att hämta på vår server i mappen:
emloppet/logotyper

Används på materiel som skall återanvändas från år
till år, såsom kläder, brevpapper, skyltar etc.

Löparfiguren
Används som ett komplement till vår logotyp.

4

De fyra EM-färgerna

Huvudfärgen för EM-loppet, som kommer att förknippas med tävlingen och ge ett aktivt och varmt
intryck är EM-orange. Låt därför EM-orange ha en
framskjuten plats i olika profilmaterial och andra
tillämningar. Som komplementfärg, använd i första
hand EM-blå.
Vår logotyp har ett nära släktskap med logotypen
för EM i friidrott 2006. Den bär även med sig
känslan från VM i friidrott i Göteborg 1995 och
styr tankarna till friidottsarenan. Den ger intryck
av att vara en väg mot målet dit många kommer
att kämpa. Symbolen har vind i seglet och färgerna är ljusa och positiva. Den gula är varm, den blå
knyter an till havet och himlen, den orangea färgen ger intryck av glöd och aktivitet. Det är bara
några av de intryck man kan läsa in i EM-loppets
logotyp och färger.

EM-orange

EM-gul

CMYK (0,60,100,0)

CMYK (0,30,100,0)

RGB (255,102,0)

RGB (255,179,0)

PMS 165 CVU

Hex FFB300

Hex FF6600

EM-svart
EM-blå

K 100

CMYK (70,30,0,0)

Hex 000000

RGB (80,133,188)
Hex 5085BC

»Orange får oss att känna oss fysikt aktiva och är
därför en utmärkt färg för träningslokaler och
sportkläder. Orange stimulerar, ger energi, framkallar positivitet och livsglädje. Färgen associerar
till värme, höst, skratt, kraftfullhet och humor.«
/Jesper Gernes, »Färgassociationer« (2000).
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Mixage heter typsnittet

Vårt typsnitt heter Mixage och används både i
rubriker och brödtext. Om kursiv eller fet stil
används för att förtydliga något, skall de äkta varianterna användas. Det är tillåtet att knipa typsnittet (-10) i faktatext på inbjudan etc, för att spara
plats.
Använd i så stor utsräckning som möjligt Mixage
även för materiel internt. Om det inte är möjligt,
använd Arial.

Rubriker
stor grad
Mixage Black
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+´!"# %&/()=?

Rubriker mindre grader
Mixage Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+´!"# %&/()=?

Rubriker
Mixage Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+´!"# %&/()=?

Det finns två huvudvarianter av typsnitt – antikva och san

Brödtext
Mixage Book (9/12 pt)
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+´!"# %&/()=?

seriff. EM-loppets typsnitt Mixage klassas som san seriff, det
vill säga typsnittet har inga »klackar« som till exempel den välkända antikvan Times. San seriffer lämpar sig bäst till kortare
texter, rubriker och bildtexter. En san seriff passar även bra till
skyltar och flaggor som skall synas och läsas på avstånd.
Mixage tecknades 1985 av italienaren Aldo Novarese (192095), typsnittsdesigner och lärare i grafisk design som var verk-

Text på tonplatta
Mixage Medium
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+´!"# %&/()=?

sam i Turin. Novarese har tecknat flera andra typsnitt, bland
annat Eurostile, Microgramma och Symbol.
Mixage finns i 8 olika skärningar, det vill säga kompletta uppsättningar av alfabetets bokstäver, siffror och andra tecken i
normal och kursiv stil med olika teckengrovlekar (från mager
»book« till fet »black«).

Brödtext
Mixage Book (9/12 pt, knipning -10)
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+´!"# %&/()=?
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Några skrivtips

Val av typografi
Blanda inte allt för många grader (storlekar) och
skärningar av typsnittet. Det ger ett rörigt och
oroligt intryck.

Inte för långa textrader
Mellan 45 och 60 tecken per rad i löpande text
ger en lagom radlängd. Alltför långa rader gör att
blicken har svårt att hitta följande rad.

Men inte för korta heller..
Alltför korta textrader med många avstavningar
gör texten svår att läsa. Om spaltbredden är smal
och du använder dig av utesluten text (jämn
högerkant) blir ordmellanrummen för stora och
som läsare tröttnar du snart.

Radavstånd
För att ge ett luftigt intryck, använd 1,5 som radavstånd.

Stycke
Nytt stycke inleds med blankrad.

Postscript eller Truetype?
De flesta typsnitt för Windows finns i både
Postscript och Truetype-format. För »kontors- och
webb-användaren« är Truetype-typsnitt att föredra.
Dessa går att installera direkt via kontrollpanelen i
samtliga Windows-versioner och kräver inte någon
extra programvara.
För grafisk produktion, framställning av trycksaker i
program som t.ex. In Design, Pagemaker eller
QuarkXpress ska du välja Postscript-format.
Beroende på vilken Windows-version du använder
kan extra programvara krävas.
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Korrespondens

EM-loppets trycksaker för korrespondens är brevpapper, korrespondenskort, kuvert och visitkort.
Nedan i 25%.

Brevpapper

Visitkort

Korrespondenskort

Kuvert, C5

Kuvert, C4

Kuvert, C4M

8

Bilder som förmedlar löparfest och EM-känsla

Bilder som används för EM-loppet skall stämma
överens i ton och ge samma känsla. De skall förmedla evenemangets kärnvärden lättsam tävling,
feststämning och EM-känsla. I EM-loppets bildbank, finns bilder som har samma tonalitet.
De bilder som används kommer under det inledande året att vara från GöteborgsVarvet, men
med motiv där GöteborgsVarvet är nedtonat. De
kommande åren kommer bilder tagna under EMloppet att användas. Närbilder på detaljer, samt
bilder som illustrerar löparfest i Göteborgsmiljö
kommer att vara kännetecknande för den ton som
förmedlas i de bilder som skall kommunicera EMloppet. Se exempel på bilder i flygblad, inbjudan
och annonser. Referensmaterial finns hos tävlingsledningen.
Du hittar bilderna på: emloppet/bildbank
Bilderna är anpassade för skärm (72 ppi), dagstidningstryck (170 ppi) och offset (300 ppi).
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Exempel på tillämpningar
Allt profilmaterial skall följa de riktlinjer
som ges i denna manual. Exempel* på tillämningar finner du även hos tävlingsledningen.

Skyltar, halvvägs på GöteborgsVarvet

1 meter reklam

Flygblad

Annons i GP

*I några av exemplen har ej Mixage använts, men
det bör användas i det materiel som produceras.

10

Exempel på tillämpningar
Karta

Inbjudan

11

Frågor och svar

Var finner jag original?
Logotyper och bilder finns på vår server i katalogen emloppet.

Hur vet jag vilken logotyp jag skall
använda?
Följ de riktlinjer som finns på sidan 3 i manualen.

När får jag använda logotypen utan
datum?
Till materiel som kommer att återanvändas under
flera år. Använd alltid originallogotypen till övrigt
materiel.

Hur får jag använda EM-loppets
löparfigur?
Använd den som ett komplement till vår logotyp i
de sammanhang där det passar.

Finns det exempel på tidigare
producerat material?
Referensexemplar av tidigare producerat material
finns hos tävlingsledningen.

Får jag använda andra typsnitt?
Använd alltid Mixage. Om det inte är möjligt,
använd Arial.

Var hittar jag typsnittet?
Hur installerar jag?

Vår adress

Kontakta Hans Hultman.

EM-loppet
Göteborgs Friidrottsförbund

Färgen stämmer inte med tidigare
materiel!?
Även om rätt färg används kan resultatet variera
något beroende på tryckpapper. Obestruket papper suger åt sig mer färg och ger en mer mättad,
kraftigare nyans. Även olika tryckerier och tryckmetoder kan ge nyansskilllnader i resultatet.

Box 12174
402 42 Göteborg
Telefonnummer
EM-loppet
031-772 78 83
Tävlingsledare Hans Hultman
031-772 78 89, 070-772 78 89
Projektass Annika Olsson

Vart vänder jag mig om jag är
osäker?

031-772 78 84

Hans Hultman.

031-61 54 50

Got Event, EM-general Toralf Nilsson
Anr.bbdo, Martin Lannering
031-727 75 00
Sprida, Mattias Grahn
0243-22 53 00, 070-974 39 75

Typsnittsprover

Bilaga 3

Inbjudan

Bilaga 4

Tryckt exemplar av inbjudan finns bilagt i den tryckta examensrapporten, se referensexemplar på Högskolan Dalarna.

Flygblad

Bilaga 5

Tryckt exemplar av flygbladet finns bilagt i den tryckta examensrapporten, se referensexemplar på Högskolan Dalarna.

Informationsskyltar och mässkärm

Bilaga 6

Mässkärm

Informationsskyltar

Skyltar för kilometermarkeringar

EM-loppets medalj

Bilaga 7

Hemsida

Bilaga 8

