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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Remote Control AB i Falun är ett tillverkningsföretag som tillverkar styrdon.
Styrdonen används till exempel för att öppna och stänga ventiler på oljeriggar, manö-
vrera stora objekt på fartyg, styra fläktsystem i tunnlar med mera. Remote Control AB
har hela världen som arbetsfält med all tillverkning i Falufabriken, som är moderbola-
get. Remote Control AB har en väl fungerande logotyp som är inarbetad och som inte
skall förändras. Däremot skall det övriga materialet som företaget kommunicerar
genom, ses över och anpassas till ett tydligare formspråk som lätt skall kännas igen av
målgruppen.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att på ett sakkunnigt sätt klargöra hur ett Design
Management program framställs. Den grafiska framställningen görs för företaget Remote
Control AB och när den är färdig, kommer den att presenteras för ledningen på företaget.

1.3 Mål
Målsättningen är att förbättra och förädla det nu befintliga grafiska materialet för
Remote Control AB. Målet med examensarbetet är att åstadkomma en typisk karaktär
för Remote Control ABs grafiska material. Design Management programmet skall
vara anpassad både för den svenska och utländska marknaden.

1.4 Metod
Arbetet inleds med ett researcharbete för att kartlägga företagets kunder, marknad och
konkurrenter. Ett underlag för researcharbetet tas fram i form av en frågeenkät.
Frågeenkäten innehåller frågor som skall underlätta analysarbetet av företagets posi-
tion, när det gäller kunder, marknad samt dess konkurrenter. Frågeenkäten skall såle-
des hjälpa att ringa in kunden, marknaden och konkurrenterna. Liknande branscher
studeras på Internet. En tidningsanalys kommer även att göras av de branschtidningar
som Remote Control AB annonserar i. Detta görs för att skapa en bild av konkurren-
ternas sätt att arbeta med annonser som marknadsföringsåtgärd. Papperskvalitet och
andra trycktekniska detaljer analyseras också för att förbereda annonsframställningen
för företaget Remote Control AB.

Analys av insamlad data och fastställande av företagets identitet kommer därefter att
fastställas. Framställning av en ny grafisk lösning, görs med hjälp av dator och pro-
gramvara som finns tillgänglig på företaget PAX i Falun.

Framtagandet av den grafiska materialet görs i samarbete med handledare Per
Eriksson som är Art Director på företaget PAX, samt Annika Lidell som är projektle-
dare och marknadsstrateg i IT-branschen. Examensarbetet omfattar researcharbete,
analysfas, grafiskt framställningsarbete och presentation av den nya profilen till företa-
get Remote Control AB.
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1.5 Avgränsningar
Examensarbetet omfattar egna studier. Litteraturstudier kommer att ske spritt genom
hela projektperioden.

Ett researcharbete av företaget Remote Control genomförs för att fastlägga företagets
verksamhet och identitet. Researcharbetet inleds med att framställa en frågeenkät.
Frågeenkäten innehåller frågor om kunden, marknaden och konkurrentsituationen.

Analys av insamlad fakta genomförs. Detta moment skall hjälpa till att kartlägga
företagets position med tanke på konkurrenterna och andra liknande aktörer.
Analysfasen skall bistå designern att arrangera designen på rätt division eller nivå, med
tanke på målgruppen.

Framställning av det grafiska materialet sker främst med dataprogrammen Adobe
Illustrator 7.0 och Quark Xpress 4.04.

Det framställda materialet diskuteras först på intern nivå, för eventuella justeringar,
innan presentation till företaget sker. Examensarbetet sträcker sig fram till att det fram-
tagna materialet presenteras för företaget. Om Remote Control väljer att tillämpa den
grafiska profilen kommer det fortsatta arbetet att ske utanför utbildningsverksamheten.

1.6 Tidsplan

V12 - v15 Litteraturstudier och researcharbete bestående av insamling av data och
kommunikationsmaterial.

V14 - v15 Litteraturstudier och analys av data och kommunikationsmaterial.

V16 - v17 Litteraturstudier och framställningsprocess av ny profil och presentation för
handledare.

V18 Presentation för Remote Control AB

V19 Rapportskrivning

V21 Preliminär rapport till examinator

V22 Redovisning

1.7 Resurser
Datorer: Macintosh 9600/200 och Macintosh G4.
Skanner: Umax 1200S och Agfa Arcus II.
Programvara: Quark Xpress 4.04, Adobe Illustrator 7.0, Adobe Photo Shop 5.0,
Adobe Go Live 5.0, Macromedia Fire Works, Microsoft Word, Macromedia Flash.
Skrivare: Xerox DocuColor 4Lp och Xerox DocuPrint N17
Bildskärm: Sony Trinitron 17
Skärmkalibrator: OptiCal USB port
Internet
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2 Design Management

2.1 Historia 
Om man går tillbaka tvåhundra år i historien kan man säga att dåtidens människor
enbart styrdes av tanken på funktionen när de gjorde sina redskap. En hammare måste
ha ett trubbigt huvud, en spik skulle ha en skarp spets och så vidare. Man anpassade
redskapens beskaffenhet så att arbetet blev så effektivt som möjligt. Men efter hand som
industrialismen utvecklades uppstod fler föremål med samma funktionella ändamål,
men de skilde sig åt i form. Användaren tvingades göra ett val, och i och med detta
hade en estetisk bedömning gjorts. Detta börjar alltså vid 1800-talets senare hälft i
Europa och främst då i England som låg steget före i den industriella utvecklingen. [1]

2.2 Design Management som konkurrensmedel
Designen befinner sig vid en vändpunkt nu och med en mer genomgående och uttänkt
utformning än vad den någonsin varit förut. Med Design Management menas designen
på produkter och marknadsföringsmaterialet tillsammans, men kan också gälla var för
sig. Design Management omfattar all design i ett företag. Anledningen att uttrycket
Design Management används i denna rapport är att uttrycket kommer att bli allt vanli-
gare enligt Elisabeth Svengren. Svengren har genom forskningsarbete, och genom sin
bok, strävat för att svenska företag skall bli mera designmedvetna när det gäller design
som konkurrensmedel. Främst avses då boken Industriell design som strategisk resurs,
kapitel fem till sju, som belyser grafisk design i företagets marknadsföringsmaterial.
(Design Management betyder designledarskap).

Den allt starkare konkurrensen mellan företag och organisationer i olika branscher,
samt den tilltagande globaliseringen är en av orsakerna till det ökande intresset för
design som strategiskt konkurrensmedel. Design Management handlar om att ge företag
eller en organisation en entydig identitet samtidigt som designen skall återspegla företa-
gets strategiska koncept och dess verkliga karaktär och identitet.  Designen i marknads-
föringsmaterialet skall förmedla den teknik och de egenskaper som man byggt upp i
företaget, produkten och varumärket. Design är en länk mellan kunden och producen-
ten och är en kommunikationskanal som har egenskap att påverka konsumenter och
intressenter.

Design Management handlar om att åstadkomma ett visuellt tydligt formspråk för
det grafiska materialet. Med det menas att färg och form i den grafiska imagen anpassas
så att utseendet skiljer sig från konkurrenternas produkter och marknadsföringsmaterial.

Vid ett komplett grafiskt managementgenomförande, utvecklas ett system som
demonstrerar hur designarbetet skall underhållas på företaget. Detta görs i form av en
grafisk manual. Manualen framställs av designern för att fungera som en hjälp på före-
taget. Där kan de berörda se och läsa hur den implementerade grafiska strategin skall
efterföljas. Den grafiska manualen blir då en anvisning för företagets eller organisatio-
nens designpolicy. Det är av stor betydelse att det grafiskt framtagna konceptet inte
ändras eller att någon på eget initiativ lägger till något element, till exempel på det egna
visitkortet. Det skulle riskera att den synenergieffektiva kraften i det grafiska materialet
helt eller delvis går förlorad.
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Ett företag som ägnar sig åt Design Management, kommunicerar med ett väl utveck-
lat formspråk. Denna design är karakteristisk i allt material som företaget eller organisa-
tionen använder sig av när de kommunicerar med omgivningen. Här kan nämnas visit-
kort, pennor, offerter, företagets bilar och emballagematerial. Dialogen mellan formgiva-
ren och företaget är beroende av hur researcharbetet utförs och vilken typ av frågeställ-
ning som ställs för att fastlägga företagets position. Vilken status skall designen äga för
att marknadsföra företaget på rätt sätt med tanke på företagets målgrupp? [2]

2.3 Design Management med hjälp av estetik
Design Management innebär att företagets kommunikationsmaterial utformas med hjälp
av ett omfångsrikt researcharbete för att få bästa möjliga effekt vid överföring av budskapet
till mottagaren. Idag är design ett viktigt verktyg i ett företags utveckling. Designens bety-
delse blir allt mer gällande och viktigare för många företag idag. Kvalitets- och miljöaktivi-
teter är i dag två viktiga konkurrensmedel. Design Management är ett relativt nytt kon-
kurrensmedel som berör produktens utseende och företagets marknadsföringsmaterial.
Tillverkande företag bör ha en mera estetisk ambition vad gäller produktens visuella utse-
ende, alltså en tilltalande design för att få mer betydelse till företagets anseende och den
allmänna kunduppfattningen. Detta anser Elisabeth Svengren i sin bok »Industriell Design
som strategisk resurs«, kapitel fem, sex och sju. Designens roll är att förbättra gränssnittet
mellan företaget och kunden på ett trovärdigt sätt. Ett bättre gränssnitt med hjälp av
designens roll handlar inte enbart om att produkten skall exponeras. Det handlar också
om att påverka sinnena hos mottagaren för att marknadsföringen skall få genomslagskraft.
Vi måste kunna förmedla kunskap eller ett budskap ofantligt mycket snabbare än vad som
behövdes jämförelsevis på 1980- och 1990-talet, därför att informationsmängden har steg-
rats enormt sen dess. Därför är kommunikationen beroende av att påverka mottagarens
sinnen, där färg, typografering och form fungerar tillsammans.

Design Management handlar alltså om att påverka sinnena, såsom seendet, hörseln,
lukten, smaken och känseln. Upplevelser av liknande art bearbetas spontant och därför
får vi en snabbare helhetsbild av vad saker och ting handlar om, vid en första gransk-
ning. Det betyder att, det grafiska materialet bör äga de rätta egenskaperna, för att
skapa en långvarig kommunikation som resulterar till köp och orderbeställning. För att
detta skall ske måste mottagaren givetvis reflektera och ägna annonsen eller säljbudska-
pet en grundligare tanke. [8]

2.4 Design Management med hjälp av reflektion och 
uppfattningsförmåga

För att mottagaren skall ägna en tanke åt budskapet fordras även att mottagaren skall
ha tid och intresse i det område som budskapet handlar om. Tanke- och beslutspro-
cessen till att ta steget att köpa produkten kan ta lång tid! Det viktiga för företaget är
att göra sig sedd. Den grafiska egenskapen kan förändra konsumentbeteendet, en
utveckling av den grafiska designen kan bli ett av företagets främsta marknadsföring-
sinstrument.

När ett Design Management program  tas fram är det företagets identitet som skall
avspeglas i det grafiska materialet, att ge företaget status är inte det huvudsakliga. Det
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huvudsakliga är att företag har ett utseende grafiskt utseende som kan kännas igen då
betraktaren ser något ur marknadsföringsmaterialet för andra eller tredje gången.

Internet blir snabbare och allt vanligare, detta innebär en teknisk förändring när det
gäller grafiska lösningar. Vi blir rörligare och allt går snabbare, vilket gör att all infor-
mation måste kunna uppfattas snabbare. Mottagarens alla sinnen bör beröras. Detta
ställer krav på att den grafiska formgivaren kan hantera design och teknik på nya sätt.

Kunskapskraven ökar ständigt inom den nya teknologin, till exempel så krävs stor
kunskap att hantera avancerad programvara för att ta fram det tänkta marknadsför-
ingsmediet. Ett exempel på det är företag med en avancerad databas på sin
Internetsida. Detta medför att en grafisk designer kanske inte kan utföra ett speciellt
uppdrag utan att ta hjälp från en kunnig programmerare. [7]

2.5 Tillvägagångssätt vid ett Design Management 
genomförande

Ett Design Managementgenomförande kan delas in i fyra olika faser.
Den första fasen handlar om att optimera ståndpunkten av den grafiska kommuni-

kationen i ett företag eller organisation. För att ge företaget eller organisationen det
rätta anseendet är insamling av användbar bakgrundsfakta nödvändig. Utvecklandet
av en grafisk lösning är nästan enbart beroende av researcharbetet om företagets kun-
der, marknad och dess konkurrenter. 

Den andra fasen är en analysfas, där analyseras insamlad fakta från researcharbetet. I
denna fas kartläggs företagets position i förhållandet till konkurrenterna. Formspråket
förväntas vara på rätt nivå och förmedla rätt budskap över den aktivitet och dess rikti-
ga värde som organisationen har. Designerns uppgift är att bilda sig en god uppfatt-
ning om företaget och de främsta konkurrenterna och därigenom hitta en grafisk lös-
ning som framhäver företagets identitet och affärsidé.

I fas tre definieras de influenser som formgivaren har fått genom researcharbetet och
den övriga kontakten med organisationen. Utvecklande och framställande av grafiskt
material görs i denna fas. För att lösa uppgifterna används insamlad fakta, egna influ-
enser samt samrådande med anställda på examensarbetsplatsen.

Slutligen i fas fyra presenteras den framtagna grafiska lösningen till företaget.
Materialet presenteras för ledningen på företaget Remote Control AB.
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3 Researcharbete för att fastställa
Remote Control ABs identitet och 
marknadssituation

3.1 Inledning
Det är omöjligt för företag att vända sig till alla människor på en marknad.
Människor är alldeles för olika för att det skall vara möjligt. Därför görs en fördjupad
analys för att fastställa företagets position. För att underlätta researcharbetet framställs
ett frågeenkät som skall hjälpa till att kartlägga kunderna, marknaden samt företagets
konkurrenssituation. Frågeenkäten framställs och skrivs ut på en färgskrivare, formatet
är 210x297 mm och består av tolv sidor. Frågeenkäten skall fungera som ett stöd vid
undersökningens möte med personal från företaget Remote Control AB. Svaren som
noteras på papper och sedan renskrivs, skall alltid behandlas anonymt och skall inte
visas för utomstående personer. Vid framställandet av frågeenkäten användes Boken
»Marknadsundersökning – en handbok«använts. [Se källförteckningen sidan 22]

Frågeenkäten framställs genom följande moment:
Konstruktion av frågor.
Frågeenkäten korrekturläses.
Framställning av enkäten som trycksak.
Genomgång av frågeenkäten med företaget.
Rundvandring på företagets alla avdelningar.
Samtal med försäljare, konstruktörer, personal från marknadsavdelningen och personal
från produktionen.
Egen research av konkurrenter.
Studie av konkurrentanalys (finns på företaget Remote Control).

3.2 Konstruktion av frågeenkäten till researcharbetet
Frågorna har sammanställts av undertecknad och har anpassats för Remote Control
AB. Efter det att ett introduktionsbesök gjordes vid företaget, skaffades en så stor
uppfattning om företaget att konstruktionen av frågorna i frågeenkäten skulle bli rele-
vanta och inte tvärtom ej besvarbara. Innan detta arbete utfördes, studerades boken,
»Marknadsundersökning – en handbok«, för att bli mera insatt i marknadsföringsfrå-
gor. Frågorna handlar om kunden, marknaden och konkurrenterna.

Frågeformuleringen till frågeenkäten kräver mycket tid och arbete. Det är tidsbespa-
rande att ta reda på så mycket som möjligt om företaget innan man gör frågorna,
eftersom man genom på det viset kan förbereda frågeställningen. Det är viktigt att
fundera över vilken information man vill ha för att göra en vettig analys av insamlad
data. Vid en prövning av frågorna diskuterades dessa tillsammans med marknadsstra-
teg Annika Lindell. Frågorna sätts i en så god logisk ordning som är möjlig, så att frå-
geställningen blir naturlig. När frågorna konstrueras är det viktigt att organisera tydli-
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ga frågor som uppfattas lika av alla respondenter, frågorna skall också ge en användbar
information. Formuleringar som kan vara svåra att förstå måste undvikas. Ett enkelt
språk gör konversationen mer avslappnad.

I frågeenkäten är frågorna sammanställda så att frågor om kunden kommer först,
sedan följer frågor om marknaden och sist frågor om konkurrenssituationen. Efter frå-
gorna finns ett positionsdiagram. Storheterna på axlarna är pris och kvalitet respektive
service och tillgänglighet i det andra [se sidan 42]. Det är viktigt att göra frågorna
korta och konkreta för att svarsfrekvensen skall vara så bra som möjligt.
Svarsfrekvensen ökar om respondenterna får en gåva, eller blir bjudna på någonting
gott under mötet då frågorna diskuteras igenom.

Vid själva frågetillfället är det viktigt att bara ställa en fråga i taget och att inte väva
in flera frågor i en fråga. Frågorna får inte bli för långa, med många instruktioner. De
viktigaste frågorna ska lämpligen sättas först. Detta görs ifall intresset avtar eller att
någon respondent måste gå ifrån mötet. Då har de viktigaste frågorna redan hunnits
gå igenom. Frågeställning där man leder in respondenten på ett visst svar bör undvi-
kas. Vid mötet är det bra om man kan använda en bandspelare, eftersom det är svårt
att hinna med att anteckna och samtidigt hålla igång mötet. Vid mötet deltog Villy
Groth marknadschef, Ulrica Pohly försäljare, Marita Wikberg marknadsassistent samt
Andreas Eriksson konstruktör.

3.3 Rundvandring på företaget
En rundvandring på företagets alla avdelningar gjordes tillsammans med Marita
Wikberg (marknadsassistent på Remote Control AB). Företaget har kvalitetscertifier-
ing enligt ISO 9000 samt att de arbetade med att miljöanpassa företaget enligt ISO
14001 när denna rapport skrevs. [4], [5]

På produktionsavdelningarna är det rent och snyggt. Där kan man med fördel visa
olika processer för kunden för att öka förtroendet till produkten, produktionsavdel-
ningarna ger alltså intryck av en noggrann process och hög kvalitet. Däremot kan
receptionen, kontorslokaler, konferensrum och även matsal göras mera presentabel för
att ge ett bättre intryck hos kunder som kommer på besök. Rundvandringen på före-
taget och mötet gav intryck att företaget har en bra organisation, kontakten mellan
personal och ledningen kändes vara okonstlad och rättfram.
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4 Analys och behandling av insamlad 
fakta

4.1 Inledning
Insamlad fakta analyseras och företagets identitet samt position skall preciseras. Detta
görs utifrån svaren från frågeenkäten, en Internetresearch, en tidningsanalys och den
personliga uppfattningen som formgivaren erhållit från researcharbetet.

Det är viktigt att redan vid analysfasen, tänka på att det grafiska utseendet bör ha en
koppling mellan företagets produkter, företagets färger samt att det grafiska utseendet
skall ha ett observationsvärde. Med det menas att det grafiska materialet har egenska-
pen att synas i mängden.

4.2 Analys av branschtidningar som företaget annonserar i
De tidningar som Remote Control AB främst annonserar i har analyserats på dess tex-
tinnehåll, papperskvalitet och tidningsformat för att bestämma vilken specialiserad
bransch tidningen riktar sig till. Papperskvalitet, format samt vilket tryckförfarande
som de olika tidningarna använder sig av kan också vara bra att känna till innan
annonser framställs. En annan anledningen till att denna analys utförs är för att se
hur andra företag gör för att nå sina kunder. Här nedan förklaras tidningens namn,
innehåll, kvalitet samt format. Alla de nedannämnda tidningarna har lånats från före-
taget Remote Control AB, som varje månad får dessa tidningar som reklam eller
genom abonnemang. 

Svensk Pappertidning Nordisk cellulosa
Innehåll: Riktar sig mot papperindustrin. Främst till pappersbruk.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4 

VAV Nytt Tidskrift om vatten och avlopp
Innehåll: Riktar sig främst mot vattenrening, för kommuner och privata företag.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
Format: A4

Kemivärlden
Innehåll: För kemiindustrin. Denna tidning rör många olika branscher inom
industrin, med sina annonser och artiklar.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4 4+4 färger.
Format: A4
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Katalog Aktuellt
Innehåll: Denna tidskrift är helt uppbyggd av annonser för industriföretag. 
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4 4+4 färger.
Format: A4

Automation
Innehåll: Innehåller artiklar och annonser om styr och reglerutrustning för industriellt
bruk.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4 4+4 färger.
Format: A4

Processteknik
Innehåll: En bred tidning med ambition att nå olika branscher. Här finns annonser
och reportage om rör, pumpar, ställdon, nivågivare, doserare och instrumentering i
specifik miljö.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4.

Energi Magasinet
Innehåll: Berör vatten, luft och flis, olja och andra energiråvaror. Innehåller annonser
och artiklar.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4 4+4 färger.
Format: 215x295

Valve World
Innehåll: En tidskrift som fokuserar sig på ventiler och styrdon. Denna tidskrift riktar
sig mera mot den globala marknaden och kan därmed vara bra för att Remote Control
AB ska nå kunder utomlands.
Kvalitet: Bestruket papper, 4+4 färger.
format: A4 4+4 färger.
Format: A4

4.2.1 Resultat av branschtidningsanalysen
De tidskrifter som studerats här, riktar sig till en målgrupp som är specifik för just en eller
vissa branscher inom industrin. Målgruppen är ofta experter och består av fackmän som
kan sin bransch. Tidskrifterna är ämnade för marknadsavdelningar och liknande på olika
företag. Tidningarna riktar sig alltså till specialiserade branscher. Dessa tidningar är således
en viktig del för Remote Control AB när det gäller att nå sina kunder.

Annonser som granskats i de olika magasinen känns i regel likformiga och stereotypa.
Utformningen har inte varit utstickande på något vis. Av resultatet i tidningsanalysen kan
man skönja att möjligheterna för Remote Control AB mycket väl kan öka jämfört med
konkurrenterna.

Tidningsanalysen har gett god insikt i vilken nivå marknadsföringen har för respektive
företag. Kvalitén på annonserna har varit hög, med vissa undantag. De annonser som repre-
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senterar undantagen är troligtvis framställd av någon på det egna företaget. Medan de som
har ett bättre säljbudskap kan uppskattningsvis vara framtagna av redaktionen på respektive
tidsskrift eller av en reklambyrå. 

Branschtidningsanalysen har gett information om den grafiska kvalitén samt en viss upp-
fattning om vem som tillverkat annonsen. Då menas om annonsen tagits fram på det egna
företaget eller om någon expert har tillverkat den. 

4.3 Analys av konkurrenter på Internet
När det gäller konkurrenternas Internetsidor är det få företag som har någon bra
design på sitt marknadsföringsmaterial. Av de femtiotalet företag som studerades på
Internet (Internetadresserna angivna på sidan 27-28) var det inget företag som hade
någon avvikande grafisk formgivning. Den mest förekommande färgen var övervägan-
de klarblå, som är en vanlig färg för industriellt bruk. Beträffande produktkataloger
och Pdf-broschyrer har det visat sig att den grafiska nivån är betydligt bättre. Detta
beror med störtsa sannolikhet på att företagen har anlitat reklambyråer och liknande
för att ta fram produktblad och broschyrer. Dessa produktbroschyrer har sedan anpas-
sats för skärmvisning, som nedladdningsbara Pdf-dokument.

4.3.1 Resultat av konkurrentanalys på Internet
Anledningen till att de flesta företagens hemsidor i denna bransch inte är utvecklade
på grafisk eller teknisk nivå beror troligen på att man inte vill satsa på Internet som
marknadsföringsåtgärd. Internet ger förmodligen inte upphov till fler kunder. Enligt
förundersökningen har det visat sig att Remote Control AB troligen inte vunnit
någon ny kund genom deras Internetsida. Nya kunder värvas istället med hjälp av
annonser i branschtidningar. Enligt Villy Groth marknadschef på Remote Control
AB, känns det ändå viktigt att ha en bra Internetsida där befintliga kunder kan titta
på olika artiklar innan de gör en beställning.

Internetresearchen har givit stor insikt i konkurrenternas sätt att marknadsföra sig
på Internet. Ingen tillverkare har visat någon bättre kvalitet på grafisk nivå med
Internetsidan. Däremot har det, som tidigare nämnts, förekommit Pdf-dokument på
produktkataloger och liknande som varit av hög klass. Det märks att de flesta företa-
gen haft professionell hjälp för att göra trycksaker men inte för Internetsidor. 

4.4 Analys och sammanställning av svaren från fråge-
enkäten

4.4.1 Remote Control AB och kundsituationen
Personer som köper från Remote Control AB är oftast inköpare eller projektledare på olika
företag. De har god kännedom om hur marknaden fungerar och anses vara proffs i området.
Remote Control AB har god kännedom om kunder, marknaden samt företagets konkurren-
ter. Kunden finns särskilt i yrkesområdena offshore, pappers- och cellulosaindustrin, farma-
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konindustri, metall- och järnindustrin, marin- och varvsindustrin, petrokemiska industrin,
vattenrenings- och livsmedelsindustrin. Kunderna är privata företag och kommuner i hela
världen. Remote Control ABs produkter motsvarar högt ställda krav på driftsäkerhet, funk-
tion och livslängd. Produkterna har hög teknisk prestanda. Man har inom företaget en hög
service- och kunskapsnivå. Företaget gör ofta kundanpassade lösningar efter kundens specifi-
ka behov. Företagets styrka är också snabba och säkra leveranser.  Förundersökningen med
hjälp av företagets konkurrensanalys, samt den framställda frågemallen, framlägger bevis för
att Remote Control AB har en världsledande ställning i branschen. Remote Control AB kan
räknas som en av de fem främsta tillverkarna i världen med tanke på kvalitet, service och
omsättning. Remote Control ABs produkter är starkt förknippade med kvalitet samt att pro-
dukterna har ett mervärde i sig självt genom den prydliga designen som styrdonen har.
Remote Control ABs styrdon är i rödeloxerat aluminium med svarta gavlar. I styrdonets
pressgjutna aluminiumgavlar, som har mjukt rundade uttag för skruvar och andra detaljer, är
logotypen med de båda vingarna ingjutna. På sidornas övre del är höljet räfflat. Remote
Control AB har uppmärksammats för sin industridesign i media och på Internet. När det
gäller potentiella kunder finns de också i de branscher som tidigare nämnts.

4.4.2 Remote Control AB och marknadssituationen
De företag som är världsledande att tillverka styrdon är Air Torque följt av Emerson
(Elomatik och Boklyn), Flow Serve (Mac Air) samt Tyco Dong Wou som är ett koreanskt
plagiat på Remote Control ABs produkter. Marknaden består av cirka 50 företag som är av
större art. En del fungerar i stora nätverk, andra erbjuder många olika sorters tjänster och är
inte lika specialiserade som Remote Control AB. De viktigaste marknaderna idag är Sverige,
USA, Europa och Asien. Den svenska marknaden växer för tillfället mest. Den marknaden
där företaget förlorat andelar är främst Belgien och Italien. Företaget möter hinder att etable-
ra sig på den Syd Afrikanska marknaden eftersom aktörer där måste finnas med på en viss
lista? Hur företag skall bli registrerade och godkända i Sydafrika har denna rapport inte kun-
nat ge svar på. 

När det gäller Remote Control AB är det bara  fråga om business to business relationer.
Remote Control AB har hand om 20-30% av den totala marknaden. 

4.4.3 Remote Control AB och konkurrentsituationen
De framtida konkurrenterna liknar Remote Control AB, i synnerhet har företaget en kon-
kurrent som varit en tidigare agent. Han heter Dong Wou och verkar i Korea. Dong Wous
styrdon är direkt en kopia av Remote Control ABs styrdon. Även produktspecifikationer,
produktblad och dataförteckningar har kopierats rakt av från Internet och produktkataloger.
Styrdonen är fysiskt lika och därmed blir de tekniska egenskaperna för donen lika. Förutom
med avseende på kvalitet, enligt Willy Groth marknadschef på Remote Control AB och
som har låtit undersöka kvalitén på denna tillverkares produkter.

Lars Bergman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Design Management för Remote Control AB

16

Logotypen finns ingjuten  i donets
aluminiumgods.



5 Framställande av grafiskt material

5.1 Inledning
Innan det grafiska materialet skapas är det viktigt att ha kunskap om  grafisk percep-
tion och betydelsen av att urskiljande målgruppen. Anledningen är för att åstadkom-
ma rätt typ av information. Det grafiska materialet skall omfatta text, bilder och sym-
boler som ger rätt budskap.

5.1.1 Om grafisk perception
Den enskilde individens förmåga att uppfatta och urskilja innehållet i det budskap
som den utsätts för är begränsad. Andra undersökningar visar att en genomsnittlig
person läser tidningen bara delvis och bara vissa artiklar här och var. En genoms-
nittsperson ser bara vissa nyhetsprogram och intresserar sig bara för vissa nyhetsinslag.
Varje människa gör sitt urval från det informationsflöde den utsätts av. Detta styrs
utifrån individens intresse och engagemang. Alla gör urval. Det finns ingen som har
tid eller förmåga att följa med inom alla informationsområden. Utbudet av informa-
tion om omvärlden har ökat explosionsartat, särskilt under 1990-talet.

Inte minst har Internet orsakat ett mer globalt framställningssätt när det gäller gra-
fisk design. Detta är en bidragande orsak till den framväxande kommunikationstekno-
login som just nu äger rum. Nya teknologier kommer allt oftare och introduceras allt
snabbare. Samtidigt har också antalet nyheter som kan spridas ökat. Uppenbarligen är
den enskilde individens förmåga att ta del av den information som flödar begränsad.
Som enskilda individer är vi i stånd att endast registrera bråkdelar av det som skulle
vara möjligt att ta del av, även när intresset för informationen finns.

Det är knappast möjligt att de delar av informationsströmmen som registreras av
mottagaren utgör ett slumpmässigt urval. Det som styr urvalet är alldeles speciella
läggningar hos individen. Det är ju den olikheten som utmärker oss som individer. I
synnerhet styr människans egna intressen valet av information som den ägnar tid att
uppmärksamma. En allmän uppfattning som länge funnits hos olika marknadsstrate-
ger är att människor endast tar till sig sådan information som kopplas samman till
deras plats och position i livet. Människor lägger märke till, observerar och kommer
ihåg endast sådant som passar väl in i deras yrkesroll, samhällsställning, status och så
vidare. Det är alltså svårt att göra inverkan på individer med intressen på andra områ-
den. [6]

5.1.2 Urskiljande av målgrupp
Att välja ut och urskilja en specifik målgrupp görs genom förlopp som selektiv expo-
nering, selektiv perception och särskiljande och liknande. Begrepp av detta slag har
bidragit till att massmedia begränsar utbudet av informationsinnehållet. Resultat från
skilda studier har gått åt olika håll, vilket gjort att idéer ifrågasatts, omformulerats,
skrotats och tagits upp på nytt. Ett tydligt grafiskt exempel på det var den layout som
kvällstidningen Expressen åstadkom i juli år 2001. De försökte förnya dispositionen
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samt göra tidningen mera lättläst. Tidningens nya och modernare maner gjorde istäl-
let att de tappade en stor del av läsarna. Av allt att döma kan man se samband mellan
strukturella förhållanden, förutfattade meningar och den information som människor
tar del av. Men i andra sammanhang kan man det inte. Människor skiljer sig åt i
mognad, erfarenhet och upplevelser, men de skiljer sig också åt i sitt sätt att beskriva
sina intryck. Det är alltså i detta sammanhang som våra intervju- och enkätfrågor
skall försöka säkra layoutframställningen för Remote Control AB, eller åtminstone
hjälpa designern att hitta rätt metod.

5.2 Arbetsstrategi vid det grafiska framställandet
När research- och analysarbetet är sammanställt och klart (se bilaga 3 punkt 4.3.1 till
och med 4.3.3) fastställs en strategi att arbeta efter. För att nå en lösning diskuteras
olika lösningar tillsammans med Per Eriksson på reklambyrån PAX. 

I det första steget i framställningsfasen diskuterades vilka delar som bör ingå i den
grafiska profilen. Angående Remote Control ABs logotyp så är den inarbetad sedan
flera år tillbaka. Logotypen är framställd av Björn Heimer på reklambyrån Heimer &
Company i Falun. Logotypen framställdes omkring år 1985. Logotypen har två röda
vingar i PMS-färgen Pantone 485 CVP och är en tämligen gräll röd färg. Texten
Remote Control är placerad mellan vingarna och är skriven i 100% svart och med
kapitäler. Den röda färgen skall inte ändras. Företaget vill behålla den redan inarbetade
logotypen och dess utseende. Däremot kan den färgen väl utnyttjas eftersom det är en
mycket bra signalfärg.

Vid resonemang om layouten framkallades idén att ge liv åt styrdonens funktion i
det grafiska materialet. Styrdonens huvudsakliga funktion är att öppna eller stänga flö-
den, eller att hålla ett stabilt läge i olika processer. Det kan vara fråga om vattenflöden
i pappersmaskiner eller att styra flöden på oljeborrningsanläggningar. Styrdonen
används i många olika processammanhang världen över. Styrdonens fysiska egenskap
har varit det centrala vid den grafiska framställningen. Av eller på, ett eller noll samt
öppen eller stängd var nyckelord vid diskussionen om layoutframställningen.

Vidare resonerades om det grafiska utseendet kan anta ett utseende som symbolise-
rar öppen och stängd, av och på samt ett stabilt läge.

5.3 Grafisk utformning
Arbetet med att praktiskt arbeta fram ett nytt grfiskt utseende för Remote Control AB,
inleddes med tidningsannonser. Anledningen till att börja med annonserna, var för att
uppnå en distinkt och konturskarp layout som har en framträdande egenskap.
Annonserna delades in i två lika stora vertikala halvor. Den vänstra är röd med färgen
Pantone 485 CVP medan den högra är pappersvit. Den vänstra röda delen är tänkt att
symbolisera ett flöde medan den högra delen visar ett stängt flöde. På den vänstra sidan
placeras budskapet, signalerna som företaget vill sända till mottagaren. På den högra
delen finns information om avsändaren, det vill säga företagets logotyp samt en slogan
med texten, ”The Actuator Specialist”. En text med företagets marknadsidé finns också
med. 

Mitt i delningen av de två ytorna har ett gult objekt infogats längst ned och är utfal-
lande. Det rektangulära gula objektet ger utseendet ett mera artistiskt och kryptiskt yttre.
Det gula objektet är 2 x 20 millimeter. Idén till det gula objektet har ett samband i styr-
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donens funktionella och utseendemässiga egenskaper, det vill säga den markör som sitter
fäst vid styrdonens utgående axel och som visar läget för donets aktuella rörelse.
Markören på donet sitter på den utgående vridaxeln som överför kraften från cylindern i
donet. Markören har en pilformad del som visar positionen för den aktuella vridningen
som styrdonen utför. Färgen på det gula objektet har PMS-färgen Pantone 116 CV.
Färgen kan med ord beskrivas som en varm gul signalfärg. [se bilaga sidan 58]

Syftet med den vita och röda indelningen av profilmaterialet är gjord med tanke på de
nyckelord som diskuterades kring layouten. Det är tänkt att den indelningen skall sym-
bolisera just den fysiska egenskapen hos vrid- och styrdonen, det vill säga av eller på, ett
eller noll samt öppen eller stängd.

Alla tonplattor har givits vinkelräta hörn, detta med tanke på att det är industriella
produkter som skall marknadsföras. Industriella produkter kan kopplas samman med fyr-
kantiga former. Till exempel så levereras Remote Control ABs produkter i fyrkantiga
emballageboxar gjorda i plywood.

En konstruerad annons lades på prov in i en facktidning som Remote Control AB
normalt brukar annonsera i. Resultatet bedömdes mycket bra med tanke på den kontrast
som den framtagna annonsen gav intryck av. Lösningen på det grafiska materialet skall
ha egenskapen att påverka sinnena genom god uppfattningsförmåga och påverkan.

Vid det fortsatta arbetet med layoutframställningen uppstod ett dilemma att placera
logotypen konsekvent och på samma ställe, på den vita ytan. Detta på grund av att
objekten som skall profileras är så olika varandra i sin fysiska form, exempelvis visit-
kort, annonser och fordon. I annonser är det lämpligt att logotypen sitter längst ned
som avsändare, medan logotypen på ett fordon eller ett visitkort kan göra sig bättre
högre upp. På kuvert måste man ta hänsyn till platsen där frimärket sitter och platsen
för mottagaradressen. På korrespondenskort kan indelningen av de röda och vita ytor-
na inte göras lika eftersom man då inte får något utrymme att skriva meddelanden på.
Därför har profilen delats in i fyra grupper, med fyra olika dispositionslösningar.

Grupp1. Korrespondensmaterial [se sidan 53]

Grupp 2. Annonser [se sidan 60]

Grupp 3. Reklamartiklar [se sidan 64]

Grupp 4. Internetsida [se sidan 71]
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Remote Conttrol konstruerar, tillverkar och mark-
nadsför högkvalitativa manöverdon för standard-
och specialventiler. Vårt breda sortiment omfattar
pneumatiska, hydraliska och elektriska manöver-
don. Gemensamt för smatliga prudukter är att de
motsvarar högt ställda krav på driftssäkerhet,
funktion och livslängd. Kännettecknande för
Remote Control är också hög servicenivå och
säkra leveranser.

www.remotecontrol.se

The Actuator Specialist

Exempel på annonsens delning.
Annonsens vänstra halva är röd.
Det gula objektet, som har storle-
ken 2x20mm finns i mitten
längst ned.



5.4 Tre element i den grafiska formgivningen
I den grafiska utformningen har tre egenskaper eftersträvats vid framtagandet av det
överskådliga materialet. Dessa element består av.

• Företagets färger.
• Produktens egenskaper.
• Visuell effekt på det grafiska materialet.

Dessa faktorer ökar företagets chans att bli uppmärksammad av målgruppen i massme-
dia, på Internet och genom deras fordon med mera.

5.5 Typsnittsval
När de olika typsnitten valdes, studerades typsnitt ur »Precision Type Font Reference guide
Version 5.0« och »Adobe Type Library Reference Book«. De två böckerna innehåller cirka 500
olika typsnitt med tillhörande typsnitt på CD-ROM. De krav och egenskaper som
ställs på typsnitten är att de skall fungera i annonsrubriker och i brödtext, typsnitten
skall även ha god kontrast mot varandra. Typsnittsprover gjordes på det sättet att
annonser skrevs ut med olika typsnitt. Annonserna placerades intill varandra, detta
underlättade valet av vilket typsnitt som lämpade sig bäst.
Motivet till typsnittsvalet för rubriker var främst dess utseende. Rubriktypsnittet är en
stilren linjär med kraftfulla grundstreck. Detta gör att de blir lätt att observera och
lägga märke till. En annan anledning är att de är framtagna för att verka i säljsamman-
hang som just i annonser. 

Typsnittet för brödtext är också en linjär, snittet har mångsidiga egenskaper. Snittet
har ett tydligt, behagligt utseende och samtidigt goda typografiska egenskaper i form
av god läsbarhet. I just det här fallet uppkommer en bra kontrast mellan rubriktext
och brödtext. De typsnitt som valts är följande:
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De tre elementen i den grafiska formgivningen.



5.5.1 Rubriktypsnitt
Namn: Berthold Akzidenz Grotesk Super samt Berthold Akzidenz Grotesk Bold
Familj: Sans Serif

Fabrikat: Adobe

5.5.2 Historia
Hermann Berthold föddes 1831 i Berlin. Berthold var son till en Kalliograftryckare.
Berthold inrättade Utbildning för Galvanisk Teknologi i Berlin 1858. Han utvecklade
ett sätt bearbeta mässing för att göra tryckbara typsnitt som hade mycket hög kvalitet i
det färdiga trycket. Tillsammans med Professor Foerster bestämde de den typografiska
enheten, att 1 meter rymmer 2660 typografiska punkter. Akzidenz betyder handelstyp-
snitt och är anpassad till att sälja och marknadsföra. Grotesk betyder sans serif.
Typsnittet är från slutet av 1800-talet.

5.5.3 Brödtexttypsnitt
Namn: Abadi MT Lt
Familj: Sans Serif

Fabrikat: Adobe

5.5.4 Historia

Abadi, introducerades 1988 och är ett mångsidigt typsnitt av arten sans serif. Stilen är
någonstans mellan Gill Sans och den mera statiska linjära typsnittet Helvetica.
Typsnittet har en stilfull skärning och ger Abadi  ett öppet och trevligt utseende.
Abadis x-höjd är lite högre än Helveticans. Abadi fonterna finns i vikterna ”light” till
”extra bold”. Abadins användningsområde är från tidskrifter, nyhetstidningar, förpack-
ningar och även i television. Fonten är skapad av Ong Chong Wah. [1]
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RUBRIKTYPSNITT:

Berthold Akzidenz Grotesk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyzåäö 0123456789

BRÖDYEXT:

Abadi MT Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqr

stuvwxyzåäö 0123456789



6 Framställande av Internetsida
Den Internetsida som tagits fram för profilen är en skiss gjord i MacroMedia Fire
Works MX (se sidan 71). Skissen är ett förslag, därför görs bara en skiss. Stukturen
kommer att vara densamma för den som finns idag. Internetsidan skall däremot
innehålla fullt fungerande javafunktioner för alla menyer. Funktionen är av  typen
rullgardinsmenyer, »Drop Down Menue«. Internetsidan är indelad i tabeller. Överst
finns ett sidhuvud där logotyp och texten The Actuator Specialist finns. För övrigt är
sidan indelad i tre spalter, den vänstra har miljöbilder, den mellersta har endast en
liten gul rektangel och den högra spalten inrymmer fakta- och säljtexter, [se sidan
73].

Att arbetet med dataprogrammet MacroMedia Fire Works MX liknar Quark
Express sätt att lägga upp sidor. Det elementära med MacroMedia Fire Works är att
en färdig sida delas upp i rektangulära bitar, detta görs manuellt innan den sparas,
de rektangulära sektionerna blir då vanliga html-tabeller. Detta gör att det går fort att
framställa en fullt fungerande Internetsida att visa kunden.

När sidan delats upp i tabeller bildas gif-bilder automatiskt för varje tabellcell.
När dokumentet sparas, sparas även gif-bilderna i en särskild mapp som skapas av
programmet. För att göra sidan lättare med tanke på uppladdningshastighet och
samtidigt infoga en stabilare html-kodning bör det fortsatta arbetet ske till exempel
med Adobe Go Live, som också är en html-editor men med en bättre programm-
kodning för html-koden. Alla celler innehåller i detta skede gif-bilder. De celler som
innehåller gif-bilder med endast text, tas bort och ersätts med riktig text. Detsamma
gäller för celler med enfärgade gifbilder. Dessa celler ersätts med traditionell html-
kodning som visar bakgrundsfärg, alltså ett hexammetriskt tal. De färger som
använts är vit, svart och röd. I kodningen har den röda färgen angivits med det hex-
adecimala talet, #ff0033, för att åstadkomma samma färg på Internetsidan som i det
övriga materialet. Vit och svart färg, skrivs »white« respektive »black«. Dessa färger
behöver inte anges med en hexasymmetrisk kod eftersom alla webläsare kan tolka
att dessa färger angivs med ord.
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7 Presentation av det grafiska 
materialet

7.1 Iordningställande av presentationsmaterialet
Presentation av allt material sker på företaget PAX. Det framtagna materialet skrivs ut
på färgskrivare Xerox Duo Color 4LP, beskärs och limmas på svarta pappersark. Allt
material sätts upp på väggarna i ett sammanträdesrum på företaget Remote Control
AB.

Ledningen på företaget och de som varit med från företaget Remote Control AB,
bjuds in för att beskåda materialet. De berörda från företaget behåller sedan materia-
let för att andra anställda på företaget skall få vara med och ge en åsikt om det gra-
fiska utseendet.

Härmed fortsätter processen hos de på företaget Remote Control AB.

8 Resultat
Målsättningen med denna Design Management är att ge företaget ett grafiskt materi-
al som har egenskapen att urskilja sig från konkurrenterna. Den grafiska utformning-
en skall spegla den verksamhet företaget idkar, samt att det grafiska materialet skall
bestå av företagets färger. En sådan strategi har till syfte att positionera företagets pro-
dukter och ge företaget en identitet. Det innebär att företaget kan marknadsföra sina
produkter på ett sådant sätt att målgruppen uppmärksammar företagets annonsering
och korrespondensmaterial. Remote Control ABs produkter bör också förknippas
med vissa egenskaper som den föredrar framför konkurrenternas produkter. Det är
delvis beroende på produktens design, men också delvis på det material som företaget
använder i sin marknadsföring.

Att genomföra en grafisk profil till ett företag är ett omfattande arbete. Särskilt då
företaget verkar i hela världen samt att det grafiska materialet skall hålla över en tio-
eller femtonårsperiod, kanske längre. Det grafiska materialet skall även kommunicera
med målgrupper i flera olika kulturer. Den del av researcharbetet som genomfördes
med hjälp av Internet visade prov på att den grafiska återgivningen är likartad över
hela världen oavsett nationallitet. En förklaring kan ju vara Internets utbredning. Det
är exempelvis lätt för ett företag, att titta på sina konkurrenters hemsidor. Vad som
uppmärksammades var att de flesta hade ungefär samma innehåll på sina
Internetsidor.

Researcharbetet har varit mycket framgångsrikt och en god bild av företagets posi-
tion, i relation till dess konkurrenter, har erhållits. Vid framställandet av frågorna till
frågeenkäten anpassades de så att de skulle passa för just Remote Control AB. Om det
istället hade gällt ett nystartat företag skulle andra frågor bli aktuella, då menas främst
frågor om etablering överhuvudtaget är rimlig för det aktuella företaget. Remote
Control AB har verkat länge på marknaden. Därför är det väsentligt att fastlägga kun-
derna, marknaden och konkurrenterna.
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Analysen gör att designern får kännedom i ämnet. Under analysens gång föds tan-
kar, idéer, impulser och förslag. Under arbetets gång är det viktigt att kunna konsulte-
ra idéer med andra grafiska formgivare. En annan fråga är: vilket intryck skall det gra-
fiska materialet ge? Verkligheten är sådan att researcharbetet måste gå väldigt fort och
smidigt. Därför har frågeenkäten en omfattande betydelse vid detta arbete.
Frågeenkäten har fått namnet:

”KUND-, MARKNAD- OCH KONKURRENTANALYS – ett underlag vid resear-
charbeten”.

När det grafiska materialet skall framställas av designern finns inga mallar eller
modeller för hur det grafiska konceptet skall utformas. Det är helt och hållet upp till
designern, vad hon eller han anser vara ett passande koncept för ändamålet. När olika
grafiska underlag tas fram är det viktigt att välja bilder, typsnitt, färger och annan form
för att ge den rätta stämningen för att överhuvudtaget kunna lyckas. Det vill säga att
komma till slutmålet, att kunden köper det grafiska konceptet.

9 Slutsats
När det gäller grafiska arbeten som det här examensarbete finns ingen riktigt bra referens
eller litteratur att studera, enligt författaren Lisbeth Svengren som skrivit boken
“Industriell design som strategisk resurs” och forskat i området Design Management.
Hennes bok har varit ett synnerligen bra underlag till detta examensarbete. Design
Management är någonting som med all sannolikhet kommer att växa och bli allt vanliga-
re. Design Management är en kommande konkurrensresurs, precis som kvalitets- och
miljöaktiviteter. Företag som ägnar sig åt designtänkande har i många fall visat sig bli
framgångsrika.

Mycket tid har lagts ned på researcharbetet. Det är särskilt viktigt att just researcharbe-
tet blir riktigt utfört eftersom det är den mest väsentliga delen i framtagandet av ett gra-
fiskt Design Management. Ägnas researcharbetet inte den tid som fordras kommer man
kanske inte att lyckas att skildra företaget på rätt sätt. En annan olägenhet man kan råka
ut för om researcharbetet inte genomförs grundligt är att det kanske blir nödvändigt att
gå tillbaka för att införskaffa mer fakta. Detta skulle ställa till besvär i det fortsatta arbe-
tet. Visserligen uppkommer frågor under arbetets gång då man måste kontakta företaget
för att reda ut vissa saker. 

Researcharbetet har varit noga planerat och därför varit givande, främst på grund av
det stora intresse som visats från företaget.

Det har ännu inte visat sig om företaget kommer att ta den framtagna profilen i
anspråk. Detta är en process som kommer att äga rum på företaget Remote Control AB.
Om så är fallet, kommer det fortsatta arbetet ta vid efter examensarbetets slut. Remote
Control AB har visat stort intresse för denna framställning och som tidigare nämnts så är
dem mycket medvetna om designens roll som strategisk marknadsföringsresurs.
Men att genomgå en grafisk ansiktslyftning för ett företag som Remote Control AB kan

vara en mycket känslig process. Innan beslutet fattas kan det dröja lång tid.
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10 Tackord
Tack till: Per Eriksson (PAX), Annika Lindell (Marknadsstrategi), Karl Lund
(Reklamlunden), Ola Höglund (Grafisk Form) samt Mikael Hansson (Student
Informations Teknologi) för tips, råd och teknisk handräckning.
Särskilt tack till alla som varit delaktiga från Remote Control AB.
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Bilaga 1
Bilaga 1 innehåller det presentation som skickades till Remote Control AB
innan examensarbetet startade. Presentationen förklarar de marknadsfördelar
som en grafisk profil omfattar.
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Grafiskt profilprogram för Remote
Control Falun

Ordet ”profil” definieras i ordboken som ett tvärsnitt, sidbild eller huvu-
dintryck. Överför vi denna översättning till att gälla en bedrift, kan vi lämpli-
gen säga att en bedrifts profil är huvudintrycket av tjänsten. Den centrala frå-
gan i detta sammanhang är vad tjänsten skall stå för. Detta kan vara helt
avgörande i förhållande till konkurrenterna, vad man bör göra för att skilja
sig från dem, och som ett moget företag, inta positionen att ligga steget före.

Vi exponeras dagligen av en stor mängd budskap, inte minst i massme-
dia, dessutom ökar det i ständig takt samtidigt som kanalerna blir fler. Det är
otänkbart att uppfatta all den information vi utsätts för dagligen. Utvecklingen
går oundvikligen framåt!

Den kanske viktigaste urskiljningsmetoden i mediebruset är avsändarens
grafiska profil och logotyp, det vill säga hur budskapet kommunicerar och
påverkar mottagarens sinnen.

Varför behövs design? Konkurrensen på marknaden ökar ständigt, därför
använder ett företag som investerar för framtiden, sig av en tydlig design
som konkurrensmedel.

När informationsvolymen tenderar att öka ställs större krav på den grafiska
perceptionen, det gäller både för avsändaren och för mottagaren av budska-
pet. Med ett grafiskt profilprogram förses företaget med ett mervärde i det
grafiska material som företaget kommunicerar med. Där kan nämnas allt från
brevpapper och platsannonser till dekaler på bilar och kläder.  

Andra betydande faktorer med ett grafiskt profilprogram är att förtydliga
på vilket sätt medarbetarna i företaget bemöter sina kunder och andra intres-
senter.

Teknisk hantering, personal- och kvalitetspolicy som berör de produkter och
tjänster som företaget tillhandahåller, formar också omvärldens uppfattning
på organisationen. Allt detta summeras i och företräds av dess grafiska profil
tillsammans med företagets logotyp. När ett konsekvent användande av de
grafiska signalerna nyttjas ökar förutsättningarna för ett bra resultat.

En förutsättning för att framgångsrikt framkalla tydlighet i en organisations
aktiviteter, vilar i att den grafiska profilen framställs på ett sätt som är lätt att
uppfatta och urskilja.
Den grafiska profilen skall ge signaler om innehållet i företagets affärsidé
samt ge prov på att företaget planerar långsiktigt och har en god orientering
på framtiden. Remot Controll tillverkar styrdon för styr- och reglerutrustning
som används till exempel på pappersmaskiner och styrutrustning på fartyg
mm. Styrdonen har en hög teknisk kompetens med hög kvalitet. Därför bör
exempelvis en produktkatalog ha en ekvivalent roll för att förmedla teknolo-
gin på ett riktigt vis.
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Arbetsgång vid framställandet av profilprogrammet utgörs av fyra olika för-
lopp.

1. Analys
2. Strategi
3. Konceptutformning
4. Implementering

Analys
Analysprocessen består av ett researcharbete som görs på företaget.

1. Produktanalys
2. Organisationsanalys (struktur)
3. Vilken position jämfört med konkurrenterna (SWOT - analys,
Omvärldsanalys, Trender, Köpbeteende, Segmentering, Selektering,
Positioneringsdiagram)
4. Enkätundersökning inom företaget
5. Kundanpassningsmiljö (Interiören mm där kunderna kommer i kontakt
med företaget, mötesplatsen med kund är viktig)

Strategi
Det är omöjligt för företag att vända sig till alla människor på en marknad.
Människor är alldeles för olika för att det skall vara möjligt. När företags-
och konkurrentanalysen genomförts, framställs en strategi att arbeta efter, för
att åstadkomma de uppsatta målen för den grafiska profileringen. En sådan
strategi har till syfte att positionera företagets produkter och/eller varumär-
ken. Det innebär att företaget marknadsför sina produkter på ett sådant sätt
att målgruppen förknippar produkten med vissa egenskaper som den föred-
rar framför konkurrerande produkters egenskaper.

Med hjälp av en manual kan företaget vara tydlig och kommunicera med
ett och samma budskap hela tiden. Om manualen används konsekvent kom-
mer logotypen, på det sätt som visas i manualen, att förmedla en tydlig och
enhetlig identitet, där varje enskild anställd bidrar till att förstärka den
gemensamma profilen på ett värdefullt sätt. En grafisk profil är en stor del
av en organisations ansikte utåt. 

Koncept
Konceptlösningen är den operativa och kreativa delen av verksamhetens
profilering, kommunikation och marknadsföring och kräver därför en profes-
sionell insatts. P A X koncept bygger på att skaffa god insikt i kundens verk-
samhet och marknadssituation och bygger på resultat av förundersökningen,
som är en betydelsefull fas.

Vi utvecklar ett flödesschema, det är en grafisk översikt som innehåller
alla prioriterade delar som profilen gäller, samt utvärderingar av särskilda
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produkter eller tjänster som har en opålitlig framtid. Det kan handla om
vissa artiklar i produktionen som minskat i efterfrågan.

Därefter designas en konceptlösning, som bygger på projektgruppens
gemensamma idé som även presenteras för godkännande av Remote
Control.

Implementering
I implementeringsfasen utvecklar och genomför vi de profilapplikationer som
är framtagna i konceptet för den grafiska manualen. Vi utvecklar den grafis-
ka designen och bygger upp en basstruktur med en grafisk likformighet. I
denna fas löser vi funktionella och tekniska frågor som till exempel tryckvär-
den, som tas med i avsikt för att logotypens färg alltid skall återges med
samma färgnyans och mättnad. Detta gäller för olika tryckförfaranden och
är olika, beroende på vilket basmaterial som trycksakerna består av.

Med föremål att säkra att alla lever upp till kraven och för att få optimalt
utbyte av satsningen, sammanställs allt i en manual där det med tydliga
illustrationer och exempel framgår hur verksamhetens kommunikation med
omgivningen skall tillämpas.

Exempel på föremål som skall hanteras:

• Typografi, enhetlig typografi, tilltalande typsnitt med opti
merad läsbarhet.
Papperskvalitet för brevpapper mm 

• Visitkort
• Korrespondenskort
• Brevpapper
• Fakturor
• Kuvert, fönsterkuvert C4, C5 och E65
• Interna och externa meddelanden
• Mappar
• Rekryteringsannons
• Övriga annonser (Kallelsemöte mm)
• Profilkläder
• Fordonsdekaler
• Produktkatalog (layoutframställning)
• Reklamvaror (pennor mm)
• Elektroniska broschyrer i formatet PDF
• Faxmeddelanden
• E-postmeddelande med visitkort
• Broschyrer
• Uppdatering av Internetsidan www.remotecontrol.se
• 3D – Animation av styrdonsfunktion på Internet

/ Lars Bergman     Grafisk Teknologi 2002
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Bilaga 2
Här följer den framställda frågeenkäten, ett underlag för kund, marknad och
konkurrentundersökningen. Frågeformuläret har elva sidor och är framställt i
Quark Xpress 4.0.4 i formatet A4. Alla sidor har en tonplatta i vänstra kan-
ten. Tonplattan har processfärgen C84 M26 Y 41 K38. Grunden till färgvalet
var att det gav ett intryck av industrikänsla. Frågeformuläret har ringbundits
med utrustning som fanns tillgänglig på examensplatsen.
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Marknadsundersökningsdel för grafiskt

profilprogram

Varför gör man en marknadsundersökning? Resultatet på mark-

nadsundersökningen är en viktig del i arbetet att hitta rätt profil för

företaget. Samt att ta fram företagets kundfördelar och utveckla rätt

formspråk beträffande kommunikation mot målgruppen.

I marknadsundersökningen studeras: kunder, markna-
den och konkurrenter

Mål

– Analysera kunden

– Analysera marknaden

– Analysera konkurrenterna

– Hitta strategi för företaget att komm-   

unicera genom?



Frågeavsnitt 1

Kund identitet

1.1

Är din målgrupp klart definierad? Känner du kunden och den-
nes speciella behov?

1.2

Vem är din kund? Företag, offentliga sektorn, Organisationer,
föreningar, etc

Hur är de företag ni vänder er till med avseende på:

1.3

Vad för slags företag och vilken storlek, t ex mätt i antal anställ-
da och omsättning?

1.4 a

Brukar din tjänst lösas tillsammans med kunden, där kunden
själv är tekniskt delaktig vid framtagande av vissa produkter.

1.4 b

Hur stor andel av tillverknigen är framtagen tillsammans med
kunden?

1.5

Hur ser de företag ut som du redan nu anser vara säkra kun-
der.

– Vilken bransch?

1.6

Hur ser de företag ut som du ser som potentiella kunder.

1.7

Var finns din kund geografiskt?

1.8

Inom vilket geografiskt område finns din kund?
37



Beskriv din kund ytterligare!

1.9 a

Vem hos kunden fattar beslut om beställningar och inköp?

1.9 b

Vem är din kontaktperson?

1.10

Hur mycket köper/beställer kunden i kronor räknat?

1.11

Var/hur görs inköpen/beställningarna?

– telefon
– fax
– webben
– pers. besök

1.12

När på året görs inköp och beställningar, kan man se en
bestämd periodicitet?

1.13

Är kunden villig att betala det som företaget vill ha för tjäns-
ten/produkten?

1.14

Vad vinner kunden  på att köpa och använda företagets tjäns-
ter/tjänst.

1.15

Säljer du din tjänst genom återförsäljare? Definiera och beskriv
då både dina återförsäljare och slutanvändaren (personen eller
företaget som använder/konsumerar din tjänst).
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Frågeavsnitt 2

Marknadssituationen

2.1

Domineras marknaden av ett fåtal stora företag eller är det
många småföretag som slåss om kunderna?

2.2

Vem är marknadsledande?

2.3

Vet du hur branschen fungerar och vad som kännetecknar
den?

2.4

Finns det speciella lagar, etableringshinder eller regler som
direkt påverkar dina företagsplaner? Krävs det några tillstånd?

2.5

Är de företag du vänder dig till medlemmar i någon bransch-
eller inköpsorganisation?

2.6 

Hur har efterfrågan på företagets tjänster växlat de senaste
åren?

2.7

Hur stor är den totala marknaden?

2.8

Hur stor del av marknaden har företaget?

2.9

Är marknaden över- eller underetablerad? 

2.10

Växer marknaden eller krymper den?

– geografiska marknader
– 10 viktigaste
– vilka växer
– vilka krymper
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2.11

Ser du någon speciell trendsvängning?

2.12

Förutses några genomgripande förändringar?

2.13

Hur varaktig är marknaden? Kommer din tjänst att finnas länge
på marknaden?

2.14

Har företaget mött hinder vid etablering på någon ny marknad?

Frågeavsnitt 3
Konkurrentsituationen

3.1 a

Har du grepp om konkurrenssituationen?

3.1  b

Är dina allvarligaste konkurrenter definierade? 

3.1  c

Känner du dina konkurrenter, deras sätt att arbeta, deras star-
ka/svaga sidor?

3.2

Är era konkurrensfördelar definierade?

3.3

Hur många konkurrenter har företaget?

3.4

Finn det av någon anledning någon marknad som har särskilt
försvårade förutsättningar? Vad beror dessa på?

3.5

Hur ser den framtida konkurrensen ut? Vilka ligger i startgroparna

för att springa in på marknad?
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Positionsdiagram

Gör en bedömning av de tre främsta konkurrenterna och markera
deras position samt din egen i diagrammet nedan. Storheterna på
axlarna skiftar beroende på konkurrensmedel.

Markera företagens position där pris (y) och kvalitet (x) jämförs. Gör
ringar och sätt en bokstav för respektive företag i ringen!

Markera företagens position där tillgänglighet (y) och service (x) jäm-
förs. Gör fyrkanter och sätt en bokstav för respektive företag i fyr-
kanten!

Pris / Service

Tillgänglighet / Kvalitet 



Studera dina konkurrenter

Internettips att söka fakta inom: 

www.foretagsfakta.se

sök fakta om svenska företag.

www.swedishtrade.se

exportrådet hjälper svenska företag att lyckas utomlands.

www.bizbook.se

sök och hitta fakta och personer i svenska företag och organisationer.

www.scb.se

statistiska centralbyrån bjuder på utvalda resultat.

www.gulasidorna.se

sök efter branscher.

www.rosasidorna.se

sök direkt på företagsnamn.

www.nummerupplysning.com

telefon, faxnummer och e-postadresser i Sverige och resten av världen.

www.bolagsfakta.se

publicerar årsrapporter och annan finansiell information.

www.netg.se/resources/

har ambitionen att lista alla svenska företag som finns på webben.

www.nutek.se

nuteks startlinje ger information och vägledning till dig som startar företag.

www.prv.se

information från Patent och Registreringsverket

www.rsv.se

adresser till skattemyndigheterna, skattenyheter samt broschyrer och blanket-

ter.

www.edgeonline.com

Internettidning inriktad på entreprenörskap.

www.friaagent.net

nätverk för frilansande.

www.euroinfo.se

europainformation angående import, export, lagar m.m. 43



Bilaga 3
I bilaga tre presenteras svaren som gavs vid researcharbetet med hjälp av den framstllda
frågeenkäten.

44



Svar på analysfrågor från

Remote Control

Frågeavsnitt 1

Kundidentitet

1.1 Är din målgrupp klart definierad? Känner du kunden och dennes
speciella behov?

Svar: ja! Målgruppen är företa i olika branscher som vet vad de vill ha.
Remote Control säljer till specialister i olika branscher.

1.2 Vem är din kund? Företag, offentliga sektorn, Organisationer, före-
ningar, etc

Svar: Företag och kommuner i hela världen. Där kan nämnas branscher
inom kemi, Pappers- och massaindustrin, Stålverk, oljeindustrin och
tunnelbyggnationer (byggnationer för att förbättra infrastrukturen).

Hur är de företag ni vänder er till med avseende på:

1.3 Vad för slags företag och vilken storlek, t ex mätt i antal anställda
och omsättning?

Svar: allt från små företag till gigantiska företag med väldiga nätverk.

1.4 a Brukar din tjänst lösas tillsammans med kunden, där kunden själv
är tekniskt delaktig vid framtagande av vissa produkter.

Svar: Vissa lösningar görs specialdesignade, det förekommer att kunden
kan deltar i konstruerandet. Framförallt diskuteras

1.4 b Hur stor andel av tillverknigen är framtagen tillsammans med
kunden?
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Svar: Det mesta görs kundanpassat, grunden är då speciella ritningar.
Oftast går de standardiserade donen att anpassa de flesta önskemål och
krav.

1.5 Hur ser de företag ut som du redan nu anser vara säkra kunder.
– Vilken bransch?

Svar: Branschen växlar geografiskt. Ibland minskar vissa marknader
medan andra ökar på samma gång.

1.6 Hur ser de företag ut som du ser som potentiella kunder.

Svar: Kemiförtag, pappers- och massaindustrin, stålverk, i allmänhet
byggnationer som berör infrastrukturen.

1.7 Var finns din kund geografiskt?

Svar: Över hela världen. Ej Sydamerika. Sydafrika är en potentiell
marknad, företaget måste bli registrerat på en viss lista för att kunna
verka på den sydamerikanska marknaden.

1.8 Inom vilket geografiskt område finns din kund?
Beskriv din kund ytterligare!

Svar: Hela världen

1.9 a Vem hos kunden fattar beslut om beställningar och inköp?

Svar: Projektgrupper, och är en process inom företaget.

1.9 b Vem är din kontaktperson?

Svar: Inköpare på företagen.

1.10 Hur mycket köper/beställer kunden i kronor räknat?

Svar: ej relevant!
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1.11 Var/hur görs inköpen/beställningarna?
– telefon (ofta)
– fax
– webben
– pers. besök (ofta)

1.12 När på året görs inköp och beställningar, kan man se en bestämd
periodicitet? 

Svar: – Ja, före semester, perioden mellan juni och september ökar för-
säljningen.

1.13 Är kunden villig att betala det som företaget vill ha för
tjänsten/produkten?

Svar: Ja

1.14 Vad vinner kunden  på att köpa och använda företagets
tjänster/tjänst.

Svar: De fördelar RC har är i synnerhet en längre livslängd samt att de
kräver mindre luftåtgång vid drift. Detta gör att man sparar mycket
energi på produktens livscykel. 

1.15 Säljer du din tjänst genom återförsäljare? Definiera och beskriv då
både dina återförsäljare och slutanvändaren (personen eller företaget
som använder/konsumerar din tjänst).

Frågeavsnitt 2

Marknadssituationen

2.1 Domineras marknaden av ett fåtal stora företag eller är det många
småföretag som slåss om kunderna?

Svar: Det är ca 50 kunder, de är av större art och en del fungerar i stora
nätverk som erbjuder många olika sorters tjänster.
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2.2 Vem är marknadsledande?
Svar: Air Torque följt av Emersson (Elomatik och Boklyn) Flow Serve
(mac air) Tyco Dong Wou

2.3 Vet du hur branschen fungerar och vad som kännetecknar den?

Svar: Business to business marknad.

2.4 Finns det speciella lagar, etableringshinder eller regler som direkt
påverkar dina företagsplaner? Krävs det några tillstånd?

Svar: I Sydafrika finns en viss, "lista" som alla marknadsagerande måste
finnas på. 

2.5 Är de företag du vänder dig till medlemmar i någon bransch- eller
inköpsorganisation?

Svar: Ja i Sydafrika.

2.6 Hur har efterfrågan på företagets tjänster växlat de senaste åren?

Svar: Marknaden har varit stabil de senaste fyra åren.

2.7 Hur stor är den totala marknaden?

Svar: 100%

2.8 Hur stor del av marknaden har företaget?
20 - 30%

2.9 Är marknaden över- eller underetablerad? 

2.10 Växer marknaden eller krymper den?
– geografiska marknader
– 10 viktigaste
– vilka växer
– vilka krymper

Svar: De viktigaste marknaderna är Sverige, USA, Europa och Asien.
Svar: Den marknad som växer är främst Sverige för tillfället.
Svar: Den marknaden som har krympt är främst Belgien och Italien.
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2.11 Ser du någon speciell trendsvängning?

Svar: Miljösatsningar görs (RC-donen är de mest miljö ekonomiska
donen) 

2.12 Förutses några genomgripande förändringar?

Svar: Nej inte i dag, styrdonen kan nog inte ändras eller bytas ut mot
nya teknologier. Styrdonen som finns i dag har utvecklas under lång tid
samt att de har en väldigt lång livslängd. Den långa livslängden kan
verka negativt ur försäljningssynpunkt. 

2.13 Hur varaktig är marknaden? Kommer din tjänst att finnas länge
på marknaden?

Svar: Troligen för lång tid framöver

2.14 Har företaget mött hinder vid etablering på någon ny marknad?

Svar: Ja framförallt Sydafrika.

Frågeavsnitt 3

Konkurrenterna

Konkurrenssituationen

3.1 a Har du grepp om konkurrenssituationen?

Svar: – Ja
3.1  b Är dina allvarligaste konkurrenter definierade? 

Svar: – Ja!
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3.1  c Känner du dina konkurrenter, deras sätt att arbeta, deras
starka/svaga sidor?

Svar: – Ja till stor del. Se positionsringsdiagram.

3.2 Är era konkurrensfördelar definierade?

Svar: Ja Se positionsringsdiagram

Hur många konkurrenter har företaget?
Svar: Ca 50 stycken i hela världen.

3.4 Finn det av någon anledning någon marknad som har särskilt för-
svårade förutsättningar? Vad beror dessa på?

3.5 Hur ser den framtida konkurrensen ut? Vilka ligger i startgroparna
för att springa in på marknad?

Svar: De framtida konkurrenterna liknar oss Remote Control. I synner-
het har vi en konkurrent som varit en tidigare agent till Remote
Control. Han heter Dong Wou och verkar i Korea. Hans produkter är
direkt en kopia av Remote Controls styrdon. Produktspecifikationer,
produktblad och  dataförteckningar har kopierats rakt av. Styrdonen är
fysiskt lika och därmed blir egenskaperna för donen lika, förutom på
kvalitetssidan.

50



Bilaga 4
(sidan 49) Statistik över besökare på www.remotecontrol.se och research av
aktörer med liknande produktion som Remote Control.

(sidan 50) Metataggar på Internetsidor som alltid finns i sidans topp på
Altavista.

(sidan 51) Besökta Internetsidor som verkar i samma bransch som Remote
Control 
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Default Report

IIS 4 Log File Number 1
------------------------------------------------------------------------
11/10/2000 09:39:29 - 05/18/2002 08:18:16 Saturday May 18, 2002 - 08:41:31
General Statistics Help

The Visitor Sessions graph identifies the general location of the visitors to your Web
site. The General Statistics table includes statistics on the total activity for this web site
during the designated time frame. 

Statistics

Hits Entire Site (Successful) 556,421
Average Per Day 1,004
Home Page N/A

Page Views Page Views (Impressions) 158,591
Average Per Day 286
Document Views 146,683
Visitor Sessions Visitor Sessions 33,487
Average Per Day 60
Average Visitor Session Length 00:10:01
International Visitor Sessions 59.06%
Visitor Sessions of Unknown Origin 32.8%
Visitor Sessions from Sweden 8.13%

Visitors Unique Visitors 16,696
Visitors Who Visited Once 14,131
Visitors Who Visited More Than Once 2,565
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metataggar på iternetsidor som alltid befinner sig
överst på sökmotorn sidor Altavista. 

<meta name="description" content="Assured
Automation specializes in Manual and Automated
Valves, including ball valves, plug valves, stainless
steel ball valves, brass ball valves, butterfly valves,
etc., as well as, all accessory equipment, ball valve,
ball valve, plug valve, plug valve, automated valve,
automated valve, butterfly valve, butterfly valve
SSVA, VA, VA, VA, SSVA, SSVA"> 
<meta name="keywords" content="Valves, automated
valves, Ball Valves, Actuated valves, Plug Valves,
Motor operated valves, Brass ball valves, stainless
steel ball valves, butterfly valves, on/off valves,
pneumatic valves, ball valve, ball valve, plug valve,
plug valve, automated valve,automated valve, butter-
fly valve, butterfly valve, SSVA, SSVA, SSVA, VA, VA,
VA">
<META name="GENERATOR" content="IBM
WebSphere Homepage Builder V5.0.0 for Windows">
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http://www.worcestercc.com/

http://www.heason.com/products/zero_backlash_gears/actuators/rs/rs_
actuators.html

http://www.nottingham.ac.uk/~eazsmc/sid/sensors.html

http://www.murrelektronik.com/de/

http://www.alpatek.com/

http://www.imsas.uni-bremen.de/

http://plaza2.snu.ac.kr/~micro/

http://www.ee.lsu.edu/jblee/EE7246/index.htm

http://www.industry.net/vma

http://www.humphrey-products.com/

http://mass.micro.uiuc.edu/

http://www.ngainc.com/

http://www.indvalve.com/

http://www.mcnc.org/metd/sensor/

http://www.haydonswitch.com/map.htm

http://www.olaer.com/

http://www.valeo.com/

http://www.jordancontrols.com/frameind.htm

http://www.crd-devices.co.uk/index.htm

http://www.auma.com/

http://www.controlsupply.com/index.htm

http://www.globalspec.com/Frames?Url=http%3A//www.globalspec.com
/ProductFinder/BrowseProducts%3FHierachyID%3D3000000%26SE%3DG
T

http://www.ballscrews.com/html/misc/pdfs.html

http://www.amrivalves.com/actuator.htm
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Bilaga 5
Korrespondensmaterial

• Faxpapper
• Fakturapapper
• Brevpapper
• Korrespondenskort
• Visitkort
• Kuvert
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Remote Control Sweden AB
Kontrollvägen 15
SE-791 45 Falun

The Actuator Specialist

rc.falun@remotecontrol.se
www.remotecontrol.se

Tel +46 (0)23 587 00
Fax +46 (0)23 587 45

To:

From: Fax Nr:

Subject:

Pages (including this): Date:

Pneumatic,Electric and Hydralic Valve Actuators & Accessories

FAX MESSAGE



Remote Control Sweden AB Tel +46 (0)23 587 00 Bangiro: 123456789
(Org.nr: 556061-3670) Fax +46 (0)23 587 45 Postgiro: 123456789
Kontrollvägen 15 rc.falun@remotecontrol.se
SE-791 45 Falun www.remotecontrol.se

The Actuator Specialist

Pneumatic,Electric and Hydralic Valve Actuators & Accessories



The Actuator Specialist

The Actuator Specialist – Remote Control konstruerar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa manöverdon för standard- och special-
ventiler. Vårt breda sortiment omfattar pneumatiska, hydraliska och elektriska manöverdon. Gemensamt för smatliga prudukter är att de
motsvarar högt ställda krav på driftssäkerhet, funktion och livslängd. Kännettecknande för Remote Control är också hög servicenivå och
säkra leveranser.
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Remote Control
Kontrollvägen 15
SE-791 45 Falun Org.Nr: 556061-3670
Tel +46(0)23 587 00 rc.falun@remotecontrol.se
Fax +46(0)23 587 45 www.remotecontrol.se

The Actuator Specialist

Marita Wikberg
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Andreas Bergvall

›› Design Engineer ‹‹

phone +46(0)23 587 00
direct  +46(0)23 587 01
fax     +46(0)23 587 45
andreas.bergvall@remotecontrol.se

The Actuator Specialist
Hydralic, Electric & Pneumatic Valve
Actuators and Accessories

Remote Control Sweden AB
Kontrollvägen 15
SE-791 45 Falun Sweden
www.remotecontrol.se 

Andreas Bergvall

›› Design Engineer ‹‹

phone +46(0)23 587 00
direct  +46(0)23 587 01
fax     +46(0)23 587 45
andreas.bergvall@remotecontrol.se

The Actuator Specialist
Hydralic, Electric & Pneumatic Valve
Actuators and Accessories

Remote Control Sweden AB
Kontrollvägen 15
SE-791 45 Falun Sweden
www.remotecontrol.se

The Actuator Specialist

5 mm

2 mm

Logotyp 38 mm bred



61



Bilaga 6
Anonnser

• Annons helsida
• Annons halvsida
• Fax och offertmall
• Korrespondenskort
• Visitkort
• Kuvert
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Take Control.

bland är det avgörande att snabbt kunna stänga eller öppna

ventiler. Andra gånger handlar det om att hitta det exakta

mellanläget för att bäst kunna reglera temperatur, flöde eller

ryck. Digital postitioner för att hela tiden ha full kontroll över

processen. Kontrollrummets dator mäter och reglerar tryck,

löde eller temperatur i enlighet med det angivna processvär-

det.

The Actuator Specialist

The Actuator Specialist – Remote Control konstruerar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa manöverdon
för standard- och specialventiler. Vårt breda sortiment omfattar pneumatiska, hydrauliska och elektriska manö-
verdon. Gemensamt för samtliga produkter är att de motsvarar högt ställda krav på driftssäkerhet, funktion och
livslängd. Kännetecknande för Remote Control är också hög servicenivå och säkra leveranser samtidigt jobbar
vi för att skona våran miljö.

Remote Control konstruerar, tillverkar och marknadsför hög-

kvalitativa manöverdon för standard- och specialventiler. Vårt

breda sortiment omfattar pneumatiska, hydraliska och elekt-

riska manöverdon. Gemensamt för smatliga prudukter är att

de motsvarar högt ställda krav på driftssäkerhet, funktion

och livslängd. Kännettecknande för Remote Control är

också hög servicenivå och säkra leveranser.
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Take control.

[CLOSED] [OPEN]

RC 200 kan snabbt stänga eller öppna ventiler. Andra
gånger handlar det om att hitta det exakta mellanläget
för att bäst kunna reglera temperatur, flöde eller tryck.
Digital postitioner för att hela tiden ha full kontroll över
processen. Kontrollrummets dator mäter och reglerar
tryck, flöde eller temperatur i enlighet med det angivna
processvärdet.

The Actuator Specialist – Remote Control konstruerar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa manö-
verdon för standard- och specialventiler. Vårt breda sortiment omfattar pneumatiska, hydrauliska och elekt-
riska manöverdon. Gemensamt för samtliga produkter är att de motsvarar högt ställda krav på driftssäker-
het, funktion och livslängd. Kännetecknande för Remote Control är också hög servicenivå och säkra leve-
ranser samtidigt jobbar vi för att skona våran miljö.

The Actuator Specialist

Remote Control Sweden AB. Kontrollvägen 15 SE-791 45 Falun, Sweden. Tel +46 (0)23 587 00. Fax +46 (0)23 587 45. info@remotecontrol.se  www.remotecontrol.se

The Actuator Specialist – Remote Control konstruerar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa manö-
verdon för standard- och specialventiler. Vårt breda sortiment omfattar pneumatiska, hydrauliska och elekt-
riska manöverdon. Gemensamt för samtliga produkter är att de motsvarar högt ställda krav på driftssäker-
het, funktion och livslängd. Kännetecknande för Remote Control är också hög servicenivå och säkra leve-
ranser samtidigt jobbar vi för att skona våran miljö.



Bilaga 7
Reklamartiklar

• Skärmkeps
• Pennor
• Personbill
• Skåpbil
•  Lastbil
• Arbetskläder

65



66

Reklammaterial.
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The Actuator Specialist

Reklammaterial.
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Grafisk Management
Personbil
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Grafisk Management

Lätt lastbil
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Grafisk Management

Lastbil
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Grafisk Management

Arbetskläder



Bilaga 8
Internetsida
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Take control...

Remote Control – konstruerar, tillverkar och marknadsför hög-

kvalitativa manöverdon för standard- och specialventiler. Vårt breda

sortiment omfattar pneumatiska, hydraliska och elektriska manö-

verdon. Gemensamt för smatliga prudukter är att de motsvarar

högt ställda krav på driftssäkerhet, funktion och livslängd.

Kännettecknande för Remote Control är också hög servicenivå och

säkra leveranser.

Remote Control Sweden AB. Kontrollvägen 15 SE-791 45 Falun, Sweden. Tel +46 (0)23 587 00. Fax +46 (0)23 587 45. info@remotecontrol.se  www.remotecontrol.se

The Actuator Specialist
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Remote Control får
designutmärkelse för
sina produkter.

Kvalitetspolicy
Miljöpoicy
Marknadsstrategi

Läs mer Läs mer

The Actuator Specialist – Remote Control konstruerar, till-
verkar och marknadsför högkvalitativa manöverdon för stan-
dard- och specialventiler. Vårt breda sortiment omfattar pneu-
matiska, hydrauliska och elektriska manöverdon. Gemensamt
för samtliga produkter är att de motsvarar högt ställda krav på
driftssäkerhet, funktion och livslängd. Kännetecknande för
Remote Control är också hög servicenivå och säkra leveranser
samtidigt jobbar vi för att skona våran miljö.


