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Förord
Jag vill tacka Michel Östlund på Hera i Uppsala för hans engagemang
under framtagandet och arbetsfasen av detta examensarbete. Jag vill
även tacka alla anställda på Hera som ställt upp med värdefull informa-
tion under arbetets gång. Min handledare på Högskolan Dalarna Emmi
Enoksson ska även ha ett stort tack för sina synpunkter på arbetet. 

Jonne Virkkala, Maj 2004
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Inledning
Grafisk Teknologi, högskoleingenjörs utbildning vid Högskolan Dalarna,
avslutas med ett examensarbete på tio poäng. Examensarbetet ska vara
en fördjupning inom grafisk formgivning. Ett projekt i grafisk profilering,
med en fördjupning i företagsidentitet valdes.

Bakgrund
Ett antal reklambyråer har bjudits in i en tävling om få göra varumärket
och den grafiska profilen till en ny stor butikskedja inom telekommuni-
kation. Den första februari 2004 gick Sveriges tre största oberoende åter-
försäljare av telekommunikationsutrusningar samman i ett nytt gemen-
samt bolag. Företagen som gått samman är STC Mobilelektronik AB med
verksamhet i Göteborg, Prelek Telekommunikation AB med verksamhet
i Stockholm och Adapt Telekommunikation AB med verksamhet i
Uppsala, Västerås och Gävle. Alla tre företagen har en gedigen och lång-
varig historia i branschen som fackhandel med minst 17 års närvaro.
Företagen har varit genuina familjeföretag och har ett gott anseende hos
såväl samarbetspartners som kunder. Det gemensamma företaget bedri-
ver idag verksamhet från 22 butiker och erbjuder dessutom företagsför-
säljning från separata företagscentrum. 

Det nya företaget arbetar framgångsrikt med butiksförsäljning till pri-
vatkonsumenter på de lokala orterna och är marknadsledande på dessa.
Företagskunder bearbetas dels på det lokala planet, men även på det
nationella planet där bland annat offentliga upphandlingar och avtal
varit mycket lyckosamma. Företaget erbjuder även till viss del internet-
baserade tjänster. Företaget har två stycken egna service/installations-
verkstäder. Den totala omsättningen för företaget uppgår idag till ca 280
MSEK och verksamheten sysselsätter 120 anställda. Företagets butiker
ligger företrädesvis i galleriamiljöer. Dessa butiker är små med attrakti-
va lägen. Förutom dessa har företaget ett antal större butiksenheter som
ligger placerade en bit utanför city, där även service och installations-
verkstäder finns inrymda.

Sortimentet skiftar men består bland annat av fast telefoni, faxar,
PDA, larm och bilstereo. Huvudnäringen, ca 90%, kommer dock från pro-
dukter, abonnemang och tjänster inom mobil telekommunikation.

Företaget skall utvecklas till Sveriges bästa fackhandel inom telekom-
munikation med inriktning mot mobil telekommunikation, där kunskap
och engagemang för kundens behov skall vara tongivande. Den uttalade
visionen är att snabbt expandera och bli en rikstäckande kedja. Företaget
har som mål att inom två år utöka butikskedjan till cirka 50 stycken
enheter fördelade på strategiskt viktiga orter. Företaget har även en
ambition att inom en rimlig framtid etablera verksamheten i övriga län-
der inom Norden.
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Några av de dominerande konkurrensfördelarna:

Kunskap – Fackhandel med välutbildad personal
Erfarenhet – Grundar sig på företagens historia med cirka 20 år i bran-
schen.
Hög soliditet och trygghet – Företagen har en historia med väl dokumen-
terad hög kreditvärdighet
Tillgänglighet – Många välplacerade butiker samt internet
Oberoende – Samarbetar med samtliga operatörer
Moderna och innovativa lösningar och tjänster i butik och på internet
Kvalitet – Ett samlat begrepp för ovanstående argument.

Syfte
Verksamheten har behov av ett gemensamt varumärke och en enhetlig
profil. Företaget söker därför ett nytt varumärke som hela organisationen
kan identifiera sig med och som sticker ut bland konkurrenternas befint-
liga. Ett varumärke som skall symbolisera den nya satsningen där före-
tagets höga ambition till utveckling och närvaro i en modern framtid
skall finnas med, men där företagens gedigna bakgrund även skall skön-
jas. Varumärket skall vara anpassningsbart till alla situationer, storle-
kar och medier, varumärket skall vara grafiskt unikt och utpräglat kom-
munikativt samt bör stärkas av en tydlig och stark payoff.

Mål
Profilen ska fungera som ett kännetecken för kedjan, den ska verka
inbjudande till butikerna och företaget. Den grafiska profilen ska appli-
ceras på visitkort, brevpapper, kuvert, korrespondenskort, påsar, bilar,
annonser och annan reklam. Grafiska profilen tillämpas även på butik-
sexteriören med skyltar, fönster och dörrar samt ger form, färg, känsla
och en atmosfär till butiksinteriören. Företagets vision är att utvecklas
till det givna förstahandsvalet för såväl företagskunder som det privata
segmentet. Målet är att den grafiska profilen ska kommunicera rätt vär-
den, vara rätt positionerad inom målgruppen samt skilja sig från kon-
kurrenternas.

Metod
Research kommer att göras på konkurrenters grafiska profiler, annon-
ser/reklam och butiker med interiör och exteriör. Ett koncept kommer att
tas fram utifrån namnet och visualiseras sedan på designprogrammet
samt butiken. En fördjupning kommer att ske om inom ämnet företagsi-
dentitet för att få en helhetsbild i vad ett nytt företag har att vänta. 
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Avgränsningar 
Examensarbetet kommer inte att utmynna i en skarp grafisk profil utan
kommer att göras parallellt, om något förskjutet, med reklambyrån Hera
i Uppsala som är en av byråerna i tävlingen. När tävlingen skulle avgö-
ras utlystes ingen vinnare. Istället valde företaget låta några av byråerna
fortsätta utveckla det nya varumärket Aircall. Även färgen bestämdes till
grön, av allt att döma för att ingen av konkurrenterna använder sig av
grönt.

Tidsplan
v12 – 15 mars Startgodkännande
v15 – 5 april Planeringsrapport klar
v15 – Litteraturstudier och research
v16 – Research och skisser
v17 – Skisser samt möte med kontaktperson
v18 – Skisser
v19 – Formgivning
v20 – Formgivning
v21 – Rapportskrivning
v22 – 24 maj Preliminär rapport klar
v23 – Redovisning 
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Förstudie

Grafisk profil
En grafisk profil har till uppgift att ge en bild av företagets karaktärs-
drag, målet är att skapa igenkänning. En grafisk profil ger effektivare
marknadskommunikation både för stora och små företag. 

Grunden i en grafisk profil består av logotyp, färger och typografi.

Att göra en grafisk profil 

Logotyp
När man skapar en logotyp finns det generella kriterier att ta hänsyn till.
En logotyp måste uppfylla en hel del kriterier för att vara fungera bra.
Målsättningen är omedelbar identifikation och samtidigt en visuell defi-
nition till vad företag sysslar med, vad de producerar eller hur produkten
fungerar. 

Synlighet: Det är nödvändigt att en logotyp är tydlig och att den står ut i
ett allt större vimmel av reklam och marknadsföring. 

Applikation: Logotypen ska kunna fungera på en rad applikationer –
stort som litet. Fungera i skärmupplösning, faxen, tryck i svart/vit eller
färg med mera.

Utmärkande: Logotypen måste utmärka sig från andra företags logoty-
per, men det viktigaste är att man åtskiljer sig från konkurrenterna inom
samma bransch. Detta på grund av både de rättsliga påföljder som kan
komma men även viktigt för sin egen marknadsföring.

Framställning: Avslöjar logotypen eller symbolen något om företagets
inriktning? En bra symbol gör det utan att vara en bokstavlig tolkning.

Tidlöshet: En bra utformad logotyp är tidlös. Den kommer att kännas rätt
i tiden under många år med bara några små justeringar då och då. 
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Typografi
När man väljer typsnitt bör man i första hand ta hänsyn till läsbarheten.
När typsnitt till grafiska profiler ska väljas är det bra att hitta typsnitt
som ger rätt känsla men också karaktärsdrag som utskiljer sig från kon-
kurrenternas. Man bör även ta i beaktning hur och var typsnitten ska
användas, om det handlar om till exempel stora annonser eller visitkort.
Det är klokt i att första hand titta på nya typsnitt som få använder. Om
det finns pengar och tid finns även möjligheten att rita eget typsnitt eller
rita om ett befintligt för att göra det unikt.

Färg
Färgpsykologi har en stor del i logotyper och grafiska profiler. Färgen är
det vi uppfattar först sedan bilden och sen vad det står. Färger är i sig
mycket starka symboler. Färger har inarbetats under lång tid och blivit
informationsbärare för emotionella associationer, både omedvetna och
medvetna. Det gör färger till ett utmärkt verktyg i marknadsföring och
profilering.

Naturen har haft stor inverkan på hur vi uppfattar färger. Som exem-
pel kan man ta solen, himlen och naturen; gul uppfattas som glädje, lycka
och värme; blå förmedlar lugn, harmoni och kyla; grönt inger harmoni
och lugn. En annan aspekt att ta hänsyn till är hur olika åldersgrupper
väljer färger. Ungdomar väljer hellre starka färger än äldre, de köper pro-
dukter med starka och ovanliga färger. Äldre väljer mer återhållsamma
nyanser eller föredrar de traditionella basfärgerna.

Men man ska komma ihåg att färgreferenser är i högsta grad personli-
ga. Inte nog med att det skiljer sig i olika åldrar, geografiskt läge, klas-
stillhörlighet med mera så uppfattar man färger olika som person. Som
exempel kan man ta en neutral grå färg, är den tråkig och dyster eller för-
nuftig och exklusiv? Ett annat exempel är violett som anses allmänt
utrycka sorg, svek, rastlöshet och olycka, medan man i USA anser att vio-
lett inger lugn och harmoni. På Nya Zeeland anser man att violett är vis-
hetens färg och i Mellanöstern förknippas färgen med både hat och gläd-
je. Det är viktigt att ha i åtanke att uppfattning av färger och dess tren-
der inte är statiska. Traditioner kan tyckas vara väldigt bestående men
ändras hela tiden med trender och med att idéer varierar.
Undersökningar visar att oavsett vilken produkt medelkonsumenten
köper är denne påverkad av de för då rådande färgtrenderna. För att nå
maximala försäljningssiffror måste man försäkra sig om att dessa tren-
der reflekteras i produktens eller förpackningens färger. Att välja den
rätta färgen eller den rätta kombinationen är en väldigt viktigt del i
marknadsföringen och för att få fram rätt budskap. (Företagsidentitet,
Lars Hinn och Göran Rossling)
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Företagsidentitet
Som vilken person som helst har ett företag också en identitet.
Företagsidentitet är ett vida omfattande begrepp som innefattar allt som
bidrar till att skapa en identitet. Om du kan tänka dig själv som ett före-
tag så speglar det mesta in i identiteten. Allt du visar när du kommer i
kontakt med andra människor; vilka kläder du har, hur du hälsar på folk,
hur det ser ut hemma hos dig, hur du svarar på e-post eller ditt bords-
skick. Likaledes påverkar anställda, produkter, byggnader, varumärken,
visitkort, gamla anställda och kunder företagets identitet.
Företagsidentitet är ett resultat av den helhet företaget skapar utåt. I en
tid då konsumenten ofta köper produkter på grund av ett företags goda
anseende än produktens egenskaper är det viktigt att ett företag bygger
upp ett gott anseende, en bra identitet. Ett tillräckligt gott anseende
kommer att resultera i förtroende för de säljargument företaget har och
till trognare kunder. 

Grunden för en identitet ligger i att enas om en affärsidé för företaget.
En bra affärsidé ska inte bara beskriva vilka och vems behov som skall
tillgodoses utan också sätta prägel på hela företaget. Genom en klar
affärsidé och tydliga strategier vet man alltid hur man ska agera i olika
situationer och resultaten av detta agerande. Resultaten kan till exempel
vara den grafiska profilen, en årsredovisning, produkterna, hur man blir
mottagen som besökare på företaget, hur länge man får vänta i telefonkö,
maten i personalmatsalen och så vidare. För att få hela företaget att
jobba åt samma riktning behövs riktlinjer. En bra idé är att samla rikt-
linjerna i lättillgänglig dokumentation. Med tiden, och kanske till och
med med ny personal, kommer risken i att identiteten och riktlinjerna
annars faller i glömska eller utvecklas i fel riktning.

Om identitetsarbetet sköts ordentligt kommer även företaget uppträda
konsekvent och tydligt i all marknadsföring. Att förvirra konsumenten
om vem företaget är kommer inte leda till något förtroende. 

Företagsidentitet är viktigt på grund av: 

1 Ökat utbud
Istället för produktens egenskaper väljer konsumenten ofta produkter
från företag med gott anseende, har man inget anseende har man inte
förtroende för försäljningsargumenten.

2 Informationsbrus
Vi lever i ett stort mediabrus. Konsumenten måste idag storgallra bara
för att köpa en burk crème fraiche. Avsändaren är därför viktig. Vi lyss-
nar på budskap från företag vi respekterar och sympatiserar med, resten
ignoreras eller zappas.
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3 Internationaliseringsprocessen
Människor och produkter blir allt mer rörligare. Företagsidentiteter
måste nu även fungera i ett internationellt perspektiv.

4 Desktop publishing 
Den moderna desktoputrustningen ger stora möjligheter men ger också
ett stort hot mot ett företags identitet. Det behövs tydliga riktlinjer för all
kommunikation.

(Företagsidentitet, Lars Hinn och Göran Rossling, Effektiv visuell kom-
munikation, Bo Bergström)
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Genomförande

Research
En snabb research har gjorts för att få en uppdatering och inblick i fram-
för allt de största konkurrenternas grafiska profiler. Det vill säga hur
butikerna ser ut och vilka färger och typsnitt som används.

Färger 
Telia: Profilfärgen rödlila, mycket vitt och komplimenterande färger.
The Phonehouse: Profilfärgen mörkblå samt turkosgrå, ganska mycket
trä i butiken. 
Vodafone: Profilfärgen röd, mycket vitt och glas används flitigt i butiken.

Typografi
Typsnitt främst i rubriker o större stilar har studerats då de är det som
gemene man först lägger märke till. Samtliga tre studerade företagen
använder sig av ganska traditionella sans-seriffer.

Koncept
Utifrån bakgrunden har ett koncept för projektet tagits fram. Det som
skall komma fram är följande:

Konceptet är Sveriges trendigaste butikskedja inom telekommunika-
tion. En egen färg, vårdad form och djärvhet för att locka och förföra. 

Profilen ska ha en internationell form och känsla. En mer osvensk form
skall eftersträvas. Detta för att sticka ut i jämförelse med konkurren-
terna inom branschen.

Det är bara att acceptera att mobilens livslängd idag inte beror på att
den går sönder eller på något annat sätt inte skulle fungera, till exempel
på grund av systembyte. Det är trender och nya ”nödvändiga” funktioner
som säljer mobiler idag.

Logotyp
Under framtagandet av logotypen har en hel del typsnitt har provats för
att ta fram en bra ordbild att utgå ifrån. Som grund valdes ITC Avant
Garde i vikten demi. En vikt som var tillräckligt fet för att synas och fort-
farande lättläst. Eftersom logotypen är satt med enbart versaler och där-
med gör den mer svårläst, än om den var satt med gemena bokstäver, har
ordbilden spärrats. Ett problem med den ursprungliga ordbilden var hål-
rummen mellan A och I, C och A samt A och L. Därför har bokstavsmel-
lanrummen justerats optiskt för att en bättre harmoni i ordbilden.
Därefter modifierades ordbilden bokstav för bokstav för att för att få fram
karaktär. Ett annat problem var bokstaven C som bildar i det närmaste
en cirkel med ett stort hålrum i mitten. En bokstavsform som skilde sig
för mycket från de andra. Första steget var att sänka tyngdpunkten för
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att få större ljusrum i A:en och R:et för att bättre matcha C:et. Därefter
modifierades C:et med drag lånade från R:et. Resultatet blev en mer fyr-
kantig form som bättre stämde överens med de övriga. 

Ett steg som från början kändes naturligt var att dela upp ordet i air
och call genom att sätta de i olika färger eller genom att skilja dem åt via
med olika vikter. Senare visade sig det vara rent av dumt då air förknip-
pas alldeles för mycket på flygbolag eller dylikt. 

Att ta fram en symbol för ett företag som säljer telekommunikation var
inte självklart. Produkten telekommunikation är inte i sig en tidlös sym-
bol, den kommer inte alltid att se ut som den gör idag (tänk mobiltelefon).
Det kändes som att en eventuell symbol skulle komma ur namnet Aircall.
Med en enkel brainstorming på orddelarna air och call resulterade i föl-
jande:

Air: frihet, hälsa, flyga, himmel, frisk luft, rörlighet, andas och sväva.
Call: ringa, ropa, telefon, trådlöst, hälsa och telefonnummer.

Brainstormningen ledde in på linjen att all kommunikation sker med
en sändare och en mottagare. Detta i sin tur medförde att i:et i Aircall
fick symbolisera en sändare med pricken modifierad till sändarvågor.
Vågorna eller ”swoscharna” skapades genom olika stora cirklar som bes-
kar varandra och bildar en våg liknande form. Vågorna konstruerades
genom cirklar med olika radie lagda ovanpå varandra. Se Bild1

Under logotypen används ibland tillägget telekommunikation. Detta är
när logotypen exponeras där det inte är självklart vad företagets verk-
samhet är. Till exempel om företaget är med och sponsrar ett arrange-
mang då bara logotypen syns. Tillägget är satt med typsnittet Frutiger,
en enkel sans-serif som inte stjäl uppmärksamhet från Aircall.

Färgen

Grönt
Den gröna färgen valdes av de samgående företagen för att ”det var den
färg som ingen annan använde”.

Analys av grönt
I den protestantiska liturgin betyder grönt trefaldighet och liv. Inom sjö-
farten ger grönt klarsignal. Industrin i västvärlden har fastslagit ett
antal standardiserade färger där grönt betyder nödutgång eller första
hjälpen. Inom sjukvården i Sverige använder man färger för att markera
olika hygienkrav där grönt betyder sterilt. Inom politiken används färger
för att ange partiers politiska tillhörighet. Under senare år har begreppet
”de gröna” dykt upp som beteckning för partier med intresse för miljö,
natur och jordbruk. 
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Grönt i psykologiska budskap
Lugn och rofylld

Grönt i symboliska budskap
Naturen, neutral samt livets och ungdomens färg

Grönt i informativa budskap
Grön – gå/kör

Val av nyans
En viss grön nyans till den grafiska profilen och logotypen skulle väljas.
Det finns ett näst intill obegränsat antal gröna nyanser, och detta både
gjorde samtidigt valet enklare men även mycket svårare. Till sist valdes
en limegrön nyans. Limegrönt kan beskrivas som friskt, ungdomligt och
fräscht.

Grafiskt manér
En grafisk grundidé skapades för att användas i butik, reklam och annat
grafiskt material. 

Meningen med grundidén är att man med enkla medel kan hålla profi-
len moderiktig och fräsch utan behöva göra stora ändringar i den grafis-
ka profilen. En röd tråd genom hela idén har varit att följa upp sändar-
vågornas ursprung, cirkeln, i inredning och annan utformning. Cirkelns
form kan användas på många sätt, när profilen behöver en uppdatering
har man en grundidé att utgå ifrån som ändå inte är strängt begränsad.
Till exempel ser man rundningen i disken och stolarna i butiken, bården
i butiksfönstren och tonplattan under logotypen i reklam med mera. 

Även ett grafiskt mönster skapades som ska associera till sändarvå-
gorna över i:et. Mönstret kan användas i dekorativt syfte till exempel i
butik eller grafiskt material men även som bakgrund i säljande bilder där
det sker kommunikation. En tanke är att man i framtiden, när mönstret
är i behov av uppdatering, kan ge digitala konstnärer uppdrag att asso-
ciera fritt till sändarvågorna. Kanske till och med skapa hela bilder/illus-
trationer av formen.

Typsnitt
Tre typsnitt har valts, Unda till rubriker, prissättning och andra texter
som skall synas bra, Bliss till mindre text som till exempel faktatext och
Times New Roman till längre texter. Det första typsnittet som valdes var
Bliss, det valdes tack vare sin stilfullhet och bra läsbarhet. Den känsla
som Bliss förmedlar kan beskrivas som något teknisk men humanistisk.
Bliss fungerar i små och stora grader men hade inte tilltäcklig slagkraft
och djärvhet för att klara stora rubriker till exempel i utomhusreklam.
Därför valdes den tuffa sans-serifen/extremen Unda till detta syfte och
har valts eftersom det ger associationer till teknik men ändå har ett ungt
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utseende. Bliss och Unda kompletterar varandra genom att Unda är så
pass tekniskt och att Bliss är mer humant. En butikskedja har inte behov
av ett speciellt typsnitt till brödtext, därför har Times New Roman valts
på grund av den är i stort sett standard i persondatorer. Om annat behov
skulle uppkomma till material med längre texter som till exempel årsre-
dovisningar kan Linotype Times New Roman användas. 

Payoff
Payoffen ”Vi kan trådlöst” kan vid första anblicken kännas trist och
tafatt. Efter tillräckligt många gångers upprepning känns den slagkraf-
tig och leder en till djupare eftertanke. Den vill förmedla till kunden att
Aircall är frihet, enkelhet med mera, egentligen allt som förknippas med
trådlöst.

Applikationer  
Den grafiska profilen har applicerats på en rad enheter för att visa att
profilen fungerar i verkligheten. 

Butik
En enkel butikskiss har gjorts för att visa, där det kanske är viktigast, att
logotypen och profilen fungerar. Skissen gjordes i 3d (i programmet 3d
Studio Max) för att vem som helst kan förstå och se en helhet av butiken.
Konceptet, profilen och researchen har styrt mycket i färgval, material-
val och känslan i butiken. 

Designprogram
Den grafiska profilen har tillämpats på kontorsmaterial som brevpapper,
kuvert, visitkort och korrespondenskort samt enheter för marknadsföring
som helsidesannonser, utomhusreklam, butiksanställdas kläder, bilar
och en luftballong. Luftballongen kan ses som en komisk bonus men har
ett klart allvarligt syfte. Ett djärvt och oväntat grepp i marknadsföring-
en och visar på den stora utvidgningsambition företaget har.

Jonne Virkkala
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering och identitetsskapande

17



Slutsats
För alla företag är det betydelsefullt att kunden har förtroende för dem.
Därför är det viktigt att företaget uppträder konsekvent och tydligt i all
marknadsföring. Eftersom kunden oftare köper en produkt på grund av
ett företags goda anseende istället för på produktens egenskaper är det
centralt för ett företag att ha en bra identitet och tydlig profil. Under ska-
pandet av en grafisk profil så är det största arbetet i att samla in infor-
mation om företaget och dess konkurrenter, vilka planer företaget har för
framtiden med mera. Ju grundligare detta arbete blir gjort desto större
chans finns det att den slutliga grafiska profilen motsvarar vad företaget
står för. När bilden av företaget och vad de är ute efter har klarnat kan
man ta fram ett koncept att jobba efter. När detta är gjort kan desig-
nprocessen starta. Under denna process måste man hela tiden gå tillba-
ka och ha koll på om man följer det man kommit fram till under infor-
mationsinsamlingen. Viktigast är ändå att hur bra man än har lyckats
göra den grafiska profilen är lanseringen och marknadsföringen av den-
samma viktigast.
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Diskussion
Jag anser att det fysiska resultatet av mitt arbete, den grafiska profilen
och logotypen,  uppfyller kraven på att sticka ut bland konkurrenterna
och att man kan skönja företagets planer på utveckling och utvidgning i
den. Profilen känns ung och djärv men samtidigt tycker jag att man
någonstans ser att detta är ett företag med en gedigen bakgrund. Det har
varit riktigt svårt, näst intill omöjligt, att försöka få med de tre bolagens
gedigna bakgrund då de skulle samlas under ett gemensamt och nytt
varumärke. Det är nog en naturlig reaktion (från de tre ursprungliga
företagen) till att man gärna vill behålla det man själv har varit med och
skapat. Min egen åsikt är nog att man lika gärna kan satsa på en ny
stark profil till ett nytt företag. Och skapa förtroendet därifrån.

Namnet Aircall var i början svårt att jobba med då det framkallade
associationer med flygbolag för mig. Detta försvårade designprocessen
eftersom det var viktigt att få bort alla felaktiga associationer hos betrak-
taren. Det tycker jag har löst genom ”swoscharna” eller sändarvågorna i
i:et som för tankarna till trådlös kommunikation. 

Det som kan ha begränsat mina idéer har varit att jag under min egen
designprocess sett dels Heras förslag på logotyp men också att det av
Aircall valda förslaget kom ut i pressen så pass tidigt. Jag är mycket tack-
sam för tipsen på tankegångar jag fått av de anställda på Hera och som
fått mig in på egna tankar mitt i all påverkan från press och dylikt.

Det som har känts tungt ibland har varit att inte ha någon att bolla
idéer med. Det hade varit skönt att arbeta med någon som hade kunnat
komma med idéer när mina egna tagit slut. Ensam har man också svårt
att se helheten men att även hålla koll på alla detaljer.
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