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I detta examensarbete har en studie gjorts om vikten av en grafisk identitet för
företag. En enkätundersökning har utförts bland småföretag i Dalarna. Utifrån
denna har paket för grafiskt profilprogram formats som lämpar sig till nystartade
företag. Till sist har en praktisk tillämpning gjorts på Greenfield i Mora, där en
grafisk profil har tagits fram. 

Att skapa en identitet är att visa att någon eller något existerar genom att indi-
vidualisera och särskilja. Varje individ eller företag har sina egenskaper eller
kännetecken.

Vägen till en önskad företagsidentitet går via ett corporate identityprogram där
företagets strategier, människor, produkter, byggnader, varumärken, grafisk
design ingår. För att skapa en identitet krävs en väl genomtänkt strategi, där alla
företagets medarbetare är inblandade. Detta ska bidra till en positiv image och
möjliggöra en effektiv marknadskommunikation. Företagets identitet är vad före-
taget vill att dess företag/produkt ska stå för, medan image syftar på hur mark-
naden uppfattar företaget/produkten. Omvärlden ska övertygas om att företaget
är en pålitlig producent eller leverantör. Företaget vill även uppfattas som nyttig
och ansvarsfull, fördelaktig som ekonomiskt objekt eller samarbetspartner och en
bra arbetsplats.

Idag är varumärkning den viktigaste identitetsbäraren för ett företag. Ett varu-
märke, som kan bestå av ett ord, en bild eller en slogan, ska särskilja en produkt
från andras. Vad är det som krävs för att bygga upp ett starkt varumärke? Hur
kan ett varumärke utvecklas till en konkurrensfördel? 

Det behövs tydliga riktlinjer för att få många att gå åt samma håll. Dessa måste
vara konsekventa, uthålliga och överensstämma med företagets målsättning.
Vanligtvis fokuserar man på grafisk design och då speciellt på företagets symbo-
ler och identitetsmärken. Resultatet presenteras i en grafiskt profil, dokumente-
rat i en grafisk manual.
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In this degree project a study of the importance of a graphic identity to compa-
nies has been done. A questionnaire among small companies in Dalarna has been
made. From this, three sets of graphic profile-program have been formed and
these are suitable for new companies. Finally a practical application has been
made on Greenfield in Mora, a graphic profile has been designed. 

To cause an identity is to prove that someone or something exists by individu-
alizing and distinguish. Every individual or company has its qualities or charas-
teristics.
The way to a desirable identity is going by a corporate identity-program that con-
tains the companies strategies, people, products, buildings, trademarks, graphic
design. To create an identity a well considered strategy is needed, where all
members of the company are involved. This will lead to a positive image and
means for an efficient market communication. The identity of the company is
that the company wish what the company/product will stand for, but the image
is what the market think about the company/product. The surrounding world
will be convinced that the company is a reliable producer or deliverer. The com-
pany vill also be regarded as useful and responsable, profitable as an object or
partner and a good place of work.
Today, trademarking is the most important carrier of identity for a company. A
trademark, like a word, a picture or a slogan, will distinguish a product from the
others. What is needed to build up a strong trademark? How can a trade mark
be developed to an advantage?
To get a lot of people in the same direction clear guidlines are needed. Usually
you focused on graphic design, especially the symbols and marks of the compa-
nies. The results are presented on a graphic profile, documented in a graphic
manual.
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Inledning
Grafisk Teknologi, ingenjörsutbildningen på 120 poäng vid Högskolan
Dalarna, avslutas med ett examensarbete på tio poäng. Examensarbetet ska
vara en fördjupning inom ämnet grafisk design. Då intresset för grafisk pro-
filering är stort så valdes en studie inom detta ämne.

Bakgrund
En tydlig företagsidentitet är viktigt för företagets framgång och överlevnad,
det gäller stora som små företag. För att kunna kommunicera effektivt, både
externt och internt, behövs en enhetlig grafisk identitet. Den ska skapa för-
troende för företaget och motivation, tillhörighet och trygghet för medarbe-
tarna. 

En grafisk profil är en del av ett företags identitet och ska visualisera före-
tagets karaktärsdrag. Den innefattar företagets logotype, färger, typsnitt,
visitkort, brevpapper, skyltar etc. En grafisk profil bidrar till att stärka före-
tagets varumärke. Varumärket, som kan bestå av ett ord, en bild, en slogan,
ska särskilja produkten från olika tillverkare. Varumärket ska väcka positi-
va känslor, bli igenkänd för företagets intressenter och vara en garanti för
kvalitet.

Ett företagsnamn eller ett produktnamn kan utformas grafiskt till en logo-
type. Logotypen ska visa vad företaget står för, vilken affärsidé och vilka
visioner företaget har. En logotype består av ett namn som ibland kombine-
ras med en symbol, som tillsammans utgör ett företags märke.

Den framtagna grafiska profilen bör följas vid all grafisk produktion. En
grafisk manual bör upprättas, innehållande mallar och regler för företagets
identitet och ska tjäna som en uppslagsbok. 

Syfte
Syftet med projektet är att undersöka hur småföretag vill profilera sig gra-
fiskt så att de kan skapa sig en identitet på marknaden. Vad anser dessa före-
tag om vikten av en grafisk profil och vilka resurser är de beredda att ge.

Mål
Målet är att bevisa tesen om betydelsen av ett starkt varumärke och en
genomarbetad grafisk identitet för småföretag. Alla företag, stora som små
måste förstå vikten av detta, så att investeringar även sker i en grafisk pro-
fil. För att underlätta uppköp av formgivningen av en grafisk profil kommer
marknads- och reklambyrån Kentab Kommunikation att erbjuda startpaket
för grafisk profilering lämpade för småföretag. Dessa paket ska finnas i olika
prisklasser och innehålla skilda kvaliteter i olika storlekar. Det kommer även
att ske en praktisk tillämpning, formgivning av en grafisk profil, om intresse
finns från ett företag.
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Metod
En enkätundersökning, om hur småföretag i Dalarna anser om vikten av en
grafisk profil, kommer att utföras. Genom att göra utskick till nystartade
småföretag inom olika verksamheter kommer en översikt att uppnås.
Därefter sker en uppföljning av ett företag av de inkomna svaren där inter-
vju och grafisk profil kommer att utformas. 

Det kommer även att ske en litteraturstudie inom ämnet grafisk profile-
ring med en tyngdpunkt på varumärkning. Utifrån fördjupningen och enkät-
undersökningen bör målet kunna uppnås.

Avgränsningar
Enkätundersökningen tillämpas på ett urval av det senaste två årens, cirka
hundra, nystartade företag i Dalarna. 

Litteraturstudien avgränsas genom att endast beröra ämnet företagsiden-
titet på ytan och sedan gå djupare in på varumärkning, definition och dess
betydande.

Tidsplan
v.13 Möte med Kentab
v.14 Utformning av enkät
v.14 Planeringsrapport klar
v.15 Litteraturstudie
v.16 Sammanställning av enkätundersökning
v.17 Halvtidsrapport klar
v.18 Ev. utformning av grafisk profil
v.21 Preliminär rapport inlämnas 
v.22 Redovisning
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1 Identitet
Begreppet identitet kan härledas från latinets identitus, som betyder full-
ständig överensstämmelse. I vardagligt språk används identitet som ett indi-
vidrelaterat begrepp, att styrka sin identitet. Identitet är de karaktärsegen-
skaper någon väljer att visa upp för att utge ens personlighet.

Resultatet av en identitet, ett anseende, uppstår hos betraktaren.
Betraktaren är en individ med sin bakgrund i fråga om ålder, utbildning,
språk och kultur. Alla individer bildar sig en egen uppfattning, man analyse-
rar, värderar och sammanställer erfarenheter. Man skapar sig en minnesbild
som består av känslor, en bild som lagras och plockas fram då det behövs vid
beslut.

2 Företagsidentitet
Med ett företags identitet avses vad ett företag i verkligheten är, kan och står
för. Det är summan av allt ett företag säger och gör. Hur företaget självt vill
bli uppfattad av omvärlden.

Företagsidentitet, benäms även som corporate identity eller design mana-
gement, innebär att man utifrån affärsidé och företagskultur har ett helhets-
tänkande och sammanbinder funktioner som strategisk målsättning, grafisk
design, förpacknings- och produktdesign, produktutveckling, arkitektur,
ledarstil, personal, kvalitetsstyrning, marknadskommunikation osv. 

Det viktigaste med en stark identitet är motivationen den åstadkommer,
både externt och internt. Den motiverar användare att köpa, bra distributö-
rer att representera företagets produkter och sälja, motiverar potentiella
samarbetspartners, investerare, kvalificerade krafter på arbetsmarknaden
och de anställda. Det bidrar även till att stärka relationerna med aktieägar-
na, myndigheter och finansvärlden. En identitet skapar tillhörighet och
trygghet.1

2.0.1 Betydelsen av en företagsidentitet 
Ett skäl till att företagsidentitet är viktigt idag är det ökade utbudet av lika
produkter. Det gör det svårare att utifrån produktegenskaper välja produkt.
Istället köper man av företag med gott anseende, där företagsnamnet garan-
terar produktens kvalitet. Eftersom vi lever i ett stort informationsbrus med
mer och mer information via fler kanaler lyssnar vi endast till budskap från
företag vi respekterar och sympatiserar med, resten ignoreras. Ett annat skäl
är att människor och produkter blir rörligare och därför måste företagsiden-
titeter även fungera internationellt. 

Medvetandet om identitetens betydelse ökar bland företag. Speciellt vid
ägarförändringar, sammanslagningar eller avknoppningar, vid internationa-
liseringar eller då nya målgrupper tillkommer är det viktigt att 
visa upp tydliga företagsidentiteter.2
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2.0.2 Identitetsbärare
Företagsidentitet är resultatet av all kommunikation, där budskapet går via
en mängd kanaler. Allt som binder samman företag och deras respektive
intressenter; kunder, anställda, produkter, rykten, reklam, förpackningar,
butiker, symboler, varumärken kallas för identitetsbärare. För respektive
företag måste en lämplig kombination av identitetsbärare skapas som kom-
municerar effektivt med företagets viktigaste målgrupper.

En betydande identitetsbärare är företagets alla medarbetare, främst före-
tagsledaren som blir ansiktet utåt. Speciellt i småföretag fokuseras allt på
personen, som oftast är grundaren och ensam anställd.

2.0.3 Resultatet av en företagsidentitet
Ett företags identitet är ett instabilt tillstånd. Det handlar om mängder av
individer, var och en med sin uppfattning av företaget. Summan av alla upp-
fattningar utgör företagets egentliga identitet. Hur den ser ut är det ingen
som vet. Genom olika metoder och rutiner kan en uppfattning skapas hur en
del av företagets intressenter bedömer företaget. Dessa undersökningar bör
var enkla och måste ske kontinuerligt. Då går det att följa hur företagets
identitet eller image förändras.

2.1 Företagets image
Ett företag lever på dess image. Det är företagets image som ger nya jobb och
ger ramar för prissättningsmöjligheterna och därmed företagets resultat.
Företagets image är marknadens och andra intressentgruppers medvetande,
kunskaper om och förtroende för dess verksamhet. 

2.1.1 Faktorer som bestämmer ett företags image
Allt som syns av företaget påverkar dess image; produkter och tjänster, kva-
litet/funktion/design, byggnader och fasadskyltar, utformningen av brevpap-
per och visitkort, annonser, produkttrycksaker och årsredovisning.
Påverkande faktorer är även ledningens renommé och agerande, företagets
struktur, storlek och ägarförhållande, företagets marknadsföring och reklam.
Kunders och andra intressegruppers erfarenheter av kontakter med företa-
get och de potentiella samarbetspartnernas kännedom om och intryck av
företaget inverkar. Även börsens och pressens värderingar av företaget jäm-
förs med konkurrenternas och till sist personalens privata omdömen om
verksamheten och deras arbetssituation. Alla dessa saker var för sig och till-
sammans formar omvärldens bild av företaget, positivt eller negativt. 

Företaget självt måste kontrollera och styra den information om företaget
som den vill att marknaden och andra intressegrupper ska basera sina
bedömningar och beslut på. Identitet och kunskap hänger ihop. Ju mer män-
niskor vet om ett företag desto positivare är man till företaget.1
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2.1.2 En positiv image - en värdefull tillgång
En fördelaktig image är en av företagets mest värdefulla tillgångar, dess
goodwill-kapital1. En anledning är att kunna behålla eller förbättra prisnivå-
erna på de produkter och tjänster de marknadsför. Företag som är imagele-
dande på sin marknad kan också vara prisledande. När flera företag erbjuder
samma eller likartade produkter eller om vetskapen av köpets slutresultat är
liten väljs produkten från det företag som är mest välkänt. 

Ett annat skäl är att kunna attrahera de bästa distributörerna och samar-
betsparterna på marknaden. Deras önskan är att arbeta med de mest kända
varumärkena och producenterna. Det är även lättare att rekrytera kompe-
tent personal eftersom folk söker sig till de imageledande företagen. 

Genom en positiv image kan responsen på marknadsföringsaktiviteterna
förbättras. Företagen får ett större utbyte av de resurser som läggs på exem-
pelvis reklamkampanjer. Ett sista skäl är att säljarna enklare och snabbare
kan uppnå säljavslut med kunderna. Köpprocessen går fortare eftersom de
potentiella kunderna inte kräver alltför detaljerad information om säljarfö-
retaget. Ett välrenommerat företag har också lättare att ta ut ett bra pris för
sina varor och tjänster.

2.2 Företagsprofilering
Företagets profil är de egenskaper som imagen ska innehålla. Om inte före-
taget ger en kontinuerlig profilerande information till marknaden och
omvärlden kommer företagets image bli fel i förhållande till dess identitet.
Risken är att marknadens uppfattningar om företaget baseras på gamla erfa-
renheter eller rykten, oavsett hur företaget har utvecklats. »Lågprofilföretag«
som ofta saknar information blir mer sårbara och tar större skada av negativ
ryktesspridning.

2.2.1 Identitetsprogram
För att etablera en stark företagsidentitet måste ett identitetsprogram  utfor-
mas. Identitetsprogrammet ska tydliggöra företagets affärsidé och strategier.
Det ska bidra till en ökad kännedom om företaget och ge en enhetlig och posi-
tiv bild av företaget, bidra till en känsla av samhörighet både internt och
externt och möjliggöra en mer rationell reklamproduktion och en fortsatt
expansion internationellt. 

För att skapa förståelse för de stora kostnader och arbetsinsatser som blir
nödvändiga i samband med införandet av ett nytt identitetsprogram  bör före-
tagsledningen informera anställda, kunder med flera vad man vill uppnå
med förändringen. 

2.2.2 Företagshistoria och företagskultur
Att finna ett företags identitet krävs ett omfattande arbete. Identitet eller
företagskultur måste fastställas innan man tar ut riktningen, bestämma
företagets profil.

Ett företags kultur genomsyrar hela företaget och präglas av nuvarande
och tidigare företagsledningar. Det är den mentala miljö som uppstått genom
människor som varit eller är verksamma i ett företag. Företagskultur består

Lena Birkebœk
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Varumärkning för småföretag

111 Goodwill benäms ibland som affärsvärde, definieras som skilnaden mellan 
priset på (anskaffningsvärdet för) hela företaget och nettot av dessa identifier-
bara tillgångar och skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.
(Redovisningsrådet 1996:11f)



av organisationens erfarenheter från små och stora historiska händelser till-
sammans med alla individers livserfarenheter. Hur började det? Vilka har ägt
och lett företaget? Vilka företag har man samarbetat med? Vilka har man
konkurrerat med? Hur har produktsortimentet förändrats? Hur har tillverk-
ning och produktutveckling,  tillväxt och internationalisering, personalsam-
mansättning utvecklats?

2.2.3 Formulering av affärsidé och mål
Identitetsarbetet börjar med att klargöra företagets affärsidé, det gäller såväl
nya som väletablerade företag, stora som små. Affärsidé beskriver vilka och
vems behov som ska tillgodoses och är visionen eller drömmen.  Detta är före-
tagsledningens uppgift, likaså att bestämma en målsättningen för verksam-
heten. I målet ska det finnas harmoni mellan identitetsbärare, samhörighet
mellan företagets personal och mellan kunder samt särskiljning i förhållan-
de till konkurrenterna.

2.2.4 Fastläggning av identitet och strategi 
En nulägesanalys av företaget bör utarbetas. Var står företaget idag? Hur
uppfattas företaget av omvärlden; kunder, anställda, konkurrenterna?  Vad
skriver pressen om företaget? Vad anser bank-, finans- och börsfolk? Många
av svaren finns utanför företaget och söks där genom kvantitativa eller kva-
litativa intervjuer, med målgrupper viktiga för företaget samt att studera
pressklipp. 

Baserat på informationssamlingen får man en god bild av företagets nuva-
rande identitet och image. Nu kan man enas om hur företagsprofilen ska
utformas samt vilka strategier som ska gälla. Hur vill företaget uppfattas?
Hur ska företaget göra för att uppfattas så? Företagets identitetsbärare
måste även inventeras och utvärderas, bedömas hur de signaler som identi-
tetsbärarna sänder ut stämmer med önskat budskap och hur de samverkar
sinsemellan och slutligen hur de ska användas och utformas. 

2.2.5 Grafiskt profilprogram
Vanligtvis koncentrerar sig arbetet med företagsprofilering till utformningen
och implementeringen av ett grafiskt program.

Ett grafiskt profilprogram ska visualisera företagets karaktärsdrag och
utgörs av en designplattform med ramar för användning av symboler, logoty-
per, färger och typografi och vilka medier som ska användas. Det är en myck-
et viktig identitetsbärare oavsett företagsstorlek, där små företag har förde-
len av en enkel implementering. Genom en tydlig grafisk profil som är kon-
sekvent, uthållig och särskiljer sig från konkurrenterna i branschen kan en
effektivare marknadskommunikation uppnås och bidrar starkt till företagets
utveckling. 

En dokumentation på den grafiska profilen, en grafisk manual, är nödvän-
dig för att införa och framförallt att underhålla ett identitetsprogram. I arbe-
tet ingår också att ta fram en organisation som ansvarar för profilprogram-
mets rutiner och underhåll. 

Lena Birkebœk
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Varumärkning för småföretag

12



2.2.6 Ekonomiska aspekter
Om marnadsundersökningar visar att företagets image inte stämmer med
den målsatta hamnar företagen i en strategisk valsituation; Var ska man
sätta in resurserna? Ska man förbättra produkterna, reklamen eller ska före-
tagets profil omarbetas?

Planeringen och införandet av ett identitetsprogram medför stora kostna-
der och är för många chockerande höga. Av insikten att ett bra varumärke är
en konkurrensfördel och ger mervärde är företagen beredda på att göra stora
investeringar på varumärkesstrategier. Satsningen får företagen förhopp-
ningsvis tillbaka genom ökade intäkter i framtiden. 

Av sparsamhetsskäl måste prioriteringar ske. Det är inte kostnadspriori-
teringar som ska göras utan företaget måste fastställa vilka identitetsbärare
som åstadkommer störst verkan i förhållande till resursinsatserna som man
ska satsa på. Det krävs eftertanke och planering för att få ut det mesta möj-
liga av identitetsprogrammet. Tid kostar pengar, men ett identitetsprogram
måste utföras grundligt och det tar sin tid att utföra och att implementera.
Med ett konsekvent arbete av små men betydelsefulla förändringar växer
varumärket och företaget med tiden.

3 Varumärkning
»The identity is the brand´s unique fingerprint which makes it one of a kind«
är citerat av Upshaw L.B.1

Varumärken bör kännetecknas av att de är unika, tydliga och internatio-
nella, men framför allt att de har hanterats med omsorg, konsekvens och
uthållighet. Med unikhet menas att namnet ska stå ut och får inte förväxlas
med andra i branschen. Tydlighet uppnår man genom ett bra grafiskt pro-
gram som följs konsekvent. Varumärket ska vara internationellt gångbart så
att det kan användas vid en expansion utomlands. Det krävs uthållighet då
varumärken tar tid att bygga upp.

Varumärken finns både på företags- och produktnivå. Ett företag kan välja
att exponera sig genom sina varumärken. Ett varumärkes uppgift är då att
särskilja en tillverkares varor från en annans. Ett väl inarbetat varumärke
representerar stora investeringar. Det väcker positiva, igenkännande känslor
hos betraktaren och står för en kvalitetsgaranti. Det får dock inte förväxlas
med kvalitetsmärke som t ex  Woolmark som till skillnad från ett varumärke
inte kan ägas med ensamrätt.2

Varumärket är den viktigaste identitetsbäraren för ett framgångsrikt före-
tag. Därför följs nu en fördjupning i begreppet varumärkning. 

3.1 Varumärkets historia från forntid till nutid
Ingen vet säkert varför märkning har uppstått. Det fanns troligtvis ett behov
hos människan att visa olika föremåls tillhörighet. Det är även svårt att fast-
ställa tidpunkten då varumärket uppstod. Märkning har gamla anor men
själva varumärkningen har inträtt relativt sent.
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3.1.1 Forntidens märkning   
Den första typen av märkning var brännmärkning av boskap. Många fornti-
da egyptiska väggmålningar som avbildar brännmärkning av djur har hit-
tats. Ordet brand härstammar från fornnordiskans brandr som betyder
brännmärka.

Det som märktes tidigast var lerkärl som var bruksföremål i antikens Rom
och Grekland. Detta beror antagligen på att det var tekniskt enkelt att brän-
na in krukmakarens namn. 

Den första märkningen som visar en varas ursprung har påträffats på
romerska oljelampor av lergods. Denna form av märkning var en följd av han-
deln i Medelhavsområdet i början av vår tideräkning. Varorna distribuerades
till marknader över stora avstånd och därmed saknades direktkontakt med
hantverkaren. Ett behov av ursprungsmärkning uppstod då konsumenterna
krävde att få veta vem som var tillverkaren och kunde erhålla varor från till-
verkare som tidigare visat sig hålla god kvalitet.

3.1.2 Märkning i medeltida Sverige
Under medeltiden försvann nästan all form av ursprungsmärkning i
Västerlandet förutom märkning på sköldar, svärd och andra vapen. 

En speciell form av märkning som anses vara svensk är järnstämpling.
Den användes för alla grövre järn- och stålvaror som synades av statliga tjän-
stemän i ett antal större städer. Där undersöktes järnets vikt och beskaffen-
het. Om tillverkaren hade levererat järn av dålig kvalitet kunde denne bli
dömd för sk järnvräkning.

3.1.3 Märkningens fortsatta utveckling
Under senmedeltiden ökade den internationella handeln kraftigt och hant-
verket ökade. Olika former av märkning introducerades och märkena utgjor-
des för det mesta av symboler både figurativa och nonfigurativa. 

I början på 1300-talet införde pappersfabrikanterna i Frankrike och Italien
vattenmärken som dekoration av sina produkter som senare fungerade som
varumärken. I samband med boktryckarkonsten i Europa 1450 introducera-
des speciella märken sk kolofoner som tryckare och bokförläggare märkte
sina alster med. Sådan beteckning finns fortfarande idag och är ett lagstad-
gat krav. Nu sattes även stämpling på produkter som garanterade kunden att
produkten var av hög kvalitet. Guld- och silversmedar började att märka sina
alster och under 1700-talet infördes ursprungsbeteckningar på porslin i
Europa.

3.2 Det moderna varumärkets utveckling.
Det moderna varumärket uppträdde i slutet på 1800-talet och härstammar
från USA och Storbritannien. Den industriella revolutionen pågick då och
resulterade i massproduktion, massdistribution och masskommunikation i
form av reklam. Det ökande utbudet av nya varor  förändrade varudistribu-
tionen. Istället för att fabrikanter sålde sina varor genom lokala handelsmän
distribuerades dessa till regionala och nationella detaljhandelskedjor. 
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3.2.1 Fabrikantmärken kontra detaljistmärken
I slutet av 1800-talet introducerades många fabrikantmärken till exempel
Coca-Cola och Kellogg´s som än idag är marknadsledare. Dessa företag säljer
endast produkter under det egna varumärket. 

På 1950- och 1960-talet lanserades många av dagens välkända varumär-
ken och var fabrikantmärkenas guldår. Deras starka ställning beror på den
snabba ekonomiska utvecklingen och den ökade efterfrågan på konsument-
varor. Även introduktionen av självbetjäningsbutiker förstärkte deras ställ-
ning. I dessa butiker kunde konsumenterna själv välja  bland utbudet av
märkesprodukter och det ledde till direktkontakt med konsumenterna.

I mitten av 1970-talet började detaljisterna att lansera egna varumärken.
Exempel på detaljistmärke i Sverige är Coop (förr KF) som marknadsför
Blåvita varor, ett sortiment med märkeslösa produkter. Idag är konkurren-
sen hård mellan fabrikant- och detaljistmärkena där detaljisternas egna
märken får en allt starkare ställning på marknaden. 

3.3 Varumärket, en värdefull tillgång
Starka varumärken är ofta ett företags värdefullaste tillgång. Världens kan-
ske starkaste varumärke Coca-Cola (se figur 1) värderas till ca 700 miljarder
kronor. En kompetent och konsekvent varumärkesuppbyggnad kan bidra till
att skapa värde. Denna värdeskapande förmåga har under senare år blivit
mycket uppmärksammad och är en av orsakerna till att många företag
betraktar varumärkesuppbyggnad som en del i företagets strategi. Jurister,
marknadsförare, revisorer, företagsledare i såväl stora som små företag är
numera involverade i varumärkesfrågor.

Många nationella företag har som mål att marknadsföra sina märkespro-
dukter internationellt. Då är varumärket som identitetsbärare av stor bety-
delse. Kapferer J.N.1 påstår att »Brands are the only truly international lang-
uage – a business esperanto.«

3.3.1 Varumärket som konkurrensmedel
Idag är det inte bara företag som marknadsför konsumentvaror som ser det
som ett konkurrensmedel, utan även många industri- och tjänsteföretag.
Köparens beslut beror inte enbart på rationella grunder utan även av emo-
tionella skäl. Det gäller främst köp av tekniska produkter eller då den eko-
nomiska risken är stor. Köparen väljer helst ett välkänt märke med gott
omdöme. Karaktäristiskt för tjänste- och industriföretag är att de använder
företagsnamnet som varumärke. Detta gör att samtliga företags aktiviteter
avspeglas i varumärket där samtliga medarbetare är det egna varumärkets
identitetsbärare. 

Det är inte bara inom det privata näringslivet utan intresset för varumär-
ken har även ökat inom offentlig verksamhet, ideella föreningar och politis-
ka partier (se figur 2). En anledning är att många företag och organisationer
upplever ett större konkurrenstryck och har därför insett värdet av att
utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar. Ett varumärke kan vara
en evig tillgång och har icke-tidsbegränsad ensamrätt. 
Även om intresset för varumärken idag är stort är det endast ett fåtal före-

Lena Birkebœk
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Varumärkning för småföretag

15

Figur 1

Figur 2

1 Citat av Kapferer, J.N. - pionjär inom området märkesidentitet, utvecklade den
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tag som kan redogöra för vad det egna varumärket står för och vad som utgör
dess unika identitet och konkurrensförmåga. Denna bristande insikt beror på
att kompetensen inom brand management är förhållandevis låg och varu-
märket betraktas fortfarande som ett taktiskt hjälpmedel än som en strate-
gisk resurs. Att förstå hur varumärken kan bidra till att skapa värde är nyck-
eln till framgångsrik varumärkesuppbyggnad. 

3.4 Attribut som är betydelsefulla för varumärket

3.4.1 Produkter
En stor del av företagets identitet tydliggörs genom produkterna. Ju lättare
produkterna uppfattas och ju tydligare de är desto starkare företagsidentitet.
Exempelvis har Coca-Cola och Volkswagen tydliga produkter både i avseen-
de design och funktion som man har hållt fast vid under lång tid och använt
sig av en uthållig och konsekvent marknadsföring.

För att varumärket ska kunna behålla sin styrka och attraktionskraft är
det därför betydelsefullt att en kontinuerlig och målmedveten produktut-
veckling sker, då hög produktkvalitet är av stort värde.

Ett av de vanligaste felen är att få in så många produkter som möjligt
under samma varumärke, för att undvika kostnaderna som uppstår när man
skapar nya. Risken är då att nytillkomna produkter förstör det värde som
skapats med hjälp av äldre produkter. I ett produktsortiment bör de olika
produkterna komplettera varandra och bygga upp en familjekänsla som ska
stärka företagets identitet och ge draghjälp åt de enskilda produkterna,
exempel på företag är IKEA (se figur 3), BMW och Apple.

Stor betydelse har även produktens visuella identitet. Bra utförd produkt-
design berättar om produkten såväl som företaget. God design är kvalitets-
höjande. Både helheten och detaljerna är viktiga. Omsorg om produkten
överförs till användaren genom utformningen av produkten, dess förpackning
och priset.

3.4.2 Namnvalet
Ett namn är företagets eller produktens viktigaste kännetecken och bidrar i
stor utsträckning till att förmedla känslor. Först är de bara bokstavskombi-
nationer som ger olika associationer och betydelser för olika personer. Efter
hand som personerna lär känna företaget och produkterna bakom namnet
kopplas det ihop med olika egenskaper. 

Då valet av namn är ett beslut som ett företag måste leva med under lång
tid, är det viktigt att noga tänka igenom namnvalet. Vad karakteriserar ett
bra namn? Namnet ska vara enkelt och kort så att det är lätt att känna igen
och lätt att komma ihåg. För att kunna dra till sig uppmärksamhet bör nam-
net vara unikt och särskilja sig ifrån konkurrerande märkesprodukter.
Namnet ska vara suggestivt och bör antyda något om produktens egenskaper
eller användningsområde. Till sist bör namnet vara juridiskt skyddbart med
varumärkesskydd. Det bör även vara internationellt gångbart.1
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3.5 Definition av begreppet varumärke 
På svenska finns endast ett ord för varumärke. Ibland talar man om varu-
märket som juridisk rättighet eller om varumärket som konkurrensmedel. På
engelska görs denna skillnad med hjälp av begreppen »trademark« och
»brand«. Uttrycket »The trademark is the heart of the brand.« förklarar skill-
naden; när namnet och logotypen är registrerat har man ett trademark och
ett brand uppstår först genom kommunikationen med marknaden. 

I 1§ i Varumärkeslagen (VmL) finns en definition av begreppet varumärke
som definierar varumärkets funktion och beskriver de objekt som kan utgöra
ett varukännetecken.
»Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller
utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan särskil-
ja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhan-
dahålls i en annan.«

Definitionen innehåller två grundläggande krav för vad som kan karakte-
riseras som ett varumärke; objektet måste både kunna återges grafiskt och
kunna särskilja en produkt från andras d v s distinktivitet eller särskilj-
ningsförmåga. 

3.5.1 Det visuella varumärket
Varumärken kan bestå av bokstäver, ett eller flera ord, en bild, slogans, siff-
ror och figurer. Även smak och ljud och en säregen utformning av en vara
eller dess förpackning kan utgöra ett varumärke. Ett företags firma eller dess
logotyp eller symbol kan utgöra ett varumärke. 

En produkt kan alltså skyddas med hjälp av flera olika typer av varumär-
ken. Ett exempel är Coca-Cola som har varumärkesskyddat sin produkt på
fyra olika sätt. Förutom namnet Coca-Cola och dess kortform Coke är den
särpräglade stilen som Coca-Cola skrivs i företagets logotyp och Coca-Cola-
flaskans speciella utformning registrerade varumärken.

3.5.2 Företagsmärke eller logotyp
De två vanligaste typerna av varumärke är ordmärke; utgörs av ett namn
som kännetecknar en viss produkt som Absolut, Daim och Volvo (se figur 4)
och figurmärke; konkreta eller abstrakta figurer som kännetecknar en viss
produkt och/eller företag som Apples äpple, Postens posthorn (se figur 5),
Mercedes stjärna och de olympiska ringarna. Ofta kombineras ett ord- och
figurmärke till en »ordbild«, en så kallad logotyp eller märke.
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3.6 Varumärkesskydd

3.6.1 Varumärkesskyddets omfattning
Den svenska varumärkeslagen omfattar hur rätten till ett varumärke
erhålls, vad rätten innebär, hur den upphör, ansvar och ersättningsskyldig-
heter. Ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas på två olika sätt antingen
genom inarbetning eller genom registrering. Registrerings-skyddet omfattar
hela Sverige medan inarbetningsskyddet är begränsat till det geografiska
området inom vilket varumärket är välkänt. Inarbetningsskydd får en inne-
havare, som använt ett varumärke under  en längre tid och arbetat in det på
en marknad, 30-35 procent måste känna till varumärket.

En märkesinnehavare som vill skydda sitt varumärke på internationella
marknader måste ansöka om registrering hos respektive lands myndighet.

3.6.2 Registrering av ett varumärke
Registrering garanterar näringsidkaren ensamrätt till ett varumärke och
sker hos Patent- och registreringsverket (PRV). Förutsättningarna har
nämnts att varumärket har särskiljningsförmåga och att inga registrerings-
hinder finns. Den vanligaste orsaken till registreringshinder är att ett varu-
märke bedöms vara förväxlingsbart med ett redan inregistrerat varumärke.
Med hjälp av symbolen, R i en ring upphöjt ett halvsteg efter varumärket,
markerar att varumärket är inregistrerat (se figur 6). Om ett varumärke
ännu inte är registrerat men används som kännetecken för en viss produkt
kan beteckningen TM (trademark) (se figur 7) användas för att visa ensam-
rätten till detta kännetecken. Ensamrätten till ett varumärke förloras om
registreringen inte förnyas inom tio år.

3.7 Sammanfattning av litteraturstudien
Litteraturstudien visar att medvetandet om betydelsen av en företagsidenti-
tet finns, framförallt inom de etablerade, marknadsledande företagen. Ett
genomarbetat corporate identity-program ingår numera i företagets strategi
där alla medarbetare är involverade. I den litteratur som har ingått ges flera
exempel på företag som Coca-Cola, som idag är världsledande, som har ett
starkt och väl inarbetet varumärke. Svenska företag som IKEA och Volvo är
även dem etablerade på den internationella marknaden, där varumärkes-
uppbyggnad har ingått i företagets strategi. 

Hur uppfattar de små företagen om identitetsskapande och varumärk-
ning? Företag som idag har en liten kundkrets men har kanske stora visioner
om att i framtiden få en ledande position på marknaden. Följande kapitel ska
ge en bild av småföretagens medvetandet om vikten av en företagsidentitet.   
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4 Enkätundersökning
En enkätundersökning utfördes angående grafisk profilering (se bilaga A,
s.33). Detta för att få en inblick i vad företag anser om vikten av en grafisk
identitet. Undersökningen har koncentrerat sig på hur småföretagen i
Dalarna uppfattar användningen av grafiska profiler.

4.1 Urval av enkätmottagare
Enkäten skickades ut via post till småföretag med varierande verksamheter.
Vid urvalet av företagen användes information ur företagsregistret från
Statistiska centralbyrån över nyaktiverade företag i Dalarnas län. Dessa ges
ut av ALMI Företagspartner Dalarna och tillhandahölls genom Företagsdör-
ren i Borlänge. I detta register finns uppgifter som företagets namn, firma-
namn, enskild näringsidkare eller benämning, postadress, antal anställda
och inom vilken bransch. De nystartade företagen är indelade kvartalsvis. 

För att undersökningen både skulle täcka något etablerade företag och
företag som precis har startat upp gjordes ett urval  från kvartal 1 och kvar-
tal 4 år 2000 och kvartal 3 år 2001. Cirka 40 företag valdes ut från varje kvar-
tal. Urvalet gjordes slumpvis men med en geografisk spridning i Dalarna.
Antalet anställda var ingen eller en till fyra anställda.

4.2 Sammanställning
Av de totalt 118 utskickade enkäterna inkom endast 23 svar. Då gensvaret
var lågt blev det svårt att dra några definitiva slutsatser. Enkätundersök-
ningen visade dock att det var få som använde sig av en genomarbetad gra-
fisk profil. De flesta företag hade i alla fall någon form av företagsmärke/logo-
type.

4.3 Analys av enkätundersökningen
De inkomna svaren delades in i följande tre grupper.

4.3.1 Grupp 1: Företag med en genomarbetad grafisk profil
Av de företag som besvarade enkäten hade sju av dessa en genomarbetad gra-
fisk profil d v s de har förutom ett företagsmärke/logotype en grafisk profil
som i stort sett följs. Merparten av dessa företag erbjöd tjänster och de flesta
var ensamföretagare eller med högst tre anställda. Sex av företagen ansåg att
verksamheten var på frammarsch och räknade med att expandera i framti-
den. Samtliga företag hade skapat logotypen och den grafiska profilen själva.
Logotypen var applicerad på de vanligaste medierna som ingår i ett grafiskt
profilprogram som visitkort, brevpapper, kuvert, broschyrer, annonsoriginal
och skyltar.

De flesta företag har haft sin grafiska profil sedan uppstarten av företaget.
De flesta ansåg att deras grafiska profil fungerade bra och hade inga planer
på att förnya den, eventuellt att i framtiden göra företagsmärket mer tydligt
och utveckla det eller att utöka sin grafiska profil. Fem företag trodde att
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deras kunder kände igen företagsmärket. Övriga hade ingen uppfattning. 
Alla förutom ett av företagen ansåg att en grafisk profil var av stor bety-

delse. Det var fem av företagen som upplevde att de blev mer synliga på
marknaden efter att profilen skapats. Företaget som inte ansåg detta hade
inga ambitioner att utöka sin verksamhet. Inga större marknadsföringsåt-
gärder hade vidtagits av samtliga företag. Orsaken var brist på resurser och
av samma anledning var de beredda att endast lägga en liten summa på
utformning av en ny profil.

Det var inte något företag som hade någon dokumentation på den grafiska
profilen d v s en grafisk manual saknades. De ansåg dock att deras grafiska
profil följdes och medarbetarna var informerade om den. Den som hade
ansvaret för att profilen följdes var ägaren själv. 

4.3.2 Grupp 2: Företag med endast en logotype
Utifrån de inkommande enkäterna ansågs det att tolv av företagens grafiska
profil enbart utgjordes av ett företagsmärke/logotype och hade alltså ingen
fullständig grafisk profil. Det var dock vanligt att företagsmärket var appli-
cerad på visitkort och skylt. Det var endast två som ansåg att kunderna
kände igen respektive företagsmärke. Övriga hade ingen uppfattning om
detta. 

Samtliga tolv var tveksamma till om deras grafiska profil följdes, vad gäl-
ler logotypen. Dessa företag hade ingen dokumentation på regler för logoty-
pens utformning ifråga om färg, placering etc. De flesta företag ansåg att det
inte var viktigt att ha en grafisk profil. Dessa ville inte expandera på mark-
naden men det fanns även företag som verkligen ville växa och etablera sig
utanför Dalarna. I nuläget gjordes inga större marknadsåtgärder utan upp-
dragen fick företagen via kontakter. Det var endast ett företag som var intres-
serad att förnya sin grafiska profil. På frågan hur mycket de är beredda att
betala för utformning av en ny grafisk profil fanns ingen uppfattning alls.

4.3.3 Grupp 3: Företag som saknar en grafisk profil
Det var fyra av de företag som besvarade enkäten som inte hade någon gra-
fisk profil alls. Någon typ av företagsmärke fanns men inget som var ordent-
ligt utarbetat. Två företag ansåg sig vara på god tillväxt och räknade med att
expandera i framtiden. Dessa  företag var medvetna om att en grafisk profil
borde skapas för att kunna nå bättre ut till sina målgrupper. De trodde också
att företaget kunde förbättra och tydliggöra bilden av sitt företag och bli mer
synliga på marknaden. De informationskanaler som de i nuläget använde för
att marknadsföra sig var webbsida och annonsering i tidningar. 

Anledningen till avsaknaden av en grafisk profil var brist på tid. De andra
två företagen ville inte expandera utan nöjde sig med att vara känt i Dalarna.
Dessa ansåg sig därför inte behöva en grafisk profil i nuläget. Märk väl att
det inte var på grund av ekonomiska skäl. Tre av dem var intresserade av att
anlita en reklambyrå för en utformning av en grafisk profil. De insåg att en
utformning av en grafisk profil kostar pengar.

Lena Birkebœk
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Varumärkning för småföretag

20



4.4 Slutsats av enkätundersökningen
Av svaren framgår det att de främsta orsakerna till att småföretag inte har
ett grafiskt profilprogram är bristen på resurser och okunskap om innebör-
den av en grafisk profil. Som egen företagare med ständig tidsbrist priorite-
ras denna del bort. De flesta företag har kännedom om själva logotypen men
inser inte att andra funktioner är av vikt för dess identitet. Dock ska det
nämnas att några företag var väl medvetna om betydandet.

Då gensvaret på enkäten var lågt ger detta också en antydan på att före-
tagen inte anser eller förstår vikten av en grafisk identitet. Dock skedde
ingen telefonuppföljning av företagen på grund av ekonomiska skäl.

Kostnaden för utformning av en grafisk profil varierar naturligtvis bero-
ende på hur mycket som ingår i programmet, men utifrån de besvarade enkä-
terna ville inte företagen betala alltför stora summor.  

De företag som inte hade några planer på att förändra deras profiler ansåg
att deras nuvarande profiler fortfarande var aktuella och att de fungerade
bra. Intresset för att få en grafisk profil utformad av reklambyrå var ytterst
liten. Tanken är att det blir billigare och går snabbare om någon i företaget
arbetar fram ett förslag som används tills vidare. Om verksamheten framö-
ver växer kan man utveckla en bättre logotype. Naturligtvis är det bättre att
en tydlig grafisk profil utformas från start. Vissa företag var tveksamma till
om det lilla företaget hade nytta av en grafisk profil. Kännedom av företaget
sker inom vissa branscher via kontakter.

Som nämnts tidigare hade de flesta företag någon form av märke. Det van-
ligaste var att företagsnamnet var satt med ett enkelt och vanligt typsnitt.
Vid sidan om fanns ofta någon sort av illustration, ibland förekom en symbol.
Företagsmärkena upplevdes oftast lite röriga och innehöll för många ele-
ment. De var inte tydliga nog.

5 Grafiska profilpaket för småföretag

5.1 Offertförfrågan
En offertförfrågan (se bilaga B, s.34) angående paketpriser för grafiska pro-
filprogram skickades ut till flertalet tryckerier, både offsettryck och digital-
tryck i hela landet. Av dessa inkom endast två offerter, från Strålins tryckeri
i Grycksbo och Nya Norbergs Tryckeri i Norberg, båda belägna i Dalarna. En
jämförelse mellan dessa har gjorts (se bilaga C, s.35). Utifrån denna ser man
en markant prisskillnad mellan de båda tryckerierna, speciellt vid tryckning
av visitkort. Strålins erbjuder ett lägre pris vid tryckning av kuvert än Nya
Norbergs, men när det gäller tryckning av brevpapper är det tvärtom.

5.2 Formning av grafiska profilpaket
En genomarbetad grafisk identitet är av stor betydelse för småföretag. Trots
små resurser bör ett grafiskt profilprogram upprättas och ingå som en del i
företagets strategi. Det är kanske ännu viktigare för små företag, jämförel-
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sevis med stora och etablerade, att visa upp en väl fungerande logotyp för att
få en önskad kännedom på marknaden. Enligt enkäten är  den största fak-
torn till en utebliven grafisk profil att småföretag inte har den ekonomi som
krävs. Marknads- och reklambyrån Kentab Kommunikation i Borlänge vill
därför erbjuda någon form av paket för grafiska profilprogram, lämpade för
företag med små resurser. Den utförda enkätundersökningen, offerterna och
samtal med Kentab Kommunikation ligger till grund för utformning och pris-
sättning av följande tre paket.

5.2.1 Grafiskt profilpaket 1 
Ett grundpaket som innehåller framtagning av logotype och tryck på visit-
kort, som lämpar sig till ett precis nystartat företag. 

visitkort 200 ex/namn
Ca.pris: 5 000-10 000 kr

5.2.2 Grafiskt profilpaket 2
I detta paket ingår framtagning av logotype samt tryck på vanligt förekom-
mande profilmaterial såsom visitkort, brevpapper och kuvert. En grafisk
manual med riktlinjer för den grafiska profilen ingår. 

visitkort 200 ex/namn
A4 brevpapper 1000ex
C5 kuvert 500ex
Ca.pris: 10 000-15 000 kr

5.2.3 Grafiskt profilpaket 3  
Det tredje paketet är identisk med paket 2 men profilmaterialet är utökat
med tryck på korrespondanskort och kuvert i två olika format. Pappersvalet
kan väljas till ett dyrare med bättre kvalitet. Således blir paketpriset högre
men samtidigt lite exklusivare. Det ingår även formgivning av en enkel web-
sida där företaget presenteras om dess verksamhet, kunder, nyheter etc.

visitkort 200 ex/namn
A4 brevpapper 1000ex
C5 kuvert 500ex
C4 kuvert 500ex
A6 korresp.kort 500ex
Ca.pris: 15 000-17 000 kr

Om en företagspresentation i form av en fyrsidig A4-folder ingår tillkommer
5 000-25 000 kr (exkl. tryckkostnader), beroende på underlaget som finns att
tillgå, hur mycket text- och bildmaterial som finns.
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6 Praktisk tillämpning - formgivning av
en grafisk profil

6.1 Fakta om företaget Greenfield
Företaget Greenfield i Mora AB startades upp i februari år 2002 av de nuva-
rande ägarna Anders Lindberg och Mikael Davidson. Greenfield är ett tjän-
steföretag med 16 anställda och är verksamma inom telekommunikations-
branschen. 

Kontoret är beläget i Mora, ett samhälle vid Siljan i Dalarna. Det är cen-
tralt beläget på sin marknad, mitt i Skandinavien. I bygden finns en lång tra-
dition inom mastbyggnation och konstruktion av antennfästen. WIBE, MAFI
och Transmast är alla etablerade företag inom svensk infrastruktur-byggna-
tion inom telecom.

6.1.1 Greenfields verksamhet
Greenfields målformulering lyder »We develop, optimises and use systems
that helps to achieve a successful rollout of new telecom systems. Our work
shall be signified with professionalism, knowledge, high technology and great
concern of environmental aspects.«

Företaget har arbetat fram en standardmodell för framställning av så kal-
lade siter i CAD-program för 3G-strukturen (tredje generationens mobiltele-
fonnät). En site är allt som ingår i en basstation för en telecom-mast; själva
masten, fundament, bod, antenner, kablar etc. Greenfield erbjuder kostnads-
effektiva och kompletta design- och konstruktionsarbeten för installation av
greenfield-siter (se bilaga D, s.36), därav företagsnamnet och citysiter. De
levererar konstruktionsritningar och dokumentation och tar även hand om
byggnadslovhandlingar. Företaget besitter lång, nästan tio års erfarenhet
inom området och har ett stort nätverk av resurser och kunder. Arbetsgången
är följande; Rekognoseringar sker i fält där mätningar och fotografering
utförs. Materialet kommer in till kontoret, där en konceptuell design kon-
strueras, en enkel skiss som skickas ut till berörda fastighetsägare och till
byggnadsnämnden för ansökan om byggnadslov. Sedan utformas en detail
design, en mer detaljerad ritning med en tillhörande beskrivning av vilka
byggdetaljer som ingår. Siterna överförs som PDF-filer via nätet till kunden.

6.1.2 Greenfields värden
Intrycket som företaget vill ge är att de är professionella, dynamiska och trev-
liga. De vill även visa hänsyn till miljön, vill bevara mer grönt gräs med
tanke på placering av masterna. En styrka företaget besitter är att  de är tek-
niskt kunniga med en bra genomtänkt site-modell. De har lång erfarenhet
inom området och utför ett rationellt och effektivt arbete. Svagheterna är att
de är för få anställda och för stor andel outbildad personal. En orsak till att
det är svårt med rekryteringen beror till en viss del på kontorets läge.
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6.1.3 Framtiden
Företaget har stora visioner inför framtiden. Greenfields främsta kunder är
Europolitan, Skanska, Tele2 och Hi3G som är den största. I nuläget finns
kunderna i hela Sverige men inom kort beräknar dem att expandera i
Danmark och Norge. Företagets växmål är att utföra 500 siter i år och näst-
kommande år det dubbla. Ingen marknadsundersökning har gjorts men de
anser sig ha ett gott anseende. Greenfield är ett välkänt företag inom tele-
com-branschen. Inom denna bransch sker samtliga uppdrag via kontakter
och därför har inga marknadsåtgärder vidtagits. De största konkurrerande
företagen är ScandiaConsult, SYCON, SWECO.

6.2 Bakgrund till den grafiska profilen
Greenfield har ingen grafisk identitet mer än en logotyp som vid uppstarten
av företaget utformades av en anställd. Den består av företagsnamnet
Greenfield som kommer från de greenfield-siterna. Namnet är satt i ett tunt,
kursivt typsnitt. En tillhörande illustration finns som föreställer en väg som
går till ett grönt fält där det står en mast (se bilaga D, s.36). Den befintliga
logotypen upplevs ganska otydlig då den består av många element.
Greenfield har även en slogan »Doing easily what others find difficult«.
Logotypen finns endast applicerad på företagets web-sida och i deras
PowerPoint-presentation om företaget. 

Företagets ledning är väl medvetna om att en tydlig grafisk profil är vik-
tig och måste tas fram. Deras önskan är att företagets grafiska profil ska ge
ett intryck av miljömedvetenhet med hänsyn till de gröna fälten. Greenfield
erbjuder mer och grönare gräs med tanke på placering av masten. Masten får
inte inkräkta på någon privattomt eller annat skyddsområde etc. 

Greenfields målgrupp för den grafiska profilen är främst nuvarande och
potentiella kunder i Sverige och i Skandinavien.

6.3 Logotypframtagning

6.3.1 Konkurrerande företagsmärken
Konkurrerande branschmärken är bland annat de svenska företagen
Transmast, WIBE, SYCON. Deras företagsmärken utgörs enbart av före-
tagsnamnet skrivet med ett enkelt och vanligt typsnitt. Företaget WIBE (se
figur 8) är skriven med ett typsnitt i fetstil i en vanlig blå färg. Likaså
Transmast (se figur 9) men i märket ingår en symbol som visar en mast.
Dessa upplevs tråkiga och säger inget om verksamheten och har troligtvis
utformats en lång tid tillbaka. Den blå färgen är mycket vanlig i svenska tek-
nikföretags logotyper. Ett annat märke är SWECO som har ett mer moder-
nare utseende (se figur 10).

6.3.2 Formgivning av företagsmärket
Greenfields företagsmärke består av två delar, en ordbild med en tillhörande
symbol (se bilaga E, s.37). Ordbilden består av företagets namn »Greenfield«.
Företagsnamnet är uppkallad efter de sk greenfield-siterna och inom
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telecom-branschen associeras namnet direkt till dessa. I huvudsak ska
»Greenfield« utgöra företagets märke. 

Textlogotypen kan kompletteras med symbolen (se bilaga E, s.37).
Symbolen föreställer en stående telecom-mast med fackverk. Dessa fackverk
bildar ett symmetriskt mönster bestående av trekanter där vissa är färgfyll-
da. De små enheterna symboliserar alla de byggdetaljer, muttrar och järn-
stänger osv som ska sättas ihop till en mast. Detta ger en annorlunda, spän-
nande och uppseendeväckande utformning och associerar till Greenfields
verksamhet. Mastsymbolen sticker upp i himlen och visar stolthet och fram-
åtanda och utropar »vi vill, vi kan«. Som sagt kan symbolen endast vara en
extra detalj på medier som visitkort, brevpapper etc.

Då symbolen ska ingå i företagsmärket kan den antingen placeras på vän-
ster sida om eller ovanför textdelen (se bilaga E, s.37). En liggande logotyp är
fördelaktig då den ska reproduceras på ett långsmalt objekt. Textdelen och
symbolen är placerade så att märket får en bra balans med bra tyngdpunkt
och god harmoni.

Företagsmärket är skalbar och är tydlig i alla storlekar. Den får dock inte
förekomma i en mindre storlek än med baslinjen 28 mm för att behålla läs-
barheten i »Greenfield« och symbolens synlighet. Intilliggande objekt, text
eller bilder får inte gå in i, kombineras med eller placeras för nära märket.
En frizon, en zon av luft runt märket, ska vara minst dubbelt så stor som höj-
den av bokstäverna i logotypen =x (se bilaga F, s.38).   

Företagsmärket ger en känsla av teknik och konstruktion med dess kanti-
ga utformning samtidigt som det känns lekfullt. En strävan har gjorts att
göra logotypen enkel och tydlig men ändå utstickande. Det har ett unikt
utseende bland branschens många logotyper. Det ger ett modernt intryck och
kan fungera som en igenkänningssymbol för företaget under en tid framöver.

Företagsmärket ska förekomma på allt material som skickas med
Greenfield som avsändare. Främst ska originalmärket alternativt de negati-
va varianterna mot grå eller grön bakgrund användas (se bilaga G, s.39).
Dock får inte märket inneslutas i en tonplatta.

6.3.3 Typsnitt
Textlogotypen baseras på typsnittet Magnesium, enligt företagets önskan.
Magnesium är ett enkelt typsnitt med mjuka rundningar men ändock med en
särpräglad form då bokstävernas avslut är avhuggna. Typsnittet är skapad
av Mark van Bronkhorst år 1992. Typsnittet finns i endast en vikt, i en fet
variant som gör att bokstäverna upplevs något stabila. »Greenfield« sattes i
versaler och spärrades (avståndet mellan bokstäverna utökades). En viss till-
riktning gjordes så att det optiska avståndet mellan bokstäverna skulle bli
bra, dock försämrades inte ordbilden. För att ge en aning spänning i textlo-
gotypen fick de två e:na i »Green« en tätare tillriktning. 

6.3.4 Färger
Enligt företagets önskemål valdes en varm mörkgrön färg PMS 5767 till
»Greenfield«-texten. En ljusare grön färg ingick i den befintliga logotypen och
det gröna ska vara ett igenkänningstecken för företaget. Färgen är framta-
gen med tanke på att den ska associera till de gröna fälten Greenfield värnar
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om. Den gröna färgen symboliserar trygghet, skydd och står för det hänsyns-
tagande Greenfield gör ifråga om placering av masten i naturen. Även lugn,
harmoni, naturlighet står det gröna för och associerar också till den svenska
naturen med gröna fält och skogar. Färgen ger ett intryck av att det är ett
företag som håller bra kvalitet och  har en trevlig attityd och framåtanda.

Symbolen med dess mönster är satt i två gröna färger, PMS 5767 (samma
varma mörkgröna färg som i ordbilden) och PMS 5787 (en ljusare grönbeige
färg). Denna färgkombination mellan den mörka och ljusa gröna färgen gör
att en viss 3D-effekt uppstår och ger märket liv. Den mörka färgen upplevs
ligga längre in i bilden än den ljusa gröna färgen. 

Den valda färgen är ingen signalfärg och väcker inte så mycket uppmärk-
samhet men anses inte nödvändigt i Greenfields märke då den säregna for-
men ger upphov till nyfikenhet.

Följande färgvärden ska användas (se bilaga H, s.40):
Vid tryck med dekorfärger PMS 5767, PMS 5787
Vid fyrfärgstryck CMYK 15,0,65,38%, 6,0,30,11%
I gråskala Pantone Process Black, 50/16% svart
Vid additiv färgblandning RGB 134;148;57, 214;222;158
På webben Webbsäkra RGB 86;94;39, D6;DE;9E

Av ekonomiska skäl bör märket i CMYK användas (fyrfärgstryck). I gråska-
la är procentvärdet 50% resp. 16% svart. I den negativa varianten ska bok-
stäverna sättas i 100% vit och symbolen i 20% svart då den underliggande
tonplattan är 50% svart. Vid grön (100% PMS 5767) tonplatta är symbolen
satt i den andra PMS-färgen dvs 5787 i procentvärdet 40.

Vid framställning av tryckmaterial samt andra grafiska medier kan två
komplementfärger användas. Komplementfärgerna är en beige färg med
CMYK-blandningen 23,18,38,0% respektive grå, 0,0,0,34% som harmonierar
med de gröna färgerna (se bilaga H, s.40).

6.4 Applicering på profilmaterial

6.4.1 Visitkort och brevpapper
Två olika sorters visitkort har framtagits (se bilaga I, s.41), ett personligt för
varje anställd samt ett allmänt för Greenfield. Det allmänna visitkortet är
tänkt att det ska användas på till exempel mässor och liknande arrange-
mang. Utformningen på visitkorten är traditionella där mycket information
ska få plats. 

Visitkortet har tryck på båda sidorna. Symbolen är placerad längs högra
kanten och byggs vidare upp av delar från logotypen. Symbolen klättrar
uppåt, en aningen uppkäftig, mot strävan att nå sina höga mål. Masten står
dock stabilt på det gröna fältet. På den andra sidan har namn och adressup-
gifter placerats högst upp på visitkortet där fokus har lagts på namn och titel.
Dessa är satta med en fet variant i Century Gothic, övriga uppgifter i regu-
lar. En eftersträvan har gjorts att ge ett rent intryck trots alla uppgifter.
Formatet på de båda visitkorten valdes stående 50*90 mm.
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En mall i  A4-format (210*297 mm) (se bilaga J, s.42) gjordes som kan använ-
das som brevpapper, fakturor, offerter, intyg etc. Mallen utformades enligt
samma manér som visitkorten. Logotypen och företagsuppgifter; adress, tel-
och fax-nummer placerades nere på höger sida. Placeringen valdes så för att
logotypen ska synas vid bläddring och att den inte försvinner på grund av
hålslagning, inbindning.

Scandia 2000 valdes som huspapper. Ett relativt billigt papper från
Svenskt Papper och vanligt förekommande i trycksaker. Scandia 2000 är ett
obestruket och ytlimmat papper och är även klorfritt och åldringsbeständigt.
Papperets sammetsnjuka matta yta är väl lämpad för text. Den neutrala, vita
färgen gör papperet läsvänligt och påverkar inte logotypens färger.
Ytvikterna valdes till 200 g för visitkort och 100 g för brevpapper. Den rela-
tivt höga ytvikten på brevpapperet ger stadga och minskar opaciteten.
Brevpapperet får inte vikas då texten vid vikningskanten ibland kan bli svår-
läst. Den dock låga ytvikten lämpar sig väl för laserkopiering och för skriv-
bordslaserskrivare.  

6.4.2 Adressetikett och kuvert
Alternativet till förtryckta kuvert är adressetiketter (se bilaga I, s.41). De
självhäftande etiketterna klistras på ett vanligt vitt kuvert i standardforma-
tet C4. Den kan även användas för ritningar som ska förvaras inrullade eller
skickas ut i rör och diverse utskick.

Utformning och placering av logotyp och adressuppgifter på etiketten gjor-
des i samma manér som visitkort och brevpapper. Formatet valdes till 40*90
mm. Tanken är att den långsmala etiketten ska vikas vid det gröna fältet och
sättas i  undre kanten till vänster på kuvertet. På så sätt kommer den synas
på båda sidorna av kuvertet, företagsuppgifter på framsidan och den negati-
va logotypen på baksidan.

Kuvertet Mailman från Svenskt Papper är ett vitt kuvert med rak klaff,
tillverkat av 80g kraftpapper. Det är miljömärkt med Svanen och är totalt
klorfritt. Det är ett standardkuvert som finns att köpa billigt i bokhandel och
kontorsgrossister. Det stora formatet valdes för att brevpapperet inte ska
vikas och att brevet inte ska försvinna i mängden. 

6.4.3 Typsnitt
Typsnittet som valdes för Greenfields grafiska profil är Century Gothic och
Palatino (se bilaga J, s42). Century Gothic ska användas på allt förtryckt
material som person- och företagsuppgifter på visitkort, brevpapper och
adressetikett. Det kan även användas till korta notiser och rubriker. Det är
ett linjärt, minimalistiskt typsnitt och har en konstant linjebredd.  Typsnittet
finns i olika vikter och varianter. För längre brödtexter valdes det antikva
typsnittet Palatino som ger en god läsbarhet i löpande text. Palatino ritades
av Hermann Zapf, en av vår tids ledande typtecknare, år 1948. Det är ett tyd-
ligt typsnitt som klarar sig bra i små grader då den är relativt kraftig, öppen
och har inte tunna hårstreck.
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6.5 Grafisk manual
Greenfields grafiska profil har samlats i en grafisk manual som innehåller
riktlinjerna för hela konceptet, mallar och regler för företagets grafiska iden-
titet. I denna manual ingår bl a hur logotypen ska användas, färg- och typ-
snittsval och exempel på användning som visitkort, brevpapper och kuvert.
Designen på manualen görs i enhetighet med Greenfields grafiska profil, där
renhet och enkelhet eftersträvas i layouten. Manualen ska tjäna som en upp-
slagsbok för all grafisk produktion.

Manualen finns endast i ett exemplar utskriven på färgskrivare och kom-
mer inte att finnas tryckt. I framtiden ska den läggas ut på internet som
PDF-fil så att alla anställda på Greenfield och tryckerier har tillgång till den.
Den grafiska manualen finns inte tillgänglig i denna rapport av ekonomiska
skäl.
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Slutsats
Idag måste företag ha en tydlig identitet för att bli igenkänd på den konkur-
rerande marknaden. Vad står de för och vad vill de kommunicera? Det är av
stor betydelse för ett företag att uppföra en grafiskt profil, för att  ge signaler
om vad företaget har för verksamhet och visioner. Att uppföra och implemen-
tera ett nytt grafiskt koncept tar tid och det krävs stora resurser, men lönar
sig i framtiden. Speciellt för de små företagen är det viktigt med en väl fun-
gerande logotyp så att de blir igenkända på marknaden. Logotypen bör utgö-
ra ett enkelt och unikt märke som sticker ut bland mängden och blir ihåg-
kommen.

Av svaren från enkätundersökningen framgår det tydligt att småföretagen
har stor okunskap om innebörden av en grafisk profil. De flesta företag har
kännedom om själva logotypen/märket men inser inte att andra funktioner är
av vikt för dess identitet. Då gensvaret på enkäten var lågt ger detta också
en antydan på att företagen inte anser eller förstår betydelsen. Ingen tele-
fonuppföljning av företagen skedde på grund av ekonomiska skäl, men hade
kanske kunnat bidra till fler svar och därmed kunna ge ett mer definitivt
resultat.

Utifrån de besvarade enkäterna ville inte företagen betala alltför stora
summor för formgivningen av en grafisk identitet. De grafiska profilpaketen
ska underlätta för företagen att »köpa en grafisk identitet«, formgiven av ett
professionellt företag, i detta fall marknads- och reklambyrån Kentab
Kommunikation. Priserna på dessa paket är endast ungefärliga, då det beror
på antal utkast, arbetstid, hur stort text- och bildunderlag som finns att till-
gå etc.

Företaget Greenfield har fått en grafisk profil, ett nytt märke och en enhet-
lig design på dess profilmaterial. En grafisk manual har gjorts där riktlinjer
och mallar finns dokumenterade och ska följas vid all trycksaksproduktion.
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Slutord
Företagsidentitet, varumärkning och grafisk profilering är ett brett område
som är ett relativt nytt modernt begrepp. En bra, genomarbetad grafisk iden-
titet är av stor betydelse, såväl stora som små företag. I mitt examensarbete
har jag fått en inblick i ämnet, men jag känner att det finns mycket mer att
lära. Det har varit ett mycket intressant och givande arbete. Samarbetet med
min uppdragsgivare Kentab Kommunikation blev inte vad jag hade förväntat
mig men jag har dock fått en del nyttiga tips. Eftersom kontakten med min
handledare avbröts har jag inte fått den feedback som jag hade hoppats på. 

Arbetet med den grafiska profilen för Greenfield har varit inspirerande och
roligt och jag har fått utnyttja mina kunskaper inom grafisk design.
Greenfield gav mig en stor frihet ifråga om formgivningen av logotyp och
anpassningen till profilmaterial. Jag hoppas att den nya grafiska profilen sig-
nalerar de värden som företaget vill visa, att omvärlden får den rätta upp-
fattningen om företaget. Samarbetet med företaget har gått bra, dock har
kommunikationen skett via mail och telefon. Jag hoppas att Greenfield blir
nöjda med sin nya grafiska profil och önskar dem lycka till i framtiden. 
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Bilaga A
Ett utdrag ur enkäten, där frågan om företaget hade en genomarbetad gra-
fisk profil skulle besvaras.
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1.Vad består er t märke/logotype av idag?

2. Känner era kunder igen er logotype/märke? ja nej vet ej

3. Hur länge har er grafiska profil funnits?

4. Vem/vilka har skapat er logotype och tagit fram er grafiska profil? vi själva    reklambyrå    annat

5. På vilka applikationer finns er logotyp? visitkor t brevpapper    kuver t    korrespondenskort
blanketter (ordersedlar, fakturor) lönebesked     faxmallar
annonsoriginal    broschyrer    nyhetsblad affischer
presentationsmaterial (OH-bilder, Powerpointpresentation)
webbsida    utställningsmaterial    
skyltar/dekaler    kläder

6. Finns det dokumentation på er grafiska profil, finns en grafisk manual? ja nej vet ej

7. Följs er grafiska profil? ja nej vet ej

8. Är medarbetarna informerade om er grafiska profil?

9. Finns det någon på företaget som ansvarar för den grafiska profilen och dess användande? 

10.Vilken betydelse tror ni att er grafiska profil har? stor liten ingen alls

11. Uppfattar ni det som om ni har blivit mer synlig på marknaden med er grafiska profil? ja nej vet ej

12.Vill ni förnya er grafiska profil?

13. Hur mycket är ni beredda att betala för utformning av en ny grafisk profil?

14. Vilka andra marknadsåtgärder har ni?

1. Varför inte? anser ni det inte nödvändigt är det av ekonomiska skäl
är det av tidsbrist ingen som är ansvarig folk känner till oss ändå

2.Vilka informationskanaler använder ni i er marknadsföring? annonsering i lokala tidningar affischering
sponsring webbsida flygblad

3. Tror ni att ni i dagsläget har nått ut till er målgrupp med er t befintliga material? ja nej vet ej

4. Tror ni att en grafisk profil skulle kunna förbättra och tydliggöra bilden av er t företag? ja nej vet ej

5. Tror ni att er t företag kommer att synas mer på marknaden med en grafisk profil? ja nej vet ej

6. Hur mycket tror ni att en utformning av en grafisk profil till er t företag kostar? 1-5000 Kr.
5-15000 Kr.
15-30000 Kr

7. Hur mycket är ni beredda att betala för utformning av en grafisk profil?

8. Skulle ni vara intresserade av att anlita en reklambyrå för utformning av en grafisk profil?

9. Vad önskar ni att er t ev. grafiska profilprogram visitkor t brevpapper kuver t korrespondenskort
ska innehålla? blanketter (ordersedlar, fakturor) lönebesked faxmallar

annonsoriginal broschyrer nyhetsblad affischer
presentationsmaterial (OH-bilder, Powerpointpresentation)
webbsida utställningsmaterial
skyltar/dekaler kläder

Om ja

Om nej
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Bilaga B
Offertförfrågan som skickades ut till ett flertal tryckerier i landet.
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OFFERTFÖRFRÅGAN

Paket för grafiska profilprogram

Paket 1

visitkort 50*90 mm 200 st/namn

Papper Lessebo Bok naturvit
Tryck Tvåfärgstryck (2 PMS-färger) 2+0 alt 2+2

alt. Trefärgstryck (2 PMS-färger + svart) 3+0 alt 3+3
Övrigt Följandepris

Paket 2

visitkort 50*90 mm 200 st/namn 
brevpapper 1000 st 
C5 kuvert 500 st

Papper/kuvert Lessebo Bok naturvit
Tryck Tvåfärgstryck (2 PMS-färger) 2+0

Paket 3

visitkort 50*90 mm 200 st/namn
A6 korrespondenskort 500 st
brevpapper 1000 st
C4 kuvert 500 st 
C5 kuvert 500 st

Papper/kuvert Kaskad Finmatt färg
Tryck Tvåfärgstryck (2 PMS-färger) 2+0

Leverans Digitalt
Efterbehandling Skärning
Frakt Leverans i kartong till beställaren
Övriga kostnader ?

svar önskas snarast! (via e-mail)

Kontaktperson Lena Birkebæk
Rymdg. 20d
784 53 Borlänge
tel. 0243-224782, 070-2592918
gt99lbi@du.se
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Bilaga C
En jämförelse mellan priser för grafiska profilpaket som Strålins Tryckeri och
Nya Norbergs Tryckeri erbjuder. 

Paket 1 (Lessebo Bok)

visitkort 200ex
2+0 700:- 1875:-/15 namn
2+2 1120:- 2325:-/15 namn
3+0 900:- 2325:-/15 namn
3+3 1400:- 3000:-/15 namn

Paket2 (2+0, Lessebo Bok)

visitkort 200ex 700:- 1875:-/15 namn
A4 brevpapper 1000ex 2250:- 1800:-
C5 kuvert 500ex 1300:- 2175:-

Paket 3 (2+0, Kaskad)

visitkort 200ex 720:- 1900:-/15 namn
A4 brevpapper 1000ex 2300:- 1775:-
C5 kuvert 500ex 1500:- 2440:-
C4 kuvert 500ex 1900:- 3375:-
A6 korresp.kort 500ex 1650:- 1550:-
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Bilaga D

Greenfield:s gamla logotype

Exempel på greenfieldsite

Exempel på ritning av en greenfieldsite
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GUYED MASTS

1200/45

General information

Designbasis

Structural data

Protection against corrosion

Obstructionpainting

Descriptionof normalmaterial delivery

Guyed steel mast of triangular cross-section.
Normal height range: 36...90 m

According to international standards like BS, DIN and EIA.

Welded body sections, which are bolted together. All members of high-
strength solid round steel S355J0.

Manufacturing according to the requirements of international
standards like EN, BS, DIN and EIA. Bolts of 8.8 strength class and
their measures according to DIN 7990.

Guy ropes of large diameter hot-dip galvanized steel wire, of which
breaking strength minimum 1300 N/mm². The amount and size of
the guy ropes according to the capacity demands.

Hot-dip galvanizing according to BS, DIN, EIA or other
corresponding standard. Minimum thickness of zinc layer 90-115
microns for structural members depending on the material and 40
microns for bolts, guy wires and light details.

As an option. Factory-made according to the instructions of Transmast
Ltd. One layer of epoxy paint and one layer of polyurethane paint will
be made. The total thickness of the layer on the average 90 microns.

Complete body sections with all the necessary bolts +5% needed for
assembly. Guy ropes (calculated length of flat terrain +15% ) and
their wedge tensioners included. Climbing ladder with cable fixing
inside the mast. All the materials marked and packed for transportation
on mast-by-mast basis.

Aeff --->Aeff --->

Aeff --->Aeff --->

Antenna capacity table according to EIA-Standard:

Mast height H (m) 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

Guy anchor distance (m) 20 26 30 35 40 45 45 50 55 60

Aeff , wind speed 120 km/h (m²) 23 22 21 21 20 20 16 15,5 15 15

Aeff , wind speed 160 km/h (m²) 11 10 9,5 8,5 7 1 7,5 7 7 7

Aeff = Load capacity of masts as effective antenna area. Half of the effective area at the top cantilever of the
mast and half between the highest guy levels. Total capacity of mast is 2xAeff.

Guy anchors: Distance from the mast

TRANSMAST LTD Tel. +358-9-8564 21 E-mail: info@transmast.com
Kopparnäs Fax +358-9-2213 431 Internet: www.transmast.com
FIN-10160 Degerby, FINLAND



Bilaga E

Namnlogotyp

Symbol

Logotyp med symbolen ovan

Logotyp med symbolen till vänster
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Bilaga F
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Bilaga G

Originalmärket i dekorfärger
pms 5767, pms 5787 

CMYK-färger

Gråskala 

Negativ mot grå resp. grön bakgrund

Lena Birkebœk
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Varumärkning för småföretag

39



Bilaga H

pantone 5767, pantone 5787

CMYK 15,0,65,38%, 6,0,30,11%

gråskala 50% & 16% svart

komplementfärger
beige 23,18,38,0% resp. grå 0,0,0,34%
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Bilaga I
Visitkort i två olika utföranden samt adressetikett förminskat till 60%.
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Greenfield i Mora AB
Tingsnäsv. 23
792 32 Mora

NETTAN KOCK

cad-designer

mobil 0736-3813 62

nettan.kock@greenfield.se

Greenfield i Mora AB

Tingsnäsv. 23

792 32 Mora

tel 0250-55 33 30

fax 0250-55 33 33

greenfield.se

DOING EASILY
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tel 0250-55 33 30

greenfield.se
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Bilaga J
Brevpapper med typsnitten Century Gothic och Palatino förminskat till 55%  
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Greenfield i Mora AB

Tingsnäsv. 23

792 32 Mora

tel 0250-55 33 30

fax 0250-55 33 33

greenfield.se

org.nr. 5566 1925 05

bankgironr. 5326-7126

42


