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1 Inledning

Grafisk Teknologi, ingenjörsutbildningen på 120 poäng vid Högskolan
Dalarna, avslutas med ett examensarbete på tio poäng. Examensarbetet
omfattas av en teoretisk fördjupning inom grafisk design, samt en prak-
tisk del där kunskaperna används. Med stor glädje presenteras härmed
resultatet av fördjupningen inom grafisk profilering med praktisk
tillämpning på IUC Dalarna. 

1.1 Bakgrund
IUC Dalarna, Industriellt UtvecklingsCentrum Dalarna, är ett aktiebo-
lag med det regionala näringslivet som majoritetsägare och har kontor i
Teknikdalen och Garpenberg. De arbetar med att initiera och genomföra
affärsmässiga utvecklingsprojekt, tillsammans med företag och andra
intressenter. IUC Dalarna har spetskunnande och spetskompetens inom
trä- och verkstadsindustri. Fokus är ställt på industriell och regional till-
växt genom strategiskt utvecklingsarbete av framförallt kompetens,
marknad, produkter, processer och teknik. IUC Dalarna ingår i ett natio-
nellt nätverk av 19 IUC-bolag. Varje IUC har spetskunskap inom ett
visst område. Genom att IUC-bolagen arbetar tillsammans i nätverk,
kan det lokala företaget i kontakt med "sitt" IUC få tillgång till resurser
och kompetens från andra IUC-bolag.

IUC Dalarna vill ha en ny modern grafisk profil, som speglar verksam-
heten. Dessutom finns inga klara riktlinjer att följa. Därför skall en ny
tydlig grafisk profil med tillhörande manual tas fram.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur en användarvänlig
grafisk profil med tillhörande manual tas fram. Kunskapen skall sedan
användas för att utforma ett nytt grafiskt profilprogram för IUC Dalarna.

1.3 Mål
Målet är att skapa en företagsidentitet, som IUC Dalarna är stolta över.
Profilprogrammet skall få en tydligare identitet och en typisk karaktär.
Både medarbetare på företaget och kunder skall veta vad IUC Dalarna
står för. 
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1.4 Metod
Examensarbetet omfattar researcharbete, analys av fakta, implemente-
ring i ett grafiskt profilprogram samt presentation för IUC Dalarna.
Arbetet inleds med litteraturstudier och researcharbete, inklusive en
enkätundersökning för att fastställa IUC Dalarnas nuvarande företags-
identitet. Frågeenkäten tar också upp frågor som kartlägger marknaden,
kunderna och konkurrenterna. I analysfasen sammanställs svaren på
enkäten och IUC Dalarnas marknadsföringskanaler studeras närmare.
Analysfasen hjälper designern att anpassa profilen till rätt designnivå,
med tanke på målgruppen. Slutligen framställs det grafiska materialet
och manualen i samarbete med framför allt Mattias Andersson på IUC
Dalarna.

1.5 Avgränsningar
Litteraturstudien har främst omfattat tillvägagångssätt och fördjupning
av företagsprofilering. Däremot har ämnet varumärken endast behand-
lats på ytan.

Enkätundersökningen utfördes endast på de anställda på företaget.

1.6 Resurser
Datorer: Macintosh Powerbook G4 samt Macintosh Powermac G4
Skanner: Lacie Bluescan48
Bildskärm: Lacie electron19blueIII
Skrivare: Canon clc1150 och Sharp AR-P350
Programvara: QuarkXpress 4, Adobe Illustrator 9, Adobe Photoshop 6, 

Microsoft Word, Microsoft Frontpage
Kamera:   Nikon coolpix5000
Övrigt: Pantone Formula Guide Design

Internet
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2 Grafisk profilering

2.1 Företagsidentitet
Med företagsidentitet menas vad ett företag är, kan och står för. Det är
summan av allt ett företag säger och gör och hur man vill bli uppfattad
av omgivningen. En stark företagsidentitet åstadkommer positiv anda
och hög motivation såväl internt som externt. Den stärker relationer och
skapar tillförlitlighet och trygghet.

2.1.1 De fyra viktiga policyfrågorna
För att förstå vad gemensam identitet och företagsidentitet är måste man
förstå vad identitet betyder på det personliga planet. För att förstå vad
identitet är måste man också känna skillnaden mellan de nära samman-
länkade och målinriktade fyra begreppen identitet, profil, image och
vision. Dessa begrepp står för organisationens bild av sig själv kontra
omvärldens bild av organisationen.

2.1.1.1 Identitet
”Det behövs inga islandströjor eller vikingahjälmar. Är man bara trygg i
sin identitet kan man umgås med utomjordingar”, Sångerskan Björk.

Begreppet identitet har sitt ursprung i det latinska ordet idem som
betyder ”densamme” och syftar på vad man är. Identitet är något som vi
behöver för vår existentiella trygghet. Det handlar om att veta var man
befinner sig, vart man är på väg och var man har varit. Det handlar om
att placera in sig i ett sammanhang i livet och i relation till andra män-
niskor. Identitet bygger på social respons och det får man av andra män-
niskor. Identitet bygger på närvaro och samspel. Identiteten skapas från
det man föds och börjar samverka med sin omgivning. Identiteten är en
sammanfattning av all respons och reflektion man fått av andra och gjort
själv under sitt liv. Detsamma gäller företag. Företagen måste också
jobba på sin identitet för att ha en bra försäljning av varor och tjänster
eller till och med för att överleva.

Det är viktigt för ett företag att ha en stark identitet och det kommer
att bli ännu viktigare i framtiden. När antalet likvärdiga produkter på
marknaden ökar är det svårt att välja en produkt efter dess egenskaper,
istället väljer man varor från företag med gott anseende (Hinn &
Rossling, 1994). Ett företags goda anseende grundar sig i företagets iden-
titet. Det ökande informationsbruset gör att man omöjligt kan ta till sig
all information som sänds ut. Ett naturligt urvalskriterium blir då avsän-
daren. Man väljer att lyssna till budskap som sänds ut från företag som
man sympatiserar med och ignorerar de andra. Begreppet identitet
omfattar ett företags agerande och handlingar, beslutsfattande, hur det
behandlar anställda och hur det reagerar på kriser. Ett företags identitet
växer fram inifrån och styr företagets långsiktiga handlingar. Identiteten
förklarar vilket förhållande ett företag har med sina fyra viktigaste publi-
ker: de anställda, konsumenterna, investerarna och samhället. 
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2.1.1.1.1 Identitetsbärare
Företagsidentiteten är resultatet av hur identitetsbärarna upplevs av
omgivningen. Viktiga ambassadörer är företagsledarna, men även varor,
tjänster och försäljningsställen fungerar som identitetsbärare. Faktum
är att ju fler bra relationer ett företag skaffar ju fler identitetsbärare
finns det. Därför är kundvård något som är viktigt och det är bra att
bygga långsiktiga och lönsamma kundlojaliteter.

2.1.1.2 Profil
Profil är det man vill vara och den del av identiteten som ett företag med-
vetet väljer att kommunicera till sina intressegrupper och sin omvärld.
Det är den bild som företaget vill att omgivningen ska ha av det. Profilen
är helt fysisk, den består endast av de visuella tecken som ett företag sän-
der ut och som publiken känner igen och genom vilka publiken skiljer
företaget från konkurrenterna. Dessa är bland andra logotypen, kontoret,
de anställdas kläder med mera. ”Profilen är en uppsättning av egenska-
per och deras relativa styrka som vi vill att imagen ska innehålla.
Profilen är målsättningen, egentligen identiteten uttryckt i mätbara ter-
mer, och imagen utfallet” (Hinn & Rossling, 1994).

2.1.1.3 Image
Ett företag lever på sin image. Image är den uppfattning och bild som
publiker och omvärlden har av ett företag och som existerar oavsett om
företaget arbetar med imagen eller ej. Man kan därför inte skapa ett före-
tags image, men man kan påverka den. En image är något som mottaga-
ren huvudsakligen skapar i sitt medvetande. Eftersom ett företag har
flera olika publiker, exempelvis kunder, aktieägare och myndigheter, blir
imagen ofta splittrad. Varje grupp ser olika delar av företaget och skapar
sig olika uppfattningar baserade på den information som de har tillgång
till. För att undvika att det uppstår flera vitt skilda images måste man se
till att organisationen eller företaget har en stark identitet i grunden som
avspeglas i den profil som man sänder ut till de olika intressegrupperna.
En bra image är en av företagets mest värdefulla tillgångar. Det är före-
tagets image som ger nya jobb och ramar för prissättning och därmed
företagets resultat. 

2.1.1.4 Vision och mål
Med företagets vision menas var man vill att företaget ska hamna i fram-
tiden. Det är viktiga byggstenar i arbetet med en företagsidentitet.
Affärsidén är en viktig del i fastställandet av företagets vision. Tydliggörs
affärsidén är det lättare att veta vilka mål man skall sikta mot. Om före-
taget har tydliga visioner är det lättare för medarbetarna att veta vad
företaget vill. Det kan vara en morot som driver företaget framåt och ska-
par en enhetlig och positiv anda. Det kan bidra till en känsla av samhö-
righet både internt och externt. Dessutom är det lättare att driva effek-
tiv marknadsföring och reklamproduktion.
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2.1.2 Fyra viktiga behov för en lyckad företagsidentitet
Varumärket har en stor betydelse i köpsituationer mot slutkund.
Exempelvis när en konsument handlar i en affär. Varumärket påverkar
konsumenten mer än företagsidentiteten hos företaget som tillverkat pro-
dukten. Däremot inverkar företagsidentiteten mer än varumärket vid
transaktioner mellan företag, s k business to business. 

I likhet med varumärket är företagsidentiteten en bärare av ett bud-
skap, och budskapet ska adressera de behov som finns hos motparten.
Liksom hos en vanlig konsument finns behov som kan indelas i fyra
huvudgrupper: funktionella behov, social tillhörighet, mental tillfreds-
ställelse och ideella behov. Till skillnad från varumärket ska företags-
identiteten adressera behov som är olika för olika intressenter. För de
fyra intressenterna medarbetare, potentiella medarbetare, leverantörer
och borgenärer varierar behoven (Gajland & Treffner, 2001).

2.1.2.1 Funktionella behov
För medarbetaren är de funktionella behoven i första hand behovet av lön
för att överleva. Företagsidentiteten förmedlar vilken finansiell nivå före-
taget är på. Ett företag som förmedlar finansiell svaghet mister lätt de
kompetenta medarbetarna, eftersom de är rädda att mista sitt jobb på
grund av personalnedskärningar eller konkurs.

För leverantörer handlar de funktionella behoven om att få betalt för
sin leverans i tid och om att kunna lösa eventuella problem så konstruk-
tivt som möjligt. 

2.1.2.2 Social tillhörighet
Behovet av social gemenskap yttrar sig för medarbetaren dels i en vilja
att känna sig utvald, dels i en vilja att andra ska känna att han eller hon
är utvald. Olika grupper av människor uppfattar det som mera prestige-
fyllt att arbeta för vissa än för andra. Personer med ett starkt behov av
social gemenskap kan därmed förväntas att i högre grad söka sig till före-
tag som betraktas som prestigefyllda arbetsgivare. På så vis byggs ofta en
stark företagsidentitet hos företag som har en stark företagskultur. Det
vill säga medarbetarna känner sig utvalda och de är nöjda med situatio-
nen.

Behovet av att känna att även andra anser att man är utvald, yttrar
sig inte minst i att flertalet av oss vill känna oss stolta inför andra när vi
talar om var vi arbetar. Någon som jobbar på ett erkänt och välkänt före-
tag behöver sällan precisera närmare vad de håller på med och då är det
lättare att ha en positiv inställning när man pratar om tjänsten. Många
som arbetar på mindre kända företag intar ofta en försvarsattityd, då de
utgår från att ingen känner igen deras företag. Företagsidentitetens bud-
skap avseende social tillhörighet kan alltså bearbetas av företaget. Det är
ofta en av anledningarna till att företag sponsrar stora evenemang med
mycket pengar trots att de kanske inte kan få nya direkta kunder. I stäl-
let är målet att öka samhörighetskänslan hos personalen och att stärka
företagsidentiteten, vilket man vinner på i längden.  
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2.1.2.3 Mental tillfredsställelse
Mental tillfredsställelse är ett behov av att känna att det vi arbetar med
är meningsfullt och att det vi uträttar fyller en funktion i samhället.
Behovet av mental tillfredsställelse växer sig allt starkare hos fler och
fler i och med att livskvaliteten tycks bli ett allt viktigare begrepp.
Mental tillfredställelse kommer också till uttryck i vårt behov att bli upp-
skattade för det vi gör. Löneförhöjning och bonus fyller därför en väldigt
viktig roll i mental tillfredsställelse.

Den mentala tillfredsställelsen spelar ofta en stor roll vid val av leve-
rantör och blir mer och mer avgörande ju betydelsefullare produkt eller
tjänst som skall inhandlas. Ingen vill bli kritiserad för att ha valt fel leve-
rantör, som inte levererar en fullgod produkt eller tjänst. Det är ofta där-
för stora kända företag får upphandlingen, trots att det finns en mindre
leverantör som har en bättre fungerande produkt. För om det visar sig att
produkten från det kända företaget med en stark företagsidentitet inte
håller måttet är det i alla fall inte upphandlarens fel. Man kan ju för-
vänta sig att ett känt företag kan lösa problemet.

2.1.2.4 Ideella behov
De ideella behoven kommer till uttryck i att vi föredrar att jobba på ett
företag som tar sitt ansvar för samhället och värnar om miljön etc. De ide-
ella behoven tenderar att bli mer och mer viktiga. Företagsidentiteten tar
stryk direkt om företaget sysslar med omoralisk verksamhet och det är
inte bra om underleverantörerna missköter sig. Ett exempel är klädföre-
tag som köper tyger från fabriker i Kina med barnarbetare och skyller på
underleverantörerna. Omvänt kan det vara positivt för ett klädföretags
profil att öppet gå ut med att man är emot exempelvis barnarbete och
köper istället tygerna från pålitliga leverantörer. 

2.2 Innebörden av ett grafiskt profilprogram
Ett grafiskt profilprogram visualiserar ett företags karaktär och stånd-
punkt. Profilprogrammet utgörs av regler för användning av symboler,
logotyper, färger och typografi med mera och sammanställs i en grafisk
manual. För alla företag, oavsett storlek, är den grafiska profilen en vik-
tig identitetsbärare och bidrar starkt till företagets utveckling.

Genom profilen kan företaget informera om vilka de är, både internt
och externt. Internt hjälper det till motivation och förståelse och externt
till synlighet och anseende. Tillsammans bidrar faktorerna bland annat
till ökad lönsamhet och lojalitet, samt en ekonomisk förbättring. 

2.3 Att tänka på vid utformning av grafiskt profilprogram
Vid det praktiska arbetet med att utforma ett grafiskt profilprogram
finns det många saker som bör tas med i beräkningen för att lyckas. Ett
företags profil bör skilja sig från mängden för att synas och vara tidlös.
Ett egenvärde gör att profilen uppmärksammas och sticker ut. Givetvis
skall profilen vara grafiskt framstående och anpassad för rätt målgrupp.
Det är en klar fördel om profilen visualiserar företagets verksamhet och
anda. Betraktaren skall gärna kunna urskilja ungefärlig affärsidé genom

Jonas Lindgren
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på IUC Dalarna

12



att betrakta den grafiska profilen. Ur ekonomiska aspekter är det bra om
profilen är billig att reproducera. Givetvis måste profilen gå att använda
i alla önskvärda sammanhang och det beror av företagets verksamhets-
område. Undersök marknadsföringskanaler med mera för att undanröja
tvivel om profilens användning. Tänk också på att kontrollera att profi-
len är lagligt korrekt och inte kan missuppfattas.

2.4 De fyra faserna vid grafisk profilering
Grafisk profilering av ett företag kan i praktiken delas in i fyra faser.
Researcharbete, analys av researcharbetet, framställning av grafisk pro-
fil och presentation av resultatet. Det är av stor vikt att varje fas utförs
noggrant och i rätt ordning. Desto bättre researcharbete desto bättre slut-
resultat, eftersom designern vet mer om och runt företaget. Modellen är
hämtad från (Karlöf Consulting, 2002).

2.4.1 Fas 1, Researcharbete
Inledningsvis handlar det om att ta reda på var företaget står idag.
Vilken syn företaget har på sig själva och vilket plan nuvarande företags-
identitet ligger på. Det är lättare att göra en rättmätig grafisk företags-
profil om man vet lite om företagshistoria och affärsidé med mera. För att
ge företaget det rätta anseendet är insamling av användbara bakgrunds-
fakta nödvändig. Utvecklandet av en grafisk lösning är nästan uteslu-
tande beroende av researcharbete om företagets identitet, kunder, mark-
nad och konkurrenter. Under researcharbetet rekommenderas minst ett
besök på företaget. Prata gärna med många anställda för att få en blick
över företagskulturen. Nästa steg är att göra en undersökning på företa-
get, i form av en enkätundersökning där identitet, kunder, marknad och
konkurrenter kartläggs.

2.4.2 Fas 2, Analys av researcharbete
Den andra fasen är en analysfas och där analyseras insamlade fakta från
researcharbetet. I analysarbetet kartläggs företagets position i förhållan-
de till konkurrenterna. Analysfasen är viktig för att anpassa det grafiska
formspråket till rätt nivå. Formspråket måste förmedla företagets rätt-
mätiga budskap och aktivitet. Designerns uppgift är att analysera före-
taget och skaffa sig en så god uppfattning om företaget och dess konkur-
renter, att det är möjligt att hitta en grafisk lösning som framhäver före-
tagets identitet.

2.4.3 Fas 3, Framställning av grafisk profil
I fas tre används fakta från researcharbete och analysarbete till att form-
ge ett grafiskt profilprogram, som företaget vill stå för. Samarbete med
ledning och personal är en viktig del under arbetets gång.
Företagsidentiteten blir så mycket starkare om medarbetarna känner sig
delaktiga. De får en större motivation, känsla och förståelse för identite-
ten, vilket även syns mot kunderna. Varje medarbetare fungerar som en
ambassadör för det egna företaget.
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2.4.4 Fas 4, Presentation av resultatet
Slutligen skall den framtagna grafiska lösningen presenteras för företa-
get och dess omgivning. Vid presentationen på företaget är det viktigt att
ge ett seriöst och säkert intryck. Materialet skall vara stilrent presente-
rat och tanken bakom idéerna gör det lättare för uppdragsgivaren att
hänga med i resonemanget. I nästa steg presenteras resultatet i form av
en grafisk manual, vilken underlättar för alla inblandade vid användan-
det av den grafiska identiteten. Klara och direkta riktlinjer undanröjer
alla tveksamheter. Manualen skall finnas lättillgänglig för alla som kan
behöva den. Det är bra om det finns något utskrivet exemplar på företa-
get, men annars kan den finnas på företagets webbplats för nerladdning
i pdf- format.

3 Grafisk profil för IUC Dalarna

3.1 Fas 1, Research av IUC Dalarnas Identitet
Ett företag kan omöjligt vända sig till alla människor i världen. Även om
man vill det, finns det alltid människor som har andra värderingar och
behov än vad företaget erbjuder. Därför måste en noggrann research och
analys av företaget, dess kunder, marknad och konkurrenter göras innan
ett lyckat grafiskt profilprogram kan skapas. Researchen inleddes med
ett besök på företaget, varpå en frågeenkät konstruerades och lämnades
till Mattias Andersson på IUC Dalarna.  

3.1.1 Besök på Företaget
Mattias Andersson på IUC Dalarna presenterade företaget och medarbe-
tarna. Han visade kontoret i Teknikdalen, Borlänge och berättade lite om
verksamheten. IUC Dalarnas kontor är inrett med väggar av björkfaner.
Varje anställd har varsitt kontorsrum med inglasad främre vägg.
Dessutom finns ett konferensrum med konferensbord, stolar, whiteboard
och en projektor. Det är rent och snyggt på kontoret. Dock fattas en enhet-
lig profil på inredningen. Företaget ger intryck av bra stämning och en
bra organisation. Det verkar vara en bra kontakt mellan alla medarbeta-
re. Företaget har sex medarbetare, vilket lätt bidrar till en trevlig och
okonstlad miljö, eftersom företaget är så pass litet som det är.

3.1.2 Enkätundersökning
För att underlätta researcharbetet har en frågeenkät framställts. Den är
i A4 format och behandlar IUC Dalarnas identitet, kunder, marknad och
till viss del konkurrenter. Den framställdes efter besök på företaget,
eftersom frågorna i frågeenkäten skulle bli relevanta. På ett möte i april
besvarades frågorna muntligt och anonymt. Svaren noterades på ett pap-
per och renskrevs efter mötet och skickades till företaget för korrektur.

Frågorna i enkäten är noggrant formulerade för att passa IUC
Dalarna. Inför varje nytt profileringsuppdrag måste frågorna anpassas
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för det enskilda företagets specifika situation. Frågorna har formulerats
så att de kommer i logisk ordning i enkäten. De mest relevanta frågorna
ska helst komma först och frågorna bör inte vara för långa. Detta gör det
lättare att svara på frågorna och enkäten upplevs inte så jobbig.
Enkätundersökningen har konstruerats utifrån boken Marknadsföring –
en handbok (Andersson, Nina m.fl., 2001).

3.2 Fas 2, Analys av researcharbetet
Insamlade fakta från researcharbetet analyseras och företagets identitet
och position preciseras. Frågeenkäten, besöket på företaget, samt den
personliga uppfattningen hos formgivaren ligger till grund för det grafis-
ka arbetet. 

3.2.1 IUC Dalarnas identitet
IUC Dalarna är ett aktiebolag med det regionala näringslivet som majo-
ritetsägare och ingår i ett nationellt nätverk av IUC bolag. Företaget har
sex anställda och de har kontor i Teknikdalen, Borlänge och i
Garpenberg.

Starten av IUC-nätverket var ett initiativ av Näringsdepartementet
1997. De ville öka produktutvecklingen i landet, eftersom den vid den tid-
punkten var för låg. Regeringen beslutade 1997 att under en treårsperiod
bedriva en försöksverksamhet under rubriken "Stöd för utveckling av
små-och medelstora företag via ett nationellt nätverk av industriella
utvecklingscentra (IUC)". Försöksverksamheten fick verksamhetsnam-
net UPA-uppdraget som står för:

U = Uppsökande verksamhet för att identifiera produktidéer

P = Produktutvecklingsprojekt

A = Förstudier för avknoppningsprojekt

Målsättningen för Regeringen med försöksverksamheten var att på ett
nytt sätt, nämligen genom regionala näringslivsägda IUC-bolag, skapa
sysselsättning utifrån att utveckla nya produkter och etablera nya före-
tag.

IUC-nätverket utvidgas hela tiden med nya IUC runt om i landet. Om
IUC Dalarna får in stora femåriga uppdrag från näringsdepartementet är
det mycket möjligt att även de kommer att expandera internt med några
personer.
IUC Dalarnas affärsidé är att utveckla företag, produkter och människor
inom industrin. Fokus är på små och medelstora företag inom trä-och
verkstadsindustrin. IUC Dalarna har spetskunnande och spetskompe-
tens inom trä-och verkstadsindustri. Företagets mål är ställt på indus-
triell och regional tillväxt genom strategiskt utvecklingsarbete av fram-
förallt kompetens, marknad, produkter, processer och teknik. På IUC
Dalarna finns resurser för produktutvecklingsarbete, finansieringslös-
ningar, företagsavknoppningar, kompetensutveckling, samordning av
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resurser, samordning av kompetenser, samordning av aktörer och mark-
nadsutvecklingsarbete. IUC Dalarna erbjuder kvalificerad riggning, led-
ning och finansiering av produktutvecklings-, affärsutvecklings- och EU-
projekt.

Verksamhetens finansiering beror på uppdragets sort. UPA-uppdrag
finansieras av Näringsdepartementet. EU-uppdrag finansieras till viss
del av EU-stöd. Dessutom skjuter Länsstyrelsen in pengar i vissa pro-
jekt. I övrigt finansieras verksamheten av pengar från konsultuppdrag.
IUC Dalarna samarbetar med andra IUC-bolag inom vissa gemensamma
projekt, men framförallt delar de erfarenheter på möten och träffar.
Dessutom driver de projektet resursbanken, tillsammans med IUC i
Sandviken. I tjänsten arbetar ofta de anställda ensamma, men det varie-
rar beroende på storlek av projekt. Ibland kan de dock jobba två och två.

3.2.2 IUC Dalarnas Marknadssituation
IUC Dalarna är inte ute på marknaden och konkurrerar med andra före-
tag, eftersom de kompletterar och samarbetar med företag och kunder.
Framförallt samarbetar de med kommunernas näringslivsenheter.
Dessutom med ALMI och Länsstyrelsen med flera. Det gör situationen
lite annorlunda jämfört med resultatberoende företag. Marknadsföringen
är av en annan karaktär. De marknadsför sig genom att åka runt och pre-
sentera sig på kommuner och företag. Dessutom annonserar de i tidning-
en Näringslivsspegeln och i regionala tidningarnas näringslivsbilagor. De
skickar ut nyhetsblad med jämna mellanrum och har webbplatsen där
det viktigaste finns. Eftersom de endast riktar sig till regionala företag
finns ingen idé att åka på internationella och nationella mässor.

IUC Dalarna har gått bra de senaste åren och har bra lönsamhet.
Efterfrågan på deras tjänster är intressantare vid lågkonjunktur, men
det finns alltid ett stort intresse för hjälp med till exempel produktut-
veckling och finansiering. Trenden är dock att fler och fler önskar deras
tjänster, så de får ett större urval att välja mellan. Troligtvis beror det på
att de börjar bli etablerade och att fler vet att IUC Dalarna existerar och
vilka tjänster de erbjuder. De kan börja koncentrera sig på att ta viktiga
uppdrag. 

För att IUC Dalarna skall hjälpa kunderna med ett uppdrag, måste de
uppfylla vissa krav. För att få UPA-finansiering måste företagen ha färre
än 100 anställda, men IUC Dalarnas vanligaste kunder är mindre före-
tag med färre än 15 anställda, eftersom de är till störst nytta för dem. För
att få EU-bidrag skall företagen samverka i en grupp.

3.2.3 IUC Dalarnas Kundsituation
I dagsläget fokuserar IUC Dalarna på små och medelstora företag inom
trä-och verkstadsindustrin. Några av kunderna är Dala Interiörer,
Projekt Rostfritt och Dala offshore. Storleken på kunderna skall vara
mindre än 100 anställda, men oftast färre än 15 anställda, eftersom IUC
Dalarnas tjänster gör mer nytta för mindre företag. Varje IUC- bolag är
inriktat på företag inom respektive region. För tillfället är IUC Dalarna
verksamma i hela Dalarna, men troligtvis får de ett utökat verksamhets-
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område i framtiden.
Vid framtagande av produkter är det ofta ett samarbete med företag i

samma bransch som pågående projektet. Exempelvis finns goda kontak-
ter med Avesta Polarit inom stålbranschen. Annars finns ett samarbete
med bland annat ALMI. IUC Dalarna har ett gediget nätverk, som är till
stor nytta för både dem och kunderna. Kundernas branschorganisationer
är VerkstadsIndustrierna(VI), Företagarna, Snickeriernas Riksförbund
med flera.

De flesta nya kunderna skaffas genom att de får höra av andra att IUC
Dalarna finns till. IUC Dalarna brukar även åka och presentera sig på
kommunernas näringslivskontor. Dessutom hittar vissa kunder hemsi-
dan på Internet och kontaktar sedan IUC via e-post. Oftast är det kun-
derna som tar kontakt, men ibland är det tvärt om. De flesta nya kun-
derna knyts på hösten och våren.

3.3 Fas 3, Formgivning av grafiskt profilprogram
IUC Dalarna arbetar för att utveckla företag, produkter och människor
inom industrin. I dessa kontakter är det viktigt att uppträda med ett
entydigt ansikte.

Det grafiska profilprogrammet omfattas av logotyp, färger, visitkort,
brevpapper och allt som kan förknippas med företaget. Genom att använ-
da IUC Dalarnas logotyp och färger på rätt sätt stärks företagets identi-
tet. Detta gör att kunderna lättare känner igen företaget och ett förtro-
ende byggs upp. En identitet skapar tillhörighet och trygghet.

3.3.1 Arbetsstrategi och arbetsgång
När researcharbetet och analysfasen är klart och sammanställt läggs en
strategi upp, för hur bästa möjliga resultat nås på smidigast sätt.
Diskussioner med Björn Axelsson och Mattias Andersson på IUC Dalarna
leder fram till en strategi. Inledningsvis bestämdes att den nya logotypen
skall tas fram, eftersom den ligger till grund för allt fortsatt arbete.
Förslag på logotyper presenteras under arbetets gång. I nästa steg
bestäms färger. Förslag presenteras för de anställda och tillsammans
med formgivaren leder ett resonemang fram till ett beslut. Typografin
lämnas helt till formgivaren. Slutligen formges kontorstryck och övrigt
material. 

3.3.2 IUC Dalarnas gamla profil
IUC Dalarnas gamla grafiska profil är inte fullständig, utan innehåller
endast logotyp, brevpapper, visitkort och skyltar. Det viktiga som fattas i
profilen är en manual och en hemsida. Den befintliga hemsidan har inte
alls den grafiska renhet och struktur som IUC Dalarna önskar. Profilen
innehåller en bild av ett träsnitt, som finns med på allt profilmaterial.
Tyvärr upplevs bilden som ett tumavtryck, så den skall tas bort. Den
gamla profilen gick i ganska svaga färger, framförallt grönt. Papperet till
korrespondenstrycket är gråtonat och ganska tunt. Önskemål finns om
ett vitare och mer opakt papper. Se bilaga 2.
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3.3.3 Logotyp
Logotypen är företagets eller produktens namn, eller en del av det, åter-
givet i ett speciellt teckensnitt. En bra logotyp ska först och främst har-
monisera med företagets affärsidé, verksamhet och anda. Den måste
dessutom vara lätt att känna igen, lättläst, fungera i färg och svartvit,
fungera i alla storlekar och dessutom bör den vara tidslös (Bergström,
1998). 

3.3.3.1 IUC Dalarnas logotyp
IUC Dalarna ingår som sagt i ett nätverk av IUC- bolag. Det gemensam-
ma IUC-nätverket har en logotyp och varje enskilt IUC-bolag har sin
egen logotyp. Den direkta reaktionen var given. Varför har inte alla bolag
liknande logotyp som nätverket? Det är ungefär samma sak som om
McDonald’s skulle ha olika logotyp för varje restaurang. Självklart skul-
le den globala succén utebli och säkert också den lokala igenkännedomen.
Förslaget till IUC Dalarna är därför att alla IUC-bolag skall ha samma
former på logotypen, men med egna lokala färger och texten för regionen
under. IUC Dalarna köpte idén och ska föregå med gott exempel. På nästa
styrelsemöte med IUC-nätverket skall Björn Axelson, VD på IUC
Dalarna, förespråka en gemensam identitet. 

IUC Dalarnas logotyp står för nytänkande och teknik, samt att IUC är
ett nätverk med gemensamma mål att utveckla Sveriges näringsliv,
skapa tillväxt och arbetstillfällen. Logotypen är konstruerad utifrån pro-
portionerna av cirkeln inuti kvadraten. Bokstäverna är ritade utifrån de
bakomliggande linjerna, likt en produkt som tillverkas utifrån en ritning.
Bokstävernas tjocklek är konstant och har samma radie. Meningen är att
logotypen skall vara lättläst på såväl långt som kort avstånd. Den röda
färgen, pms 202, står för Dalarna och den grå för teknik. Tillsammans
blir det en vacker färgkombination som passar bra på såväl profilmateri-
al som inredning. 

Ordet logotyp betyder ordbild och är en benämning på de karaktärs-
drag med vilka vi skriver och utformar namnet. Av innebörden i ordet
logotyp framgår det att namnet som skrivs är en bild. Det betyder att IUC
Dalarnas logotyp är en bild och skyddad och registrerad som varumärke.
Därför får den inte förändras eller manipuleras. 

Logotypen ska alltid finnas med på företagets trycksaker och webbsi-
dor. På kontorstryck, annonser och webbsidor etc. ska logotypen alltid
placeras i övre vänstra hörnet. Den får förekomma såväl negativ som
positiv, men helst i färg.

3.3.4 Färger
Färg talar direkt till känslorna och blir därför ett viktigt element i den
grafiska identiteten. Den grafiska formgivaren väljer i samråd med före-
tagsledningen ut en speciell färg för företaget. Den skall sedan gå igen i
företagets totala grafiska identitet, från logotypen på visitkortet till före-
tagsskylten högt uppe på taket (Bergström, 1998).
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3.3.4.1 IUC Dalarnas färger
Följande speciella nyanser är IUC Dalarnas officiella färger. Beroende på
tryckteknik eller publiceringssätt används olika beteckningar för färger-
na.

IUC Dalarnas röda dekorfärg är PMS 202. Det är en varm färg, som
symboliserar Dalarna. Varma färger stimulerar och aktiverar, kalla fär-
ger dämpar och lugnar. Rött ökar energin hos medarbetarna och gör att
de känner trygghet och livslust, vilket gör att den sociala tillhörigheten
stärks. Dessutom är det bra för imagen att ett företag utstrålar positiv
energi och trygghet. Ytterliggare en anledning till den röda färgen är vik-
ten av en stark identitet som utmärker sig. De flesta industriföretag
använder blått. Därför får den röda färgen ett bra uppmärksamhetsvär-
de vid marknadsföring. IUC Dalarnas trygga identitet gör att kunderna
känner sig välkomna, vilket skapar ett större förtroende vid samarbete.

Dekorfärgen skall användas vid tryck av visitkort, brevpapper och
kuvert etc. Vid tryck med dekorfärg fås exakt färgnyans och tryckkostna-
den blir mindre än vid fyrfärgstryck, eftersom endast en färg används.
IUC Dalarnas komplementfärg är 60% svart.

Vid fyrfärgstryck är beteckningen C:0, M:100, Y:60, K:52. Fyrfärgstryck
skall användas när det inte går att trycka med dekorfärg. 

Vid digital publicering är HTML-beteckningen på den röda färgen
#840017 och på den grå färgen #666666. Digital publicering innefattar
Internet, e-post, PowerPoint etc.

3.3.5 Typografi
I vårt skriftspråk fungerar bokstäverna som visuella signaler och själva
informationen finns i bokstävernas form. Typografin hjälper betraktaren
att uppleva innehållet i det skrivna, samtidigt som bokstävernas form
förmedlar en känsla till läsaren. Grovt brukar teckensnitten delas upp i
två huvudtyper - antikva och sans serif. Antikvans främsta kännemärke
är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek och att
den har serifer - små klackar/ fötter. För stora mängder löpande text läm-
par sig antikvan bäst då den är lättläst, just på grund av seriferna, som
hjälper ögat att följa raden. Sans serifens främsta kännetecken är en uni-
form linjegrovlek och att bokstäverna inte har serifer. Med sin enklare
bokstavskonstruktion lämpar sig sans seriferna bäst till kortare texter,
rubriker, mellanrubriker, bildtexter och i tabeller. Den passar också till
affischer och annat som ska synas och läsas på avstånd.

3.3.5.1 IUC Dalarnas Typsnitt
Ekonomin har varit en viktig faktor vid val av typografi. Därför används
endast redan befintliga typsnitt till intern kommunikation. Istället
används ett mer ”eget” typsnitt i extern kommunikation. Detta gör att
företaget inte behöver köpa licenserna utan det räcker om reklambyrån
har licensen.
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3.3.5.1.1 Rubriker
Typsnittet som valdes för IUC Dalarnas grafiska profil är Scala Sans, en
sans serif, och det kommer att användas i allt externt material. Scala
Sans tecknades 1993 av Holländaren Martin Majoor. Typsnittet valdes
för att det passar utmärkt till rubriker och korta stycken. Dessutom har
det väldigt vackra gemena siffror, som passar utmärkt på visitkort med
mera. Det är ett enkelt typsnitt som ger en känsla av modernitet och
nytänkande, vilket är den image IUC Dalarna vill ha. I allt internt mate-
rial skall typsnittet Arial användas. Det är designat av Robin Nicholas
och Patricia Saunders. IUC Dalarna har redan Arial på datorerna och det
är mest likt Scala Sans av de typsnitt som finns installerade.

3.3.5.1.2 Brödtext
Det klassiska teckensnittet AGaramond valdes för brödtexten. Dels för
att det är vackert och dels för att det redan finns på IUC Dalarnas dato-
rer. Typsnittet är mycket lättläst och förmedlar en känsla av stil och klass
och det kompletterar det moderna Scala Sans på ett utmärkt sätt.
AGaramond är designat av Robert Slimbach och är en modifierad version
av klassiska Garamond av 1500-tals boktryckaren Claude Garamond.

3.3.5.1.3 Elektronisk publicering
En begränsning att ta hänsyn till vid val av typsnitt, som är tänkt att
används för webben, är att de endast kan visas om de är installerade i
klientens (användarens) dator. Undantag finns visserligen med så kalla-
de inbäddade fonter, men dessa används sällan då de inte kan visas i alla
webbläsare och de är dessutom förknippade med upphovsrättsliga pro-
blem. Finns inte det avsedda typsnittet installerat hos användaren visas
det typsnitt som är inställt som standard i webbläsaren. Följaktligen bör
man välja sådana typsnitt som redan finns installerade i de flesta per-
sondatorer. 

Vid IUC Dalarnas elektroniska publicering används sans serifen
Verdana, som är vanlig i både Windows och i Macintosh miljö. Dessutom
är det mycket lättläst på skärmen, eftersom det är en linjär. Matthew
Carter designade typsnittet 1996.

3.3.6 Applicering på profilmaterial
När logotyp, färger och typsnitt är definierade påbörjas arbetet med att
formge profilmaterial. Enhetlighet är ledordet och samma stil följer
genom hela programmet. De röda och grå ränderna finns med överallt.
Meningen är att IUC Dalarna skall bli igenkänt även när bara ränderna
syns.

3.3.6.1 Besök på Strålins i Grycksbo
Inledningsvis bokades ett möte med Henrik Nordling på Strålins i
Grycksbo. De visade sin verksamhet och presenterade företaget. Henrik
berättade om de vanligaste papperskvaliteterna för profilprogram och
hur profilmaterialet tillverkas. Detta gör designen så kostnadseffektiv
som möjligt och underlättar pappersvalet.
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3.3.6.2 Papper
Pappersprover beställdes från Svenskt Papper och Papyrus. Scandia
2000 från svenskt papper valdes, eftersom det passar bra till profilpro-
gram och är ett extra vitt, obestruket, ytlimmat papper. Papperet är upp-
byggt av kemisk klorfri massa och fyllmedlet är högvit krita. Detta ger
tillsammans med neutrallimning ett åldringsbeständigt papper, vad gäl-
ler ljushet och styrka samt en hög opacitet. 80, 90 och 100 gram är god-
kända för OCR och anpassade för laser, vilket är viktigt eftersom IUC
Dalarna skall köra sina brevpapper genom laserskrivare. Anledningen
till att ett extra vitt, miljövänligt papper önskades var att IUC Dalarna
vill förmedla en känsla av renhet och miljömedvetenhet. Dessa aspekter
är viktiga i utvecklingen av industriföretag idag. För att locka kompetent
personal till industrin krävs bland annat en bra arbetsmiljö. Dessutom
har ett vitare papper en högre kontrast mellan papper och färg och är
därmed mer lättläst. Scandia 2000 finns dessutom som kuvert och brev-
påsar.

3.3.6.3 Visitkort
Visitkorten är i formatet bredd 90 mm och höjd 55 mm och trycks på 270
g/m2 Scandia 2000. De trycks på Strålins i Grycksbo. Liggande format
valdes för att kunderna ofta har visitkorten i speciella visitkortsfilofaxar.
I dessa placeras korten liggande. Därför är det lättast att läsa om korten
har liggande utformning. Dessutom var det lättare att dela upp innehål-
let på visitkortet i två spalter. Dels namn och uppgifter till personen i en
spalt och företagets uppgifter i den andra spalten.

Visitkorten trycks på en sida med två färger och priset för 500 kort till
sex personer ligger på 2950 kronor. Logotypen är negativ i den röda fär-
gen högst upp till vänster på korten. Texten på personens namn är i
samma röda färg som listen, det vill säga pms 202. Det är ju trots allt
namnet som är viktigast på kortet. Teckensnittet på visitkortet är Scala
sans regular och bold. Visitkorten finns i bilaga 4.

3.3.6.4 Brevpapper och faxblad
IUC Dalarna har beslutat att inhandla en ny färglaserskrivare till kon-
toret. Därför skall inga brevpapper tryckas upp. Istället har en mall i
Microsoft Word tillverkats. Den används av de anställda när de skall
skicka ut brev. Det var önskvärt med ett brevpapper med ganska lite
tryck på, för att spara på färgpatronerna. Mallen ligger på IUC Dalarnas
server och heter brevmall.doc. Scandia 2000 med en ytvikt på 100 g/m2

är papperskvaliteten som används. Brevpappren finns i bilaga 4.
Faxbladet har samma design som brevpapperet, men med några fler

fasta fält som behövs vid faxning. Bland annat mottagare och avsändare.
Faxbladet ligger på IUC Dalarnas server och heter faxmall.doc.
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3.3.6.5 Kuvert
Kuverten ska inte tryckas, eftersom IUC Dalarna har valt att skriva med
färglaserskrivaren på dem istället. Grafiska profilen innefattar två
kuvertstorlekar, c4 och c5. Därför har två mallar skapats i Microsoft
Word. Dessa ligger på IUC Dalarnas server och heter kuvertmallc4.doc
och kuvertmallc5.doc. Kuverten har en design med ganska lite färg, efter-
som färgpatronerna håller längre. Kuverten är Scandia 2000 och har en
självhäftande flik. I vänstra övre hörnet på framsidan av kuverten är
logotypen och adressuppgifterna placerade. 

3.3.6.6 Korrespondenskort
Korrespondenskort är blad som ofta är limmade i ryggen till noterings-
block. I botten sitter en stödskiva. Standarden är 50 blad per block.
Formatet som valdes är 105 mm bred och 148 mm hög. Det är ett av de
billigaste formaten. Papperet som valdes har en ytvikt på 115 g/m2 och är
av sorten Scandia 2000. I botten finns stödskivan Stromcard 240 g/m2.
IUC Dalarna bestämde sig för att ha endast en design på korrespondens-
korten. Därför får bara adressen till företaget stå med och den är place-
rad i den grå listen längst ner. Se bilaga 4.

3.3.6.7 Webbplats
IUC Dalarnas webbplats följer övriga profilen. Sidan har adressen
http://www.iucdalarna.se och ligger på Bahnhofs server. Microsoft
Frontpage 5 tillsammans med fri html-kodning har använts för att göra
layouten av webbplatsen. Vid klickning på länkarna högst upp på sidan
scrollas innehållet diagonalt. Scrollningsfunktionerna har programme-
rats i JavaScript. Scrollningen gör sidan mer levande och skiljer sig från
mängden. Målet med hemsidan var att få allt innehåll så överskådligt
som möjligt. Endast det viktigaste innehållet fick vara kvar och det mesta
av innehållet kan nås från alla sidor.

Bakgrunden är av björk. Anledningen är att IUC Dalarnas kontor har
väggar av björk. Igenkänning är viktigt i ett företags image och profil.
Meningen är att kunder skall känna igen sig och minnas kontoret och
vice versa. Hemsidan har panoramabilder med naturmotiv från Dalarna,
som byts ut vid olika årstider. Samtidigt används tekniska illustrationer
för att visa inriktningen på företaget. Det blir en behaglig känsla med
blandningen natur och teknik. 

3.3.6.8 Annonser
En mall för annonser är sparad i QuarkXpress- format. Mallen innehål-
ler den rödgrå listen högst upp med logotypen och den grå listen längst
nere med adressuppgifter. Rubriken är Scala Sans Bold och brödtexten
Scala Sans Regular. Någon illustration eller bild får gärna användas för
att få en annons med mer liv. Se bilaga 4 för ett exempel på annons.
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3.3.6.9 Skyltar
Utanför kontoret sitter skyltar med företagsnamnet. Dessa är röda med
negativ logotyp och den grå randen längst ner. De är utskrivna från
Högskolan Dalarnas laserskrivare Canon clc1150. Se bilaga 4.

3.3.6.10 Övrigt
Målet är att den grafiska profilen skall appliceras även på inredningen på
kontoret. Några enkla och inte så kostsamma förslag är att skaffa nya
gardiner i profilfärgerna. Pennor, t -shirts och kepsar etc. är andra enkla
åtgärder som skapar en starkare identitet och sammanhållning.

3.3.6.11 Tryckning
Visitkort och korrespondenskort trycks på Strålins offsettryckeri i
Grycksbo. De gav ett konkurrenskraftigt pris men har framförallt bra
service. IUC Dalarna har tidigare tryckt visitkort på Strålins och det har
fungerat bra. Offerterna finns i bilaga 5.

3.4 Fas 4, Att presentera resultatet
Resultatet presenteras på ett prydligt sätt för företaget och de får komma
med åsikter och kommentarer. Varpå den slutliga manualen sätts sam-
man och förevigar reglerna som bestämts. I den slutliga manualen ges
riktlinjer och praktiska anvisningar för hur den grafiska profilen skall
användas. Det finns förklarande bilder och texter för hur profilmaterialet
skall se ut. Till sist presenteras den färdig manualen för medarbetarna.
Från nu och framåt är det upp till företaget att vårda sin identitet.

3.4.1 Grafisk manual
IUC Dalarnas grafiska profil har sammanställts i en grafisk manual, som
innehåller riktlinjer för hela konceptet och hur profilen skall användas. I
manualen ingår regler för användning av logotyp, profilfärger och typ-
snitt. Dessutom finns exempel på hur visitkort, brevpapper och kuvert
skall se ut. Manualen är designad i samma maner som övrigt material,
med de röda och grå profilfärgerna. Manualen skall hjälpa företagets
medarbetare att alltid veta var de kan finna till exempel beteckningen på
profilfärgerna. Det är oerhört viktigt att ha en manual om profilen skall
följas även på lång sikt. Annars glöms lätt reglerna när företaget får nya
anställda och andra slutar.

Manualen finns på hemsidan för nerladdning i pdf- format. Den kom-
mer inte att tryckas, utan finns bara för utskrift. Manualen finns i 
bilaga 3.
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4 Slutsats

Vägen till en bra företagsidentitet innehåller vissa punkter och kan
delas upp i framförallt fyra faser. Fas 1 innehåller researcharbete och det
är här grunden till slutprodukten läggs. Därför bör mycket tid läggas på
att identifiera företaget och dess kunder, marknad och konkurrenter.
Detta sker bäst genom någon form av undersökning. Nästa steg är fas 2
med analys av researcharbetet. Marknadsföringskanaler samt resultatet
från undersökningen analyseras. Analysen ger goda förutsättningar att
lyckas med fas 3, framställning av grafiskt material. Företagsidentiteten
utarbetas tillsammans med företaget och presenteras i fas 4 i form av en
grafisk manual.

IUC Dalarnas nya grafiska profil har börjat användas och reaktioner-
na har varit positiva. De nya färgerna tillsammans med den gemensam-
ma IUC logotypen kommer att göra att företagsidentiteten stärks och för-
hoppningsvis följer alla enskilda IUC bolag mitt råd och byter till den
gemensamma logotypen. Samhörighetskänslan blir så mycket starkare
och markanden får en tydligare bild av IUC-nätverket. Den grafiska
manualen kommer hjälpa de anställda att följa profilen.
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5 Slutord

Grafisk profilering är ett ämne som i dessa tider är högaktuellt.
Marknaden blir tuffare och större krav ställs på företagen. Därför ställs
också högre krav på de grafiska formgivare som skall hjälpa företagen att
utarbeta framgångsrika koncept. Jag valde att göra mitt examensarbete
om grafisk profilering, eftersom jag ville ta chansen att lära mig mer om
och kring ämnet innan jag skall ut i arbetslivet. Lyckligtvis har jag haft
en mycket bra uppdragsgivare i form av IUC Dalarna, som samarbetat
och ställt upp när jag haft frågor.

Arbetet med den grafiska profilen har varit inspirerande och roligt, fast
även tidskrävande. Många timmar har lagts ner på såväl analyserande
som formgivning. Jag känner mig nöjd med arbetet och hoppas att
omvärlden tycker det samma. Jag vill tacka alla anställda på IUC
Dalarna för ett gott samarbete och lycka till i framtiden.
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Bilaga 1 
Tidsplan
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Tidsplan

Examensarbete E2685 GT

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på IUC Dalarna

v 13 v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v 23
Inledande möte med företaget
Insamling av fakta kring grafisk profilering
Fördjupning inom grafisk profilering
Utformning av enkät
Sammanställning av enkät
Analys av researcharbete
Fastställande av designstrategi
Utformning av profilmaterial
Tryckning av profilmaterial
Presentation av manual för IUC Dalarna
Rapportskrivning
Halvtidsseminarium
Inlämning av rapport
Redovisning

– 14 mars Startgodkännande
– 4 april Planeringsrapport klar
– ca vecka 18 Halvtidsseminarium
– 26 maj Preliminär rapport inlämning senast kl 12



Bilaga 2
IUC Dalarnas gamla grafiska profil
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IUC Dalarnas gamla grafiska profil

Kuvert

Brevpapper

Visitkort Logotyp



Bilaga 3 
Frågeformulär och svar på analys av IUC Dalarna
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Frågeformulär och svar på analys av



1 Analys av företagsidentiteten

1.1 Vilken affärsidé har ni?
– Vår affärsidé är att utveckla företag, produkter och människor inom
industrin. Vårt fokus är på små och medelstora företag inom trä- och 
verkstadsindustrin. 
IUC Dalarna är ett aktiebolag med det regionala näringslivet som majori-
tetsägare och ingår i ett nationellt nätverk av IUC bolag. 

1.2 Vilket är företagets mål?
–  Vårt fokus är ställt på industriell och regional tillväxt genom strategiskt
utvecklingsarbete av framförallt kompetens, marknad, produkter, proc-
esser och teknik. På IUC Dalarna finns resurser för: 

- Produktutvecklingsarbete
- Finansieringslösningar
- Företagsavknoppningar
- Kompetensutveckling
- Samordning av resurser
- Samordning av kompetenser
- Samordning av aktörer
- Marknadsutvecklingsarbete

1.3 Inom vilka branscher är ni aktiva?
– IUC Dalarna har spetskunnande och spetskompetens inom trä- och
verkstadsindustri. 

1.4 Hur många anställda är det på IUC Dalarna?
– 6 st

1.5 Var har ni kontor?
– Vi har kontor i Teknikdalen i Borlänge och i Garpenberg.

1.6 Hur ser företagets historia ut?
– IUC nätverket var ett initiativ av Näringsdepartementet 1997. De ville
öka produktutvecklingen i landet. IUC nätverket utvidgas hela tiden med
nya IUC runt om i landet.

1.7 Samarbetar ni med andra företag?
– Vi har vissa gemensamma projekt, men framförallt delar vi erfarenheter
på möten och träffar. Dessutom driver vi projektet resursbanken, till-
sammans med IUC i Sandviken.



1.8 Hur finansieras verksamheten?
– Verksamhetens finansiering beror på vilket uppdrag det är. UPA-upp-
drag finansieras av Näringsdepartementet. EU-uppdrag finansieras till
viss del av EU-stöd. Dessutom skjuter Länsstyrelsen in pengar i vissa
projekt. I övrigt finansieras verksamheten av pengar från konsultuppdrag.

1.9 Planerar ni att expandera?
– Om vi får in stora 5 -åriga uppdrag från Näringsdepartementet är det
mycket möjligt att vi kommer att expandera med några personer.

1.10 Vilka resurser kan ni ställa upp med?
– IUC Dalarna erbjuder kvalificerad riggning, ledning och finansiering av
produktutvecklings-, affärsutvecklings- och EU-projekt.

1.11 Arbetar ni i lag eller ensamma?
– Det varierar beroende på storlek av projekt, men oftast ensamma.
Ibland kan vi jobba två och två.



2 Marknadsanalys

2.1 Är ni ensamma på marknaden eller finns det konkurrens?
– Vi konkurrerar inte med några, utan vi kompletterar och samarbetar
med andra företag.

2.2 Vilka företag kompletterar er?
– Framförallt samarbetar vi med kommunernas näringslivsenheter.
Dessutom med ALMI och Länsstyrelsen med flera.

2.3 Finns det speciella regler ni måste följa?
– Våra kunder är framför allt mindre företag med färre än 15 anställda,
eftersom vi är till störst nytta för dem. För att få UPA finansiering måste
dock företagen ha färre än 100 anställda. För att få EU bidrag skall företa-
gen samverka i en grupp.

2.4 Hur har företaget gått de senaste åren?
– IUC Dalarna har gått bra de senaste åren och vi har bra lönsamhet.

2.5 Växer efterfrågan på tjänsterna?
– Våra tjänster är intressantare vid lågkonjunktur, men visst finns alltid ett
stort intresse för hjälp med tex produktutveckling och finansiering.

2.6 Vilka är trenderna?
– Fler och fler önskar våra tjänster, så vi får ett större urval att välja mel-
lan. Troligtvis beror det på att vi börjar bli etablerade och fler vet om oss.
Vi kan börja koncentrera oss på att ta viktiga uppdrag. 

2.8 Ska ni göra förändringar i framtiden?
– Det beror helt på hur det går med UPA-uppdragen. Får vi in pengar för
att starta mer omfattande projekt, kan det tänkas att vi expanderar.

2.9 Hur och var har ni marknadsfört er?
– Vi marknadsför oss genom att åka runt och presentera oss på kommu-
nerna och företagen. Dessutom annonserar vi i tidningen
Näringslivsspegeln och i regionala tidningarnas näringslivsbilagor. Vi
skickar ut nyhetsblad med jämna mellanrum och så har vi webbplatsen
där det viktigaste finns. Eftersom vi endast riktar oss till regionala företag
finns ingen idé att åka på internationella och nationella mässor.



3 Kundanalys

3.1 Vilka kunder har ni i dagsläget?
– Vårt fokus är på små och medelstora företag inom trä - och verkstadsin-
dustrin. Några av kunderna är Dala Interiörer, Projekt Rostfritt och Dala
offshore.

3.2 Vilken storlek är det på kunderna?
– Mindre än 100 anställda, men oftast färre än 15 anställda. Vi gör mer
nytta för mindre företag. 

3.3 Samarbetar ni vid framtagande av produkter?
– Vi samarbetar med företag i samma bransch som projektet som drivs.
Exempelvis har vi goda kontakter med Avesta Polarit inom stålbranschen.
Annars samarbetar vi med bland annat ALMI. Vi har ett gediget nätverk,
som är till stor nytta för både oss och kunderna.

3.4 Vilka är de potentiella kunderna?
– Varje IUC är inriktat på företag inom regionen. För tillfället är vi verk-
samma i södra Dalarna men troligtvis får vi ett utökat verksamhetsområ-
de i framtiden. Norra Dalarna och området kring Örebro är troliga kun-
dområden. 

3.6 Är kunderna med i någon branschorganisation?
– VerkstadsIndustierna(VI), Företagarna, Snickeriernas Riksförbund med
flera.

3.7 Vem tar kontakt? De eller ni?
– Oftast är det kunderna som tar kontakt med oss, men ibland är det
även vi som tar kontakt. 

3.8 Var och hur tas kontakt?
– De flesta nya kunderna skaffas genom att de får höra av andra att vi
finns till. Vi brukar även åka och presentera oss på kommunernas
näringslivskontor. Dessutom ser vissa oss på Internet och kontaktar oss
via mail.

3.9 När på året knyts flest kontakter?
– De flesta nya kunderna knyts på hösten och våren.

3.10 Har ni några konkurrenter?
– Nej.



Bilaga 4 
Grafisk manual för IUC Dalarna
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Grafisk Manual
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Grafisk Manual för IUC Dalarna



1 Förord

IUC Dalarna arbetar för att utveckla företag, produkter och människor
inom industrin. Fokus är på små och medelstora företag inom trä- och
verkstadsindustrin. I dessa kontakter är det viktigt att uppträda med ett
entydigt ansikte.

Genom att använda IUC Dalarnas logotyp och färger på rätt sätt stärks
företagets identitet. Detta gör att kunderna lättare känner igen företaget
och ett förtroende byggs upp. En identitet skapar tillhörighet och trygg-
het.

I den här manualen ges riktlinjer och praktiska anvisningar för hur den
grafiska profilen skall användas. Det finns förklarande bilder och texter
för hur profilmaterialet skall se ut.

Borlänge 19 maj 2003

Björn Axelsson
VD
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2 Logotyp

IUC Dalarnas logotyp står för nytänkande och teknik, samt att IUC är
ett nätverk med gemensamma mål att utveckla Sveriges näringsliv, skapa
tillväxt och arbetstillfällen. 

Ordet logotyp betyder ordbild och är en benämning på de karaktärsdrag
med vilka vi skriver och utformar namnet. Av innebörden i ordet logo-
typ framgår det att namnet som skrivs är en bild. Det betyder att IUC
Dalarnas logotyp är en bild och skyddad och registrerad som varumärke.
Därför får den inte förändras eller manipuleras. 

Användning
Logotypen ska alltid finnas med på företagets trycksaker och webbsidor
och färg är att föredra. 

Placering
På kontorstryck, annonser och webbsidor etc. ska logotypen alltid place-
ras i övre vänstra hörnet.  
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3 IUC Dalarnas färger

Dessa speciella nyanser är IUC Dalarnas officiella färger. Beroende på
tryckteknik eller publiceringssätt används olika beteckningar för fär-
gerna.

Dekorfärg

IUC Dalarnas röda dekorfärg är PMS 202. Dekorfärgen skall användas
vid tryck av visitkort, brevpapper och kuvert etc. Vid tryck med dekor-
färg fås exakt färgnyans och tryckkostnaden blir mindre än vid 4- färg-
stryck, eftersom endast en färg används. IUC Dalarnas komplementfärg
är 60% svart.

4- färgstryck

Vid 4-färgstryck är beteckningen C:0, M:100, Y:60, K:52. 4- färgstryck
skall användas när det inte går att trycka med dekorfärg.

Digital publicering

Vid digital publicering är HTML-beteckningen på den röda färgen
#840017 och på den grå färgen #666666. Digital publicering innefattar
Internet, mail, PowerPoint etc.
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4 IUC Dalarnas typsnitt

Typografi
I vårt skriftspråk fungerar bokstäverna som visuella signaler och själva
informationen finns i bokstävernas form. Typografin hjälper betraktaren
att uppleva innehållet i det skrivna, samtidigt som bokstävernas form
förmedlar en känsla till läsaren. Grovt brukar teckensnitten delas upp i
två huvudtyper-antikva och sans serif. Antikvans främsta kännemärke är
att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek och att den
har serifer - små klackar/ fötter. För stora mängder löpande text lämpar
sig antikvan bäst då den är lättläst, just på grund av seriferna, som hjäl-
per ögat att följa raden. Sans serifens främsta kännetecken är en uniform
linjegrovlek och att bokstäverna inte har serifer. Med sin enklare bok-
stavskonstruktion lämpar sig sans seriferna bäst till kortare texter, rubri-
ker, mellanrubriker, bildtexter och i tabeller. Den passar också till affi-
scher och annat som ska synas och läsas på avstånd.

Användning av typsnitt
IUC Dalarnas typsnitt för rubriker i externt material, dvs. material som
foldrar och broschyrer etc, heter Scala Sans och är en sans serif.
Typsnittet tecknades 1993 av Holländaren Martin Majoor. Som rubri-
ker i internt materials används Arial. Det är designat av Robin Nicholas
och Patricia Saunders.
Till brödtext skall antikvan AGaramond användas. Den är designad av
Robert Slimbach och är en modifierad version av klassiska Garamond av
Claude Garamond.
Vid elektronisk publicering skall sans serifen Verdana användas, efter-
som det är mycket lättläst på skärmen. Matthew Carter designade typ-
snittet 1996.

Att tänka på när du skriver
• Försök skriva med ca 60 tecken per rad i löpande text.
• Använd 10 punkters storlek på Agaramond i brödtexten.
• Radavståndet i brödtext skall vara 13 punkter.
• Använd Scala Sans Bold eller Arial till rubriker.
• Det finns enkla mallar att använda som ligger på servern.
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Typsnittsprov

Rubriker externt material

Scala sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Rubriker Internt material

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Brödtext

AGaramond
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Elektronisk publicering

Verdana
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
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5 Visitkort

Visitkortet är i formatet bredd 90 mm och höjd 55 mm och trycks på
270 g/m2 Scandia 2000. De trycks på Strålins i Grycksbo. Visitkortet är
uppdelat i 2 spalter. Dels namn och uppgifter till personen i en spalt och
företagets uppgifter i den andra spalten. Visitkorten trycks på en sida
med 2 färger. Logotypen är negativ i den röda färgen högst upp till vän-
ster på korten. Texten på personens namn är i samma röda färg som
listen, det vill säga pms 202. Teckensnittet på visitkortet är Scala Sans
regular och bold.
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Björn Axelsson
Verkställande Direktör

IUC Dalarna AB
Teknikdalen, Forskargatan 3
Box 760
SE-78127 Borlänge
Tfn +46(0)243 -73450
Fax +46(0)243 -73451
www.iucdalarna.se

Tfn dir +46(0)243 -73453
Mobil +46(0)70-5680614
bjorn.axelsson@iucdalarna.se 

5



6 Brevpapper

IUC Dalarna använder en färglaserskrivare för att skriva ut brevpapper.
Därför skall inga brevpapper tryckas upp. Istället används en mall i
Microsoft Word. Mallen ligger på IUC Dalarnas server och heter brev-
mall.doc. Scandia 2000 i A4 format med en ytvikt på 100 g/m2 är
papperskvaliteten som används.
Storleken på brödtexten är 11 punkters Agaramond och radavståndet är
14 punkter. Rubriken är Arial 15 punkter. 
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Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-

por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. 
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7 Kuvert

Kuverten skrivs ut på IUC Dalarnas färgskrivare. Grafiska profilen inne-
fattar 2 kuvertstorlekar, c4 och c5. Därför har 2 mallar skapats i
Microsoft Word. Dessa ligger på IUC Dalarnas server och heter kuvert-
mallc4.doc och kuvertmallc5.doc. Kuverten har en design med ganska
lite färg, eftersom färgpatronerna skall hålla längre. Kuverten är Scandia
2000 och har en självhäftande flik. I vänstra övre hörnet på framsidan
av kuverten är logotypen och adressuppgifterna placerade. 
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Teknikdalen, Forskargatan 3
Box 760
s-78127 Borlänge
Tfn +46(0)243 -73450
Fax +46(0)243 -73451
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7



8 Korrespondenskort

Korrespondenskort är blad som ofta är limmade i ryggen till noterings-
block. I botten sitter en stödskiva. Standarden är 50 blad per block.
Formatet som valts är 105 mm bred och 148 mm hög. Papperet har en
ytvikt på 115 g/m2 och är av sorten Scandia 2000. I botten är stödski-
van av Stromcard 240 g/m2. Adressen till företaget är placerad i den grå
listen längst ner. Designen är genomgående lika som i övriga profilen.
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9 Annonser

Annonserna skall gå i samma manér som övriga profilen. En mall för
annonser är sparad i QuarkXpress - format. Den heter annonsmall.qxd.
Mallen innehåller den rödgrå listen högst upp med logotypen och den
grå listen längst ner med adressuppgifter. Rubriken är Scala Sans Bold
och brödtexten Scala Sans Regular. Någon illustration eller bild får
gärna användas för att få en annons med mer liv.
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Vi finns för utveckling av ditt företag

Vi arbetar för att utveckla företag, produkter och människor
inom industrin. Vårt fokus är på små och medelstora 
företag inom trä -och verkstadsindustrin.

Vi erbjuder kvalificerad:

• Projektledning
• Koordinering av aktörer
• Rådgivning inom teknik

Vi erbjuder även kvalificerat stöd inom:

• Finansiering
• Produktutveckling
• Marknadsutveckling

Box 760 • 78127 Borlänge • Telefon 0243 - 73450 • www.iucdalarna.se
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10 Faxblad

Faxbladet har samma design som brevpapperet, men med några fler
fasta fält som behövs vid faxning. Bland annat mottagare och avsändare.
Faxbladet ligger på IUC Dalarnas server och heter faxmall.doc.
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FAX
Till: Åke Lundvall

faxnummer: 0243-236862
Företag: Hedemora Inredningssnickeri

Från: Mattias Andersson
Antal sidor med denna: 1

Datum: 2003-05-30

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-

por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. 
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11 Övrigt

Skyltar

Webbplats
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Bilaga 5
Offerter

Jonas Lindgren
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på IUC Dalarna



Box 760
781 27 BORLÄNGE

Leveransdatum:
Jonas Lindgren

Vår referens:
Er referens: Leveranssätt:

IUC Dalarna

31135
2003-05-14Utskriftsdatum: 
0243-734 51Fax nr.: 

Leveransvillkor: Fritt kajBetalningsvillkor:
Robert Bergh
20 dagar

OFFERT 

Benämning: Visitkort 6 namn à 500 ex

Format: 90 x 55 mm

Upplaga: 6 x 500 ex.
Underlag: Digitalt färdigt för rippning
Omfång: 2+2 färger, Scandia 2000, 270 g.

Efterbehandling: Skärning
Exp & Frakt: Packning: Visitkortskartong.

Pris exklusive moms:

Pris för följande 6 x 100

3 150

 vid samtidig produktion: 290

SEK

SEK

Offerten giltig t o m: 2003-07-13
Övrigt: Pris vid tryck 2+0 färger: 2950 SEK

Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att offerera enligt nedanstående specifikation:

Leverans sker i enlighet med ALG-02.
Det är vår förhoppning att Ni skall finna denna offert tilltalande
och emotser med största intresse Er order.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nordling

Box 23, Kungsvägen, 790 20 Grycksbo

t: 023.77 75 00, f: 023.77 75 99

www.stralins.se



Box 760
781 27 BORLÄNGE

Leveransdatum:
Jonas Lindgren

Vår referens:
Er referens: Leveranssätt:

IUC Dalarna

31137
2003-05-14Utskriftsdatum: 
0243-734 51Fax nr.: 

Leveransvillkor: Fritt kajBetalningsvillkor:
Robert Bergh
20 dagar

OFFERT 

Benämning: Kuvert, C4 3000 st

Format: 229 x 324 mm

Upplaga: 3 000 ex.
Underlag: Digitalt färdigt för rippning
Prepress: Rippning.

Omfång: 2+2 färger, Scandia självh vit 115 g.

Exp & Frakt: Packning: Kartong A4.

Pris exklusive moms:

Pris för följande 1 000

6 950

 vid samtidig produktion: 1 850

SEK

SEK

Offerten giltig t o m: 2003-07-13
Övrigt: Pris vid tryck 2+0 färger: 5950 SEK

Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att offerera enligt nedanstående specifikation:

Leverans sker i enlighet med ALG-02.
Det är vår förhoppning att Ni skall finna denna offert tilltalande
och emotser med största intresse Er order.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nordling

Box 23, Kungsvägen, 790 20 Grycksbo

t: 023.77 75 00, f: 023.77 75 99

www.stralins.se



Box 760
781 27 BORLÄNGE

Leveransdatum:
Jonas Lindgren

Vår referens:
Er referens: Leveranssätt:

IUC Dalarna

31139
2003-05-14Utskriftsdatum: 
0243-734 51Fax nr.: 

Leveransvillkor: Fritt kajBetalningsvillkor:
Robert Bergh
20 dagar

OFFERT 

Benämning: Kuvert, C5 3000 st

Format: 162 x 229 mm

Upplaga: 3 000 ex.
Underlag: Digitalt färdigt för rippning
Prepress: Rippning.

Omfång: 2+2 färger, Scandia självh vit 115 g.

Exp & Frakt: Packning: Kartong

Pris exklusive moms:

Pris för följande 1 000

4 900

 vid samtidig produktion: 1 100

SEK

SEK

Offerten giltig t o m: 2003-07-13
Övrigt: Pris vid tryck 2+0 färger: 3900 SEK

Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att offerera enligt nedanstående specifikation:

Leverans sker i enlighet med ALG-02.
Det är vår förhoppning att Ni skall finna denna offert tilltalande
och emotser med största intresse Er order.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nordling

Box 23, Kungsvägen, 790 20 Grycksbo

t: 023.77 75 00, f: 023.77 75 99

www.stralins.se



Box 760
781 27 BORLÄNGE

Leveransdatum:
Jonas Lindgren

Vår referens:
Er referens: Leveranssätt:

IUC Dalarna

31140
2003-05-14Utskriftsdatum: 
0243-734 51Fax nr.: 

Leveransvillkor: Fritt kajBetalningsvillkor:
Robert Bergh
20 dagar

OFFERT 

Benämning: Korrblock, 50 block à 50 ark

Format: 105 x 148 mm

Upplaga: 50 ex.
Underlag: Digitalt färdigt för rippning
Prepress: Rippning.

Omfång: Blad 50ex. 2+0 färger, Scandia 2000, 115 g.
Stödskiva, Stromcard hb 240 g.

Efterbehandling: Skärning
Limning i block om 50 ex + stödskiva

Exp & Frakt: Packning: Kartong A4.

Pris exklusive moms:

Pris för följande 51 x 50

3 350

 vid samtidig produktion: 430

SEK

SEK

Offerten giltig t o m: 2003-07-13

Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att offerera enligt nedanstående specifikation:

Leverans sker i enlighet med ALG-02.
Det är vår förhoppning att Ni skall finna denna offert tilltalande
och emotser med största intresse Er order.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nordling

Box 23, Kungsvägen, 790 20 Grycksbo

t: 023.77 75 00, f: 023.77 75 99

www.stralins.se


