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Sammanfattning
Ett starkt varumärke kan hjälpa ett företag att vara lättare att känna igen och komma ihåg av kunderna. Dessutom underlättar 
varumärket att skapa förtroende hos kunder och vara mer synlig på marknaden. En del av varumärkesarbete är att skapa ett 
visuellt utseende som kallas för en grafisk profil och innehåller information om bl.a. logotyp, färger och typografi. 

Målet med detta examensarbete var att skapa en grafisk profil åt Stjørdal Tannhelsesenter som skulle kunna fungera som 
en bas för ett varumärkesarbete i framtiden. För att kunna uppnå målet på bästa sätt var det viktigt att undersöka hur man 
vill att varumärket på kliniken ska uppfattas samt hur det uppfattas idag. Denna undersökning gjordes med hjälp av enkäter 
som var riktade till klinikens personal och patienter. Dessutom gjordes en research där klinikens verksamhet och konkurrens 
granskades. Den insamlade data användes som riktlinje i designprocessen. För att diskutera olika idéer och möjliga lösningar 
till formgivningen av den grafiska profilen bildades en fokusgrupp. 

Arbetet resulterade i framtagning av en grafisk profil som innehöll en ny logotyp, profilfärger, dekorelement, hustypsnitt, 
mallar för korrespondenstryck, visitkort/namnbricka, bildspråk samt exempel på några trycksaker. 

Ett empiriskt test av projektets resultat gjordes till slut som påvisade att jag har lyckats med mitt arbete. Enligt testet 
uppfyller den nya designen alla önskemål som kom upp vid frågan om hur klinikens varumärke ska uppfattas. 
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Abstract
A strong brand can help a company to be easier to recognize and be remembered by their customers. Part of  branding is 
to create a visual appearance which is called a graphic profile and contains information on for instance a logo, colours or 
typography.

The objective of  this thesis was to create a graphic profile for Stjørdal Tannhelsesenter that could serve as a base for a 
brand work in the future. It was important to analyze how the clinic wants to be perceived and how it is perceived today. The 
methods used to carry out this study were questionnaires, researches and a focus group. 

The work resulted in the generation of  a graphic profile that included a new logo, colours, decorative elements, fonts, 
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According to the test which was made to examine the results of  the project showed that I was successful and that the new 
design meets all the requests from the previous questionnaires. 
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Förord
Efter tre års studier på programmet Grafisk Teknologi och Design vid Högskolan 
Dalarna påbörjade jag i april 2010 mitt examensarbete. Arbetet kan ses som ett avslu-
tande moment i utbildningen där man har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett 
visst område och kunna omsätta de i praktiken. Eftersom jag tycker att det är både intres-
sant och roligt med grafisk design har jag valt ett kreativt ämne för mitt examensarbete 
framför ett tekniskt. Detta resulterade i ett praktiskt arbete med framtagning av en grafisk 
produkt. Nedan följer en rapport där det praktiska genomförandet av arbetet beskrivs 
och alla processer och teori som legat till grund förklaras. 

Borlänge, juni 2010
Martyna Robakowska
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren till examensarbetet är Stjørdal Tannhelsesenter, en nyöppnad privat tand-
vårdklinik i centrum av Stjørdal (Norge). Kliniken erbjuder bl.a. allmän tandvård, blek-
ning av tänder, behandling av tandköttssjukdomar och tandsmycken. För ett år sedan 
invigdes en avdelning med ortodonti och man började jobba med tandreglering hos både 
barn och vuxna. Klinikens ägare förfogar över en ytterligare klinik i Stjørdal vilken ska 
snart integreras i kliniken som ligger i centrum. 

Företagets målgrupp är stor eftersom den omfattar alla som behöver tandvård och/
eller tandställning. Det innebär både patienter som kommer regelbundet och också nya 
patienter. Målgruppen är inte begränsad av sådana faktorer som kön, ålder, religion, m.m. 
Däremot spelar bosättning en stor roll. Patienter som bor i Stjørdal och närliggande 
områden utgör den största delen av målgruppen. 

Klinikens affärsidé är att tillhandahålla alla typer av tandvård som allmän tandläkare kan 
utföra samt erbjuda tandreglering. De har även en garanti som innebär att alla patienter 
ska få akuthjälp om de behöver. En vision för framtiden är att kunna utbreda sin verk-
samhet och samarbeta med flera tandläkare och specialister. Som de flesta nystartade 
företagen har kliniken som främsta mål att höja kundintressen och på det sättet också 
höja omsättningen. Det är viktigt för dem att locka många nya patienter och samtidigt 
öka kundnöjdheten och kundlojaliteten. Ett sådant mål kan man bäst uppnå med hjälp av 
ett starkt varumärke (Gustafsson & Lindberg 2010a). 

Varumärket enligt Patent- och Registreringsverket är ”ett kännetecken som man 
använder för att skilja sina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna 
varan eller tjänsten. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland 
andra” (2010). 

Oftast associerar man begreppet varumärke med stora, multinationella företag som 
satsar hundratals miljoner kronor varje år på varumärkesarbeten. Men de har inte alltid 
varit stora och mäktiga, även de började som lilla nystartade företagen. Därför är det 
viktigt att tänka på varumärke redan från början (Gustafsson & Lindberg 2010a). 

1.2 Problemformulering
Då kliniken är ny och konkurrensen stor är det svårt att attrahera nya kunder. En stark 
och enhetlig grafisk profil skulle hjälpa företaget att vara lättare att känna igen och komma 
ihåg av kunderna. Det skulle skapa förtroende hos kunderna och göra dem synliga på 
marknaden. En stark grafisk profil utgör en bra grund för ett framtida varumärkesarbete 
och vidare kan ett starkt varumärke underlätta en integrering av de två systerklinikerna. 

Med det här projektet ska följande punkter klargöras: 
• Hur vill man att varumärket ska uppfattas på Stjørdal Tannhelsesenter?
• Hur uppfattas klinikens varumärke idag?
• Hur ska Stjørdal Tannhelsesenters grafiska profil se ut för att ge en bra grund 

till vidare varumärketsarbete?
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1.3 Effektmål
Ett effektmål med arbetet är att företaget ska få en ny image som passar till dess verk-
samhet och som kan vara attraktiv och kunna lätt kännas igen av kunderna. Detta ska 
hjälpa företaget att nå ut till en bredare målgrupp och få en stark position på marknaden. 
Genom framtagande av en grafisk profil får man som företag ett visuellt utseende som 
förmedlar vad man står för, vilka tjänster man erbjuder och dessutom skapar man en 
inbjudande känsla. Det första intrycket är nämligen oftast avgörande om en kund vill ta 
kontakt med ett företag eller inte och det första mötet med kunden brukar ske genom en 
webbsida eller olika slags trycksaker.

1.4 Mål 
Huvudmål med detta examensarbete är att skapa en grafisk profil åt uppdragsgivaren 
som kan ligga till grund för ett senare varumärkesarbete. Arbetet ska ses som en presen-
tation av idé, ett förslag till en möjlig utveckling av företagets grafiska utseende. 

För att kunna uppnå detta mål behövs en undersökning som visar hur uppdragsgiva-
rens varumärke uppfattas idag jämfört med hur man vill att det ska uppfattas. Det är viktigt 
att undersökningens resultat ses som ett delmål i detta arbete eftersom det påverkar fram-
tagningen av den grafiska profilen. 

Dessutom ska begreppet varumärke förklaras och konceptet bakom skapandet av ett 
varumärke beskrivas. 

1.5 Avgränsningar 
Varumärkesarbete ska ses som någonting man jobbar med konstant under företagets 
livslängd. Det är inte en enskild uppgift som har en viss tidsram. För att bygga ett starkt 
varumärke bör man ständigt jobba med företagets image och identitet. 

På grund av begränsade resurser kommer projektet vara en grund för framtida arbeten 
med företagets varumärke. Resultatet till detta examensarbete blir en ny grafisk profil 
vilket bara är en liten del av hela varumärkesarbetet. Alla framtida beslut kring t.ex. 
reklamkampanjer ska kunna baseras på projektets resultat. 

Även omfattning av den grafiska profilen ska avgränsas. Profilen ska inte göras allt för 
detaljerad och den ska inte behandla saker som inte används av företaget idag. Därför ska 
endast följande delar ingå i profilen: logotyp, färger, typografi, dekorelement, bildspråk, 
visitkort, namnbricka, korrespondenstryck samt exempel på trycksaker som redan exis-
terar, dvs. flygblad och affischer. 
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2. Metod

2.1 Litteraturstudie 
Arbetet med projektet börjar med en litteraturstudie för att fördjupa kunskaper om varu-
märkesarbete och bygga upp en teoretisk referensram för uppgiften. Litteraturstudier 
är ett bra sätt för att samla mycket information under relativ kort tid. Samtidigt behövs 
oftast inga ekonomiska resurser (Björklund & Paulsson 2003, s. 69-70). Relevanta böcker 
och artiklar studeras för att skapa en bred teoretisk grund för arbetet. Anteckningar görs 
under litteraturstudien för att samla viktiga fakta som sedan ska användas i rapporten. 
Det insamlade teoretiska materialet delas in i olika avsnitt och rubrikerna skrivs upp. Det 
är viktigt att ta hänsyn till de avgränsningar som gjordes i början för att inte göra arbetet 
allt för omfattande. All information som inte är betydelsefull för rapporten sålls därför 
bort. 

Efter insamling av fakta om varumärken börjar inläsning av litteratur som behandlar 
olika grafiska termer som är viktiga för det praktiska genomförandet av arbetet. Följande 
begrepp söks och studeras: grafisk profilering, färger och deras betydelse, design av logo-
typer samt typografi. Fakta som är väsentlig för arbetet skrivs upp som en del av refe-
rensram. 

2.2 Enkätundersökning
Med hjälp av enkäter är det möjligt att få mycket information på ett enkelt sätt. Då 
faktorer som respondenternas kroppsspråk eller personuppgifter inte är avgörande för 
undersökningens resultat, har enkäten valts ut som metod framför intervjun (Björk-
lund & Paulsson 2003, s. 70). Dessutom på grund av begränsade resurser för projektet 
bestämdes att en enkät är en lämpligare metod att använda. 

Undersökningens mål är att ta reda på hur företagets varumärke uppfattas nu samt 
hur man vill att den ska uppfattas. En enkät tas fram med frågor kring bl.a. företa-
gets logotyp, företagets styrkor och svagheter, m.m. Två varianter av enkäten skapas: en 
för patienter (Enkät A) och en för personalen (Enkät B). De olika enkätfrågorna finns  
med i rapporten som Bilaga A och B. Materialet från undersökningen samlas och gran-
skas med hjälp av olika diagram och sammanställning av svaren och är bifogat som 
Bilaga D. 

2.3 Research
För att göra en grafisk profil, som ska representera ett företag, är det avgörande att 
ha så mycket kunskap som möjligt om dess bakgrund, verksamhet, målgrupp och 
även konkurrens. Den största delen av informationen om företaget, om dess affärsidé, 
mission, vision och målgrupp, kommer från ett samtal med företagets ägare Arne Henrik 
Finnanger vilket förs via email. 

En granskning av konkurrenterna görs med hjälp av norska gula sidor som har sin 
hemsida under www.gulesider.no. Olika kliniker som erbjuder tandvård och tandreg-
lering söks framförallt i Stjørdal och i närliggande Trondheim. De största konkurren-
terna väljs ut och granskas efter deras hemsidor. Fakta om konkurrenternas beläggning, 
offerter, priser och det visuella utseendet samlas och jämförs med Stjørdal Tannhelsesenter. 
Med hjälp av analysen blir företagets styrkor och svagheter synliga. Resultatet av denna 
undersökning, tillsammans med enkätens resultat, fungerar som en bas eller riktlinje för 
vidare arbetet med framtagning av en grafisk profil. 
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2.4 Fokusgrupp 
Först efter en grundlig analys och research börjar arbetet med företagets grafiska iden-
titet. En så kallade Fokusgrupp bildas. En Fokusgrupp ” är en undersökningsmetod 
där en grupp personer tillfrågas om sina känslor och attityder kring en produkt, service, 
koncept eller idé. Frågorna är ställda till hela gruppen och uppmuntrar till diskussion” 
(Wikipedia 2010). Med hjälp av Fokusgruppen kan man granska designidéer för bl.a. 
logotypen, färger eller typsnitt. 

2.4.1 Förberedelse 
För att kunna föra en diskussion behövs något slags underlag med skisser på designidéer. 
Tre olika varianter på en logotyp skissas. De teckensnitt som prövas för logotypen är 
Century Gothic Regular, Tahoma Regular samt Franklin Gothic Medium Condensed. 
Varje logotypvariant prövas med varje teckensnitt vilket ger nio olika förslag. 

Century Gothic Regular: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Tahoma Regular: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Franklin Gothic Medium Condensed:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Vid val av färger är litteraturstudien avgörande. Först väljs ut några färgnyanser som 
eventuellt skulle passa bäst för företaget enligt deras betydelse. Sedan jämförs färgerna 
med varandra och några förslag för färgkombinationer skapas. Färgerna väljs ut efter en 
Pantone färgguide och de korrekta värdena antecknas och definieras även som CMYK 
för fyrfärgstryck och även RGB för bildskärmuppvisning. 

Även olika teckensnitt testas för att välja ut ett som kan vara lämpligt till all text i 
företagets olika dokument. Sex olika sanserifer och tio olika serifer som skulle kunna 
passa till den grafiska profilen väljs ut som förslag. Till slut samlas alla idéer och skisser 
i form av ett dokument för att sedan kunna visas och diskuteras med fokusgruppen. 
Dokumentet är bifogat som Bilaga E. 

2.4.2 Genomförande
Fokusgruppen som bildas består av sju personer: en medarbetare från företaget, tre 
opartiska tandläkare samt tre potentiella patienter. Hela diskussionen leds av en mode-
rator och har en form av ett informellt samtal där subjektiva åsikter ges och samlas. I 
början görs en introduktion om projektets bakgrund, dess mål och problemformule-
ring. Därefter följer en presentation av undersökningsresultatet och skisser på olika idéer 
kring den grafiska profilen visas. Vidare förs en diskussion om valet av logotyp, färger 
och teckensnitt där alla för- och nackdelar övervägs. Gruppen har en konversation i cirka 
en halvtimme och resultatet är att konkreta idéer väljs ut som sedan ska jobbas vidare 
med.
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2.5 Empiriskt test av projektets resultat 
För att undersöka om jag har lyckats med projektet behövs ett test av resultatet. Testet 
görs i form av en ytterligare enkät (Enkät C) som är riktad till klinikens personal. Enkä-
tens resultat ska visa hur den nya designen uppfattas av personalen och om man tycker 
att den passar till kliniken samt om man skulle vilja använda den nya designen i framtiden. 
Eftersom det är uppdragsgivaren som ska vara nöjd med projektets resultat och det är 
kliniken som ska kunna identifiera sig med den nya designen är enkäten riktad endast mot 
personalen. Enkät C är bifogat som Bilaga C.

Resultatet av testet jämförs med resultatet av de två första enkäterna. Detta ska påvisa 
hur väl den nya designen uppfyller önskningar från Enkät A och B. Resultatet granskas 
sedan med hjälp av diagram och tabeller. 



3. Teori

3.1 Vad är ett varumärke?
De flesta produkterna idag som finns på marknaden har en viss tendens att likna varandra 
allt mer. Det är oerhört svårt att vid vissa tillfällen kunna välja en produkt framför en 
annan. Många imitationer dyker upp som gör det nästan omöjligt att hitta unika egen-
skaper hos enskilda varor och tjänster. För att bli synlig på marknaden måste man inte 
bara locka kunderna men också skapa förtroende och respekt hos dem. Hur företaget 
bakom produkterna uppfattas blir avgörande och därför strävar många efter att bygga ett 
starkt varumärke (Bergström 2009, s. 52). 

Varumärken har funnits i århundraden som ett sätt att särskilja varorna av en tillver-
kare från andra. Konstnärer till exempel började underteckna sina verk och handverkare 
var tvungna att sätta ett märke på sina varor för att skydda sig själv och sina kunder mot 
en sämre kvalitet (Kotler 2009, s. 276).

Idag kan man enligt The American Marketing Association definiera ett varumärke 
som ett namn, uttryck, tecken, symbol eller design, eller en kombination av dessa som 
finns för att kunna identifiera varor eller tjänster från en viss säljare och vidare kunna 
särskilja de från konkurrenternas varor och tjänster. Med hjälp av ett varumärke kan 
man alltså skilja sin produkt eller tjänst från andra som är avsedda att tillfredställa samma 
behov. Dessa skillnader kan vara både materiella – relaterade till exempelvis produktens 
funktion eller pris, och immateriella – anslutna till vad varumärke står för, mer symbo-
liska och emotionella (Kotler 2009, s. 276). 

3.2 Varumärkets roll
Som konsument kan man skaffa sig kunskaper om de olika varumärkena genom tidigare 
erfarenheter av produkter och deras marknadsföringsprogram samt genom att ta reda 
på vilka varumärken som kan tillfredställa de behov man har och vilka kan inte göra det. 
Eftersom våra liv har blivit allt mer komplicerade och hastigare, är förmågan hos ett 
varumärke att förenkla beslutsfattandet mycket värdefull. Dessutom kan man med ett 
varumärke signalera en viss kvalitetsnivå på en produkt så att nöjda kunder kan på ett 
enkelt sätt välja den produkt igen (Kotler 2009, s. 277).

Ett varumärke kan också vara värdefullt för själva företaget. Det blir enklare för perso-
nalen att jobba för ett företag som har ett starkt och tydligt varumärke eftersom man kan 
som anställd identifiera sig med företaget och även känna sig stolt över att kunna bidra 
med sitt arbete till företagets varumärke. Ett varumärke kan dessutom ge rättslig skydd 
för unika egenskaper hos en produkt eller tjänst. De så kallade immateriella skyddsrät-
terna är framtagna för att man ska kunna skydda sitt varumärke och de består av fyra 
områden: patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt (Kotler 2009, s. 277). 

Ett patent är ett skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Med designskydd 
menas ett skydd för produktens form och utseende. Ett varumärkesskydd omfattar de 
olika kännetecken som man använder för att skilja sina varor eller tjänster från andras. 
Som varumärken kan man exempelvis registrera ett eller flera ord, en grafisk symbol, en 
förpackning eller ljud och melodier. Däremot för att skydda konstnärliga och litterära 
verk såsom böcker, musikaliska kompositioner, teaterpjäser, filmer, fotografier, bygg-
nadskonst, konsthantverk eller även dataprogram ska man använda sig av upphovsrätts-
lagen (PRV 2010)
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3.3 Identitet och image 
När man definierar ett varumärke är det viktigt att man skiljer på dess identitet och image  
(Gustafsson & Lindberg 2010b).

3.3.1 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet handlar om vad ett företag vill stå för. Det kan vara t.ex. bra service, 
exklusivitet eller låga priser. För att skapa en identitet är det viktigt att tydligt formu-
lera sin affärsidé, mission, vision och positionering (Gustafsson & Lindberg 2010b). En 
affärsidé beskriver vilken roll en organisation spelar i samhället eller på marknaden och 
svarar på frågan ”varför finns vi till?”. En mission kan tolkas som företagets mål och en 
vision tydliggör organisationens framtida strävan, dvs. svarar på frågan ”vad vill vi bli?” 
(Bergman 2008, s. 447-449). Med hjälp av en positionering placerar man sitt varumärke 
i förhållande till den omgivande marknaden. 

3.3.2 Varumärkesimage 
Med varumärkesimage däremot menas hur man uppfattas av kunderna och andra företag. 
Det finns många komponenter som ingår i imagen (Gustafsson & Lindberg 2010b).

Namn och utseendet
Företagets namn är en av dem. Ett namn kan säga mycket om företaget men oftast 

behövs andra elementer som kan stödja det. En viktig del är också utseendet. Varje 
företag behöver ett ”ansikte” så att kunderna kan känna igen det. Man brukar ta fram en 
så kallad grafisk profil där alla grafiska komponenter samlas som bl.a. logotyp, företags-
färger eller typografi. Det är viktigt att ha en tydlig och genomtänkt grafisk profil eftersom 
den ska kunna appliceras på allt material från visitkort till byggnader (Gustafsson & 
Lindberg 2010b). 

Reklam och media
En stor faktor som påverkar varumärkesimage är marknadsföring och reklam. Med 

hjälp av reklam kan man inte bara öka igenkänningen för sitt företag men också berätta 
hur företaget ska uppfattas. Dessutom är det ett bra sätt att presentera varumärkesiden-
titet och image vid samma tillfälle (Gustafsson & Lindberg 2010b). 

Verkligheten
Inte bara reklam berättar om företagets varumärke. Kunderna får en bild av företaget 

genom observation, användning av produkter, kontakt med personalen, internet, telefon 
samtal och även muntliga referenser. All kontakt som företaget har med omvärlden samt 
all information, både positiv och negativ, som finns om företaget bygger dess varumärke. 
Det gäller alltså att ha lika stora insatser i annonsering som i hantering av alla kundkon-
takter (Kotler 2009, s. 287; Gustafsson & Lindberg 2010b).

Kriterier för design av varumärkesimage
Enligt Kotler & Keller finns det sex kriterier som ska följas vid framtagning av de olika 

komponenter som ingår i varumärkesimagen. De ska vara: 

1. Minnesvärda – lätta att känna igen och komma ihåg.
2. Meningsfulla – trovärdiga och stimulerande (kunden ska vilja köpa produkten).
3. Tilltalande/sympatiska – de ska tyckas om av kunderna.
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4. Flyttbara – de ska kunna användas i olika sammanhang, t.ex. vid applicering på  
 nya produkter.

5. Anpassningsbara – lätta att uppdatera och modernisera.
6. Skyddbara – de ska kunna skyddas rättslig (Kotler 2009, s. 286).

3.4 Research – grunden för varumärkesarbetet
Målet med varumärkesarbetet är att få varumärkesidentitet och varumärkesimage över-
ensstämma med varandra. Ett bra grundarbete är avgörande därför är det praktiskt att 
börja med en grundlig research. 

3.4.1. Definition av verksamhet
Det första man måste definiera är vem man är och vad man vill sälja. Genom att beskriva 
både sin verksamhet och sina produkter eller tjänster kan man hitta sina styrkor och 
svagheter. För att skilja sig ut på marknaden måste man framhäva det som är unikt eller 
speciellt med företaget och det man säljer (Gustafsson & Lindberg 2010c). 

3.4.2. Definition av målgrupp
Nästa steg är att bestämma vilken målgrupp man vill nå. Att veta vilken målgrupp man 
har är oerhört viktigt i varumärkesarbete. All marknadsföring och informationsmaterial 
samt grafisk profil bör vara målgruppsanpassad. Även den bästa marknadsföringen kan 
inte lyckas om den är skapad för fel målgrupp (Gustafsson & Lindberg 2010b). 

3.4.3. Jämförelse mot konkurrenter 
Sist men inte minst bör en granskning av konkurrensen göras. Följande frågor kan vara 
till hjälp vid definiering av konkurrensen: 

• Vilka är konkurrenter? Gör de samma sak eller konkurrerar de med andra 
produkter/tjänster?

• Erbjuder konkurrenterna likvärdiga produkter eller finns det stora variationer 
i kvalitet och utbud?

• Hur ser branschstrukturen ut? Finns det några stora företag eller många 
små?

• Hur kommunicerar de olika företagen?
• Hur upplevs de olika företagen? 
 (Gustafsson & Lindberg 2010c)

3.4.4. Arbetet med identitet och image
En sådan grundlig undersökning ger bra förutsättningar till vidare arbete med varu-
märkesidentitet och image. Med all information om företaget och dess omgivning är 
det lättare att formulera en affärsidé, mission, vision och positionering. Vidare är det 
viktigt att informationen fungerar som en utgångspunkt till utformning av varumärkesi-
mage. En grundlig research utgör alltså en grund och riktlinje till hela varumärkesarbetet 
(Gustafsson & Lindberg 2010d).

3.5 Det visuella utseendet
Den största delen i detta examensarbete är att skapa en grafisk profil åt uppdragsgivaren. 
Som nämnt tidigare handlar det alltså om det visuella utseendet i varumärkesimage. All 
teoretisk bakgrund kring varumärket är viktigt för att förstå betydelsen av en genom-
tänkt grafisk profil och hur alla delar av profilen håller ihop, samt kunna utnyttja den 
kunskapen i praktiken. 



Martyna Robakowska
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering som en del av varumärkesarbetet

20

3.5.1. Grafisk profil 
Ett av de viktigaste momenten i varumärkesarbete är den så kallad visuell företagsprofi-
lering som också kallas för grafisk profilering (Bergström 2009, s. 266). En grafisk profil 
innebär enligt Bo Bergström ”en översättning av företagets identitet, vision och centrala 
värden till ett visuellt språk” (Bergström 2009, s. 269). Det gäller alltså att utnyttja infor-
mationen om varumärkesidentitet för att skapa varumärkesimage (se kapitel 3.3. Identitet 
och Image). Den grafiska profilen är därför viktigt för att den oftast ”möter” kunderna 
först i form av till exempel ett visitkort, kuvert, broschyrer, uniformer, bilar, skyltar, 
annonser, reklamfilmer, webbsajter, mm. 

I en grafisk profil brukar man samla alla regler för hur saker och ting ska se ut och 
hur de ska användas. En grafisk profil ska fungera som stöd och referens i fall osäker-
heter uppstår i produktionen. Den kan i princip vara hur omfattande och detaljerad som 
helst men följande elementer brukar oftast ingå: logotyp, färger, typografi och mallar för 
särskilda trycksaker. 

Det är viktigt att följa den grafiska profilen och vårda den. På ett företag är det vanligt 
att olika slags förändringar sker. Personalen byts ut, styrelsen ändras, nytt material ska tas 
fram, osv. Om man då har en enhetlig grafisk profil blir det lättare att behålla företagets 
utseende oförändrat hela tiden. Ett vanligt problem är att alla som producerar trycksaker 
har egna synpunkter på den grafiska utformningen och vill göra ”förbättringar” i den 
grafiska profilen. Alla förändringar bör införas väldigt försiktigt och vid rätt tidpunkt 
(Heine 2005, s. 65-66). Om för många förändringar sker kan det vara förvirrande för 
kunderna att känna igen företaget. Ett rätt tillfälle att föra in ändringar i den grafiska 
profilen kan vara när företaget genomgår en reform, t.ex. man utökar produktionen, 
breddar ut sin målgrupp, integrerar en ny avdelning i verksamheten eller helt enkelt vill 
göra en modernisering. 

3.5.1.1 Logotyp 
En logotyp ska symbolisera företaget, dess affärsidé och kultur. Man ska kunna enkelt 
och snabbt associera logotypen med företaget. Dessutom ska den uppfylla följande 
krav: 

• Vara lätt att känna igen;
• Vara lätt att läsa;
• Fungera i stora liksom små teckengrader;
• Fungera i en bestämd färg, men även i enbart svart;
• Vara tidlös (Bergström 2009, s. 271). 

En logotyp är oftast företagets namn, eller en del av det, som är återgivet i ett speciellt 
valt teckensnitt. Detta kallas för ett ordmärke (Bergström 2009, s. 271). Många företag 
väljer att komplettera ordmärket med ett figurmärke (eller företagsmärke). Det är oftast en 
förenklad bild som ibland kan användas självständigt (utan ordmärket) på exempelvis 
företagskläder. Det krävs dock att logotypen är så pass känt och inarbetat att man kan 
lätt identifiera vilket företag det handlar om (Bergström 2009, s.272). 

3.5.1.2 Färger
All information som vi tar in granskas först visuellt. Våra sinnen registrerar färger tidi-
gast. Därefter lägger vi märke till bilder, former och sist text. Färger är alltså essentiella 
i en grafisk profil. Alla människor uppfattar dock färger på olika sätt. Dels kan vi aldrig 
veta om en viss färg upplevs på samma sätt av olika personer, och dels har vi alla våra 
favoritfärger och förbinder olika färger till olika saker, vilket beror på individuella upple-
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velser, erfarenheter och värderingar. Ändå anses vissa färger och färgkombinationer att 
ha liknande betydelsen för de flesta människor (Häljestig Linder & Jacobsen 2005, s. 12). 
Nedan följer några generella färgbetydelser (Eiseman 2006, s. 6-65):

Rött energi, värme, dynamik, passion och kärlek, aggressivitet, våld, krig, temperament, stopp, fara

Gult solen, livgivande ljus, värme, vänlighet, energi, stimulering, överraskning, försiktighet, förräderi

Blått kyla, vatten, himlen, pålitlighet, förtroende, renhet, lugnhet, tålamod

Grönt natur, skog, våren, friskhet, hälsa, harmoni, lugnhet, säkerhet, gift, illamående

Lila kunglighet, dramatik, kreativitet, sensualitet, romantik, nostalgi, mystik

Vitt renhet, oskuld, fred, snö, vinter, tomhet, sterilitet, sjukvård

Svart elegans, lyx, klassik, natt, död, sorg, ondska

Färgens betydelse kan dock variera i olika länder och kulturer. En röd färg som i Kina 
betyder lycka och används vid bröllop, associeras i Egypten istället med död. Ett annat 
exempel kan vara den vita färg som i Indien kopplas till ondska medan i Kina till död och 
sorg. Därför bör man som formgivare alltid kontrollera särskild noga de färger som man 
väljer till material som ska användas i en annan kultur eller del av världen. Om felaktiga 
färger väljs finns det en stor risk att det tänkta budskapet får en motsatt effekt. 

Färg kan, förutom att vara ett kosmetiskt tillägg, också vara funktionell. Den kan: 
• Attrahera – genom sin styrka fånga blickarna. 
• Skapa stämning – med hjälp av exempelvis kalla eller varma färger. 
• Informera – som på sjukhus där gult betyder smitta. 
• Strukturera – som i en katalog där olika avsnitt färgkodas. 
• Pedagogisera – genom t.ex. färgplattor, som understryker och förtydligar 

vissa delar av ett material (Bergström 2009, s.256-260). 

3.5.1.3 Färgsystem 

RGB 
RGB är ett additiv färgsystem, det betyder att färger skapas genom att addera ljus av 

de tre grundfärgerna – rött, grönt och blått (RGB) – med olika intensitet för att skapa 
olika kulörer. RGB-systemet används i alla enheter som skapar kulörer med hjälp av ljus-
källor, t.ex. tv-apparater, bildskärmar, digitala kameror eller skannar. Färgerna anges med 
hjälp av intensitetsvärden på en skala från 0-255 för respektive grundfärg, t.ex. R=255, 
G=143, B=0. När alla tre grundfärger lyser med maximal ljusstyrka 255 upplever vi 
detta som vitt färg. Däremot om alla tre släcks, alltså har värden 0, upplever vi det som 
svart färg. För att kunna återskapa färger på papper som anges i RGB- systemet måste 
de konverteras till ett subtraktivt färgsystem (Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, s. 
69-70). 

CMYK
För att skapa olika kulörer på papper kan man inte använda ljuskällor utan fysiska 

tryckfärger. Tryckfärgerna på papperet filtrerar (subtraherar) ljusets olika komponenter 
och de som är kvar utgör den synliga kulören. CMYK är ett subtraktivt färgsystem. 

Figur 1. Additivt färgsystem.
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Tryckfärgerna som används har grundkulörerna cyan, magenta och gul. I teorin ska 
de tre kulörerna tryckta på varandra skapa en svart färg. I praktiken blir det snarare en 
mörkt brungrått därför lägger man till en svart komplementfärg. Från de tre grundfär-
gerna (Cyan, Magenta, Yellow) samt svart (blacK eller Key color) kommer förkortningen 
CMYK och begreppet fyrfärstryck. 

I CMYK- systemet anger man de olika kulörerna som procentuella blandningar av 
CMYK- värden, t.ex. C=15%, M=100%, Y=50%, K=0%. Om man trycker med 0%, 
alltså med ingen färg alls, får man vit färg (eller den färg papperet har). Ett värde på 
100% ger däremot en heltäckande färg (Johansson, Lundberg & Ryberg 2006,  s.70-73). 

Pantone - dekorfärgsystem
Ibland vill man trycka en särskild kulör men använda bara en enda tryckfärg istället 

för en CMYK blandning. Sådana färger kallas för dekorfärger och de används t.ex. när 
det är svårt att återge en viss kulör med en vanlig fyrfärstryck eller om man vill vara 
säker på att en logotyp alltid får exakt samma kulör i tryck.  Pantone Matching System 
(PMS) är ett dekorfärgsystem som förekommer ofta i ett företags grafiska profil. Pantone 
säljer färgguider som är tryckta på olika papper och andra material. Detta ska underlätta 
att välja rätt kulör eller kontrollera hur en Pantone-färg kommer att se ut i tryckt form 
(Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, s.75). 

3.5.1.4 Typografi
Stanley Morison, engelsmannen som skapade typsnittet Times, sade att: ”Typografi kan 
definieras som konsten att rätt arrangera det som ska tryckas för ett speciellt ändamål: 
att ordna bokstäverna, fördela ljusrum och vårda sig om bokstavsmaterialet så att läsa-
rens förståelse av texten underlättas maximalt” (Hellmark 2006, s. 21). Med andra ord är 
typografin läran om bokstäverna, deras form och användning samt konsten att arrangera 
dem och skapa en text som har god läsbarhet (dvs. är lätt och behaglig att läsa). Följande 
faktorer är viktiga att tänka på om man vill skapa en text med god läsbarhet. 

Typsnitt
Det finns tusentals olika typsnitt att välja på. De två största huvudgrupperna bland 

typsnitten är antikva (eller serif) och sanserif. Serifer är de små fötterna och flaggorna 
i bokstäver som är antikvas främsta kännetecken (Hellmark 2006, s. 26). Dessutom 
utmärker sig antikvorna med en växlande rytm mellan tjocka grundstreck och tunna 
hårstreck samt öglor och ansvällningar på de olika bokstäverna (Bergström 2009, s. 127). 
Sanserifer däremot saknar seriffer och har en jämntjock konstruktion. Sanseriferna ger 
ett tekniskt intryck och på grund av deras enkla geometriska former uppstår en viss 
monotoni i läsningen. Därför anses de att vara mer lämpliga i rubriker, texter på skyltar 
och affischer som ska läsas på avstånd samt i bildtexter, diagram och tabeller där mindre 
teckenstorlek krävs. Även på skärmen är sanseriferna att föredra. På den starkt lysande 
skärmen försvinner antikvornas tunna streck och texten anses vara svårläst (Bergström 
2009, s. 128). Antikvor lämpar sig däremot bättre till löpande text som i tidskrifter och 
böcker (Hellmark 2006, s. 27). 

Teckenstorlek (grad) 
Storleken på bokstäverna brukar mätas i punkter. Oftast tycker man att det bästa sättet 

att förbättra läsbarheten är att gå upp i grad, vilket är en vanlig missuppfattning (Hell-
mark 2006, s. 30). I Arne Heines bok om typografi kan vi läsa att ”avgörande för läslig-

Figur 3. Pantone guide.

Figur 4. Två typer av typsnitt: serif  
och sanserif. 

Figur 2. Subtraktivt färgsystem.
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heten är förhållandet mellan typsnitt, satsbredd, typgrad (optisk storlek) och radavstånd” 
och att det viktigaste är att hitta rätt balans mellan dessa faktorer (2005, s. 68). Christer 
Hellmark i sin Typografisk handbok skriver att, för att förbättra läsbarheten, är det oftast 
effektivare att behålla graden eller gå ner en punkt och i stället öka radavståndet med 
ett par punkter. Dessutom skriver han att grader från 12 punkter och uppåt kan vara 
irriterande stora för vuxna läsare med normalsyn. Sådana stora grader lämpar sig bäst till 
barnböcker och texter för äldre läsare med nedsatt syn (2006, s. 27-30). 

Typvikt 
Ett teckensnitt kan ha olika varianter när det gäller vikt och bredd. Vikten på teck-

ensnitts grundform brukar kallas normal, regular eller roman. De magra versionerna heter 
oftast light eller book och de feta bold, demibold, semibold, osv. Det finns även extrema vari-
anter där man lägger till sådana ord som extra, super, ultra, m.m. Smala respektive bredda 
varianter benämns oftast som condensed eller compressed samt extended eller expanded. Alla 
varianter kan även förekomma i kursiv som kallas för italic. 

För den bästa läsbarheten gäller generellt att grundvarianterna (normal, regular) passar 
bäst till längre texter. Till rubriker, kortare texter eller om man vill framhäva en del av 
texten i form av t.ex. ingress eller citat kan man använda andra varianter (Heine 2005, 
s. 50).

Radavstånd 
En ytterligare faktor som påverkar läsbarheten är avståndet mellan raderna. Om 

avståndet är för stor är det svårt för ögonen att hålla samman texten, medan när avståndet 
är för liten smälter raderna ihop och bokstäverna bildar en oläsbar textmassa (Bergström 
2009, s. 134). 

Radavståndet mäts från baslinje till baslinje och anges också i punkter. Måttet skrivs 
som exempelvis 10/12 och betyder at texten är satt med 10 punkters teckengrad och 
12 punkters radavstånd. En vanlig regel är att radavståndet borde vara ett, två eller tre 
punkter större än teckengrad för bästa läsbarhet. Radavståndet bör också ökas propor-
tionellt med teckengraden upp till ungefär 14 punkter. Vid större grader, som i rubriker, 
bör radavståndet minskas eftersom det blir alltför stort mellanrum mellan raderna. En 
regel vid formgivning är att man alltid ska låta sunt förnuft och ögat avgöra vad som ser 
best ut (Bergström 2009, s. 134). 

Figur 5. Bokstavens delar.  

Figur 6. Exempel på olika typvikter. 

regular
bold
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4. Resultat 
Målet med detta examensarbete är att med hjälp av olika undersökningar avgöra hur 
klinikens varumärke uppfattas idag och hur man vill att det ska uppfattas. Den informa-
tion ska fungera som riktlinje vid framtagning av en grafisk profil som ska vara det första 
steget i varumärkesarbete på kliniken. 

I detta kapitel presenteras resultatet av tidigare nämnda undersökningar och design-
processen redovisas. 

4.1 Research

4.1.1 Definition av verksamhet och målgrupp
Att definiera vem man är, vad man vill sälja samt vilken målgrupp man ska rikta sig till är 
viktig när företaget är helt nytt. Eftersom Stjørdal Tannhelsesenter är ett företag som redan 
är igång behövs ingen ny formulering av verksamhet eller målgrupp. Företagets identitet 
finns formulerat och behöver inte behandlas under detta avsnitt. All viktig information 
om företaget beskrivs tidigare i rapportens Inledning. 

4.1.2 Jämförelse mot konkurrenter 
Konkurrenterna till Stjørdal Tanhelsesentrum är andra tandvårdkliniker som erbjuder samma 
tjänster och de finns både i Stjørdal och i Trondheim som är den största staden i områden 
och ligger ca 33 km ifrån Stjørdal. I Trondheim finns det konkurrens i form av några 
stora kliniker och många små fåmansföretag. De största klinikerna är Tannklinikken|dine 
tenner, Colosseum, Valentinlyst Tannlegekontor, Tannlegene Eliassen og Lehn och Lademoen  
Tannlegekontor. Tannklinikken|dine tenner är en av de största kliniker i Norge. Colosseum är 
ett stort företag som har 10 tandvårdskliniker i hela Norge. Båda företag har dessutom 
professionella hemsidor som kan locka många nya kunder. 

I Stjørdal finns några små konkurrerande kliniker men Stjørdal Tannhelsesenter är 
den största kliniken i området. Bara de största företagen kommunicerar med hjälp av 
hemsidor som oftast är väldigt enkla och innehåller endast några grundinformationer. 

I stort sett offererar alla konkurrenter likvärdiga tjänster till jämförbara priser. Många 
erbjuder studentrabatter och akuthjälp, Colosseum har även en internetbutik där olika tand-
vårdprodukter kan köpas. Däremot har Stjørdal Tannhelsesenter ingen betydande konkur-
rens när det gäller ortodonti/tandställning. 

Färgerna som dominerar i branschen är blåa och gråa nyanser och vita ytor. En av 
konkurrenterna har använt mörka lila och gröna färger.  

4.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen påvisar att företagets största styrkor (även nämnda som unika 
egenskaper) är att man erbjuder akuthjälp och har långa öppettider samt att personalen 
är trevlig och kompetent. När det gäller svagheter har patienterna inte nämnt några. 
Svagheterna som har nämnts av personalen däremot är inte relevanta för projektet utan 
gäller mest personliga relationer och intern kommunikation mellan medarbetarna. 

Vidare ger enkäten antydningar att företagets logotyp känns lite tråkig, även om den 
tydligt visar vad företaget sysslar med. För att beskriva hur företaget upplevs idag har 
alla respondenterna markerat bl.a. följande ord: ljus, trygg, ansvarsfull, engagerad, förtroende-
väckande samt pålitlig. Medan för att beskriva hur man vill att företaget ska uppfattas har 
oftast orden som trygg, trevlig, pålitlig och förtroendeväckande markerats. Ett detaljerat under-
sökningsresultat finns i Bilaga D. 
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4.3 Fokusgrupp
Innan diskussionen börjar är det viktigt att gruppen är medveten om undersökningens 
resultat, dvs. hur kliniken uppfattas idag jämfört med hur man vill att den ska uppfattas. 
Resultatet visar att respondenterna vill associera kliniken framförallt med följande ord: 
trygg, trevlig, pålitlig och förtroendeväckande. Gruppen ska ta hänsyn till detta resultat i diskus-
sionen. Även klinikens affärside, vision och målgrupp är viktiga att beakta.  

Resultatet av jämförelsen mot konkurrenterna (tidigare i rapporten) är det första som 
diskuteras. Gruppen är överens att för att vara attraktiv och unik på marknaden måste 
man skilja ut sig från konkurrenterna men samtidigt är det viktigt att vara så pass lik så 
att det fortfarande är självklart vilken bransch det handlar om. Gruppen bestämmer att 
en blandning av innovativt och konservativt behövs. 

Fokusgruppen är i stort sett enig om vilken logotyp passar bäst till kliniken (med 
hänsyn till resultatet av enkätundersökningen). En intensivare diskussion äger rum vid 
valet av färger. Då varje person har sina favoritfärger är det svårt att få en objektiv 
åsikt om vilka färger skulle fungera bäst för kliniken. Slutligen väljs en färgkombination 
som uppskattas vara både visuellt tilltalande och mest lämplig med avseende på de olika 
färgbetydelserna. Vid valet av teckensnitt fungerar den utvalda logotypen som utgångs-
punkt. Eftersom alla elementen i en grafisk profil bör bilda en harmonisk helhet väljs en 
sanserif  som liknar i sin form logotypens teckensnitt. Serifen som väljs tycks likna mest 
i sin form den tidigare valda sanserifen. 

Sammanfattningsvis är det som fokusgruppen kom fram till att profilen ska vara 
ganska modern och innovativ men med några konservativa grunder. Det konservativa 
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är typsnittet och idén om att använda en luftig layout med ljusa ytor samt färger som 
brukar användas i tandvården (blå och grön). Det innovativa är utformningen av logo-
typen och användning av färgnyanser som anses vara mycket fräschare och tilltalande än 
hos konkurrenterna. 

4.4 Grafisk profil
Det utvalda formatet för grafiska profilen är en liggande A4 (297x210) och ska sparas 
som en PDF fil. Det ska vara lätt att använda och visa på skärmen. En A4 är dessutom 
ett standardformat och därför kan det skrivas ut och t.ex. förvaras i en pärm på ett enkelt 
sätt. 

En tanke bakom utformningen av den grafiska profilen är att den ska vara lätt att 
utveckla och eventuellt förbättra i framtiden. Ytterligare sidor eller information kan 
läggas till eller tas bort utan att förstöra profilens utformning. 

4.4.1 Logotyp
Den ursprungliga logotypen består av ett ordmärke (företagets namn ” Stjørdal Tann-
helsesenter”) samt ett figurmärke (en tandborste). Vid framtagning av den nya logotypen 
övervägs tre grundidéer. De två första bygger på en symbol av en tandborste. Detta för 
att utnyttja den ursprungliga idén bakom logotypen men på ett nytt sätt så att företaget 
fortfarande kan igenkännas. Den tredje idén baseras på en symbol av en tandläkarstol 
som är utformat av två vågor i olika färger. 

I diskussionen med fokusgruppen väljs det tredje alternativ. Den uppskattas som mest 
modern och innovativ. Dessutom anses vågorna att harmonisera bra med varandra och 
skapar positiva associationer, dvs. även om man inte vet att det ska symbolisera en tand-
läkarstol är det lätt att förknippa den med något annat som passar till tandvården, som 
till exempel ett leende eller tandkräm. 

Företagets namn fungerar som ordmärket i logotypen. Det valda teckensnittet är en 
sanserif  – Franklin Gothic Medium Condensed. Detta teckensnitt har enkla, raka och 
mycket tydliga bokstäver som ger en god läsbarhet både på kort och långt avstånd. Dess-
utom ger teckensnittet enligt fokusgruppen ett professionellt och förtroendeväckande 
intryck. 

Figur 5. Klinikens gamla logotyp.  

Figur 7. Andra alternativet. Figur 9. Den utvalda logotypen i färg. 

Figur 6. Första alternativet. Figur 8. Tredje alternativet. 
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4.4.2 Färger
Vid valet av de olika färgerna är de generella färgbetydelserna en avgörande faktor. De 
tre profilfärgerna som väljs är: himmelsblå, äpplegrön och aubergine (en mörk lila ton). 
Blått är en färg som står för vatten, himmel, renhet och dessutom väcker associationer 
till pålitlighet och förtroende. Alla dessa ord passar utmärkt till en tandvårdsklinik och 
därför väljs en mild blå kulör som beskrivs i den grafiska manualen som ”himmelsblå”. 

Då grön symboliserar natur, friskhet och hälsa väljs dessutom en ljusgrön nyans som 
harmoniserar bra med himmelsblå och påminner om ett färskt och saftigt äpple som 
används ofta i sammanhang med snygga friska tänder. 

Den tredje färg är en mörk lila ”aubergine” kulör som ger en stark kontrast till de 
andra färgerna. Lila är dessutom en elegant och ”kunglig” färg som kan kopplas till före-
tagets professionella personal och nya utrustning samt att man som patient ska känna sig 
trygg och uppmärksammat. 

4.4.3 Typografi 
Ett begränsat antal typsnitt väljs ut som ska fungera som hustypsnitt. Om man använder 
konsekvent ett fåtal typsnitt istället för många olika kan man förstärka en grafisk profil 
(Heine 2005, s. 48). I hustypsnitten ingår en serif  och en sanserif. Vid valet av typsnitt 
fungerar logotyp som utgångspunkt. Den utvalda sanserifen heter Myriad Pro och liknar 
i sin Condensed variant logotypens typsnitt. Myriad Pro är en stor typsnittsfamilj som 
ger många möjligheter för formgivningen. Sanserifen ska användas till rubriker, bild-
texter, tabeller, faktarutor samt information på hemsidan. 

Det utvalda seriftypsnittet heter Palatino Linotype och finns i fyra varianter/typvikter. 
Palatino Linotype Regular och Myriad Pro Regular liknar varandra vilket leder till att 
profilen blir starkare och mer homogen. Sanserifen ska användas till längre texter som 
ska tryckas, t.ex. foldrar, broschyrer, flygblad, årsredovisningar, m.m. 

4.5 Empiriskt test av projektets resultat 

Palatino Linotype Regular
Palatino Linotype Italic
Palatino Linotype Bold
Palatino Linotype Bold Italic

Figur 10. Himmelsblå. 

Figur 11. Äpplegrön. 

Figur 12. Aubergine. 

Myriad Pro Condensed
Myriad Pro Condensed Italic
Myriad Pro Bold Condensed
Myriad Pro Bold Condensed Italic
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Italic 
Myriad Pro Semibold 
Myriad Pro Semibold Italic
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

Det empiriska testet görs i form av en ytterligare enkät som är riktad till klinikens personal. 
Enkäten besvarade totalt 10 personer. Första delen av testet innehåller frågor om den nya 
designen och visar hur den uppfattas av respondenterna. Diagrammet nedan visar tydligt 
resultatet. Alla respondenter enligt enkäten gillar den nya designen och tycker att den 
passar till kliniken. 90% av respondenter tycker dessutom att den nya designen är mer 
tilltalande och att kliniken borde använda den. Dessutom säger hälften av respondenter 
att den nya logotypen är mer läsbar och tydlig än den gamla. 
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I enkätens sista fråga ska man välja från en lista vilka ord som beskriver klinikens 
nya design. Tidigare i Enkäter A och B fanns en fråga om klinikens önskade image där 
respondenterna också valde orden från samma lista. Diagrammet nedan är en samman-
ställning av svaren från de första enkäterna (A och B) och det slutliga testet av projektets 
resultat (Enkät C). De lila staplarna visar resultatet från första undersökning, där målet 
var att ta reda på hur man vill att kliniken ska uppfattas. De gröna staplarna visar hur 
respondenterna svarade på frågan om hur den nya designen uppfattas. Man kan tydligt 
se att den nya designen får en positiv respons.

0% 50% 100%

6. Tycker du att kliniken borde använda den nya 
logotypen/imagen? 

5. Tycker du att det nya flygbladet är mer 
tilltalande? 

4. Utan att veta vad logotypen symboliserar, 
tycker du att den passar till kliniken? 

3. Den nya logotypen ska symbolisera en 
tandläkarstol. Tycker du att den passar till 

kliniken? 

2. Tycker du att den nya logotypen är mer läsbar 
och tydlig än den gamla? 

1. Tycker du om klinikens nya logotyp? 

Hur uppfattas den nya designen?
Ja Nej
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Modern
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Lyxig
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Pålitlig

Trevlig

Positiv

Engagerad

Ansvarsfull

Kunnig

Förtroendeväckande

Professionell

Kompetent

Erfaren

Trygg

Bekväm

Glad

Lugn

Resultat av det empiriska testet
Hur ska kliniken uppfattas (enligt Enkäter A och B)?

Hur uppfattas den nya designen (enligt Enkät C)?
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5. Analys och slutsatser
Grafisk design är mycket subjektivt och om någonting är tilltalande beror på indivi-
duellt tycke och smak. Därför är det viktigt att vid ett designprojekt göra en grundlig 
research och undersöka vilka behov som finns både från uppdragsgivaren men också 
från målgruppen. Det räcker inte att göra ”snygga saker”. Om de inte tillfredställer 
behoven är de helt enkelt värdelösa. 

I detta examensarbete var det viktigt att skapa en grafisk profil utifrån den informa-
tionen som samlades med hjälp av litteraturstudien och de olika undersökningarna. Den 
teoretiska delen gav en bra överblick över vad ett varumärke är och hur det skapas samt 
hur viktigt det är med att tänka på varumärke redan från början, som ett nystartade 
företag. Man kan få en bättre förståelse för hur viktig en enhetlig och genomtänkt grafisk 
profil är när det gäller att bygga ett starkt varumärke. 

En noggrann planering och research var avgörande för att kunna genomföra projektet 
på ett bra sätt. All fakta som samlades in med hjälp av bl.a. enkäter och diskussionen 
med fokusgruppen fungerade som utgångspunkt för hela designprocessen. Resultatet 
från enkätundersökningen gav en bild om hur klinikens varumärke vill uppfattas av 
både personalen och patienter. Detta användes som en riktlinje vid framtagning av den 
grafiska profilen. 

Till grund för arbetet ligger mina kunskaper som jag har fått under utbildningen i 
Grafisk Teknologi och Design samt litteraturstudier och data som samlades in under 
arbetets gång. Detta hjälpte mig att klargöra de punkter som formulerades i början av 
arbetet. Första enkätundersökning gav svar på frågor: 

• Hur vill man att varumärket ska uppfattas på Stjørdal Tannhelsesenter?
• Hur uppfattas klinikens varumärke idag? 

Enkäternas resultat visade att respondenterna vill att kliniken ska associeras med  
pålitlighet, trevlighet, trygghet och att den ska vara förtroendeveckande. Med den information 
som riktlinje var det lättare att skapa en passande design och sola bort idéer som visade 
sig vara olämpliga till just det projektet. 

Att kunna diskutera sina idéer med andra personer och lyssna på andra åsikter och 
kommentarer var till stor nytta. Med hjälp av fokusgruppen fick jag mycket konstruktiv 
kritik och även en bekräftelse att jag var på rätt väg i min designprocess vilket underlät-
tade senare arbete med framtagning av den grafiska profilen. 

Resultatet av detta arbete är att en grafisk profil togs fram för Stjørdal Tannhelsesenter. 
Att basera det kreativa arbete på undersökningar och mycket bakgrundsinformation och 
inte bara på vad man själv tycker är snygg och bra var avgörande för arbetet. För att 
kunna uppskatta om jag har lyckats med projektet behövdes ett test. Det var både intres-
sant och viktigt att kunna ta reda på om hur min design uppfattas och kunna jämföra det 
med de önskemål som förekom under första undersökningen. Resultatet av detta test 
var mycket positivt. Det visade sig att designen var mycket tilltalande och passande till 
klinikens identitet. Dessutom ansågs den inte bara vara pålitlig, trevlig, trygg och förtro-
endeväckande (som önskad enligt första enkätundersökningen) utan även modern, ljus, 
positiv, lugn, m.m. Förhoppningsvis kommer den grafiska profilen som jag har skapat 
(eller någon del av den) att användas av kliniken i framtiden. 
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5.1 Metodkritik
De metoder som användes under arbetet anser jag var mest relevanta för att kunna 
uppnå de uppsatta målen. Dock är jag medveten om att det finns faktorer som påverkade 
arbetets slutresultat. 

Man kan exempelvis diskutera om enkäternas utformning var lämpligast. Slutna 
frågor dominerade för att kunna svara enkelt och snabbt. Slutna frågor ger dock ingen 
möjlighet till ett utförligare svar. Det visade sig dock att de öppna frågorna ofta inte 
besvarades, även om det bara fanns ett fåtal sådana. Även frågornas utformning har 
möjligtvist påverkat resultatet. 

Vidare kan fokusgruppens diskussion påverkas av många faktorer t.ex. antalet personer 
eller deras personligheter. Eftersom alla har olika åsikter kan det förekomma att två olika 
grupper kommer fram till olika lösningar på ett och samma problem. Diskussionen i 
fokusgruppen påverkades också av det idéutkastet som jag tog fram. Resultatet kunde 
vara helt annorlunda om flera eller andra skisser presenterades. 

Man kan även fundera på hur kontakt med uppdragsgivaren har påverkat mitt arbete. 
Det är möjligt att min uppfattning om företaget skulle vara annorlunda om jag hade åkt 
till kliniken och fört ett personligt samtal med ägaren och personalen istället för att ha 
kontakt endast via email.

5.2 Förslag till fortsatt arbete
Ett förslag till kommande projekt kan vara att fortsätta med varumärkesarbete på kliniken 
i form av t.ex. marknadsföring och reklamkampanjer. Man skulle även kunna anpassa 
klinikens inredning till den grafiska profilen och på det sättet stärka varumärket. 

Ett annat projekt skulle kunna vara formgivning och programmering av en hemsida. 
Internet är ett av de största medierna idag och därför är det viktigt att kunna både 
kommunicera och marknadsföra sig med hjälp av en tydlig och användarvänlig webb-
plats. 
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Bilaga A

Enkät A (för patienter)

1. Varför valde du just den kliniken? 

____________________________________________________________

2. Nämn klinikens största styrka:

____________________________________________________________

3. Nämn klinikens största svaghet:

____________________________________________________________

4. Vilka av följande ord beskriver kliniken idag? Ja Nej

   Modern   o o 
   Ljus   o o 
   Varm   o o 
   Ny   o o 
   Lyxig   o o 
   Steril   o o 
   Pålitlig   o o 
   Trevlig   o o 
   Positiv   o o 
   Engagerad  o o 
   Ansvarsfull  o o 
   Kunnig   o o 
   Förtroendeväckande o o 
   Professionell  o o 
   Kompetent  o o 
   Erfaren   o o 
   Trygg   o o 
   Bekväm   o o 
   Glad   o o 
   Lugn   o o 

5. Om du skulle kunna bestämma över klinikens image, hur skulle du beskriva den med 
fem ord? (välj orden från fråga 4) 

___________________________________________________________
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Enkät B (för personal)
       Ja Nej

1. Känner du till klinikens affärsidé och mål?   o o 
2. Om ja, strävar du efter att uppnå dessa mål?   o o 
3. Tycker du om klinikens logotyp?    o o 
4. Tycker du att logotypen passar till klinikens image?  o o 
    Varför? Varför inte?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

5. Nämn klinikens tre styrkor:

__________________________________________________________

  
6. Nämn klinikens tre svagheter:

__________________________________________________________

  
7. Vad tycker du är unikt med kliniken?

__________________________________________________________

  
8. Varför tror du att patienterna väljer just den kliniken?

__________________________________________________________
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9. Vilka av följande ord beskriver kliniken idag? Ja Nej

   Modern   o o 
   Ljus   o o 
   Varm   o o 
   Ny   o o 
   Lyxig   o o 
   Steril   o o 
   Pålitlig   o o 
   Trevlig   o o 
   Positiv   o o 
   Engagerad  o o 
   Ansvarsfull  o o 
   Kunnig   o o 
   Förtroendeväckande o o 
   Professionell  o o 
   Kompetent  o o 
   Erfaren   o o 
   Trygg   o o 
   Bekväm   o o 
   Glad   o o 
   Lugn   o o 

10. Hur vill du att kliniken uppfattas av patienterna? Välj fem ord från fråga 9. 

____________________________________________________________
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Bilaga C

Enkät C (Empiriskt test av projektets resultat)

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter
Kjøpmannsgata 34, 7500 Stjørdal 
Tlf.: 922 71 700, Telefax: 74 80 64 10

Vi tylbyr:
Akutthjelp

Våre åpningstider er: 

Vet du om oss?
Vi tar imot nye pasienter!

Stjørdal Tannhelsesenter
Tlf
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       Ja Nei

1. Tycker du om klinikens nya logotyp?    o o 

2. Tycker du att den nya logotypen är mer 
läsbar och tydlig än den gamla?     o o 

3. Den nya logotypen ska symbolisera en tandläkarstol. 
Tycker du att den passar till kliniken?    o o 

4. Utan att veta vad logotypen symboliserar, 
tycker du att den passar till kliniken?    o o 

5. Tycker du att det nya flygbladet är mer tilltalande?   o o

6. Tycker du att kliniken borde använda den nya designen?  o o

7. Vilka av de följande orden beskriver klinikens nya design?

       Ja Nei
    Modern   o o 
    Ljus   o o 
    Varm   o o 
    Ny   o o 
    Lyxig   o o 
    Steril   o o 
    Pålitlig   o o 
    Trevlig   o o 
    Positiv   o o 
    Engagerad  o o 
    Ansvarsfull  o o 
    Kunnig   o o 
    Förtroendeväckande o o 
    Professionell  o o 
    Kompetent  o o 
    Erfaren   o o 
    Trygg   o o 
    Bekväm   o o 
    Glad   o o 
    Lugn   o o 



Martyna Robakowska
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering som en del av varumärkesarbetet

39

Bilaga D 

Undersökningsresultat

Enkät A (för patienter)
1. Varför valde du just den kliniken?

2. Nämn klinikens största styrka:
 Akutmottagning• 
 Bra parkeringsplatser• 
 Serviceinriktad, professionell och trevlig personal• 
 Långa öppettider• 

3. Nämn klinikens största svaghet:
Inga stora svagheter enligt patienter.  

4. Vilka av följande ord beskriver kliniken idag?
Ord som alla respondenter markerade: 

 Ljus• 
 Varm• 
 Pålitlig• 
 Trevlig• 
 Engagerad• 
 Ansvarsfull• 
 Trygg• 
 Lugn • 
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5. Om du skulle kunna bestämma över klinikens image, hur skulle du beskriva 
den med fem ord? (välj orden från fråga 4)
De tre oftast förekommande orden är: trevligt, trygg och förtroendeväckande.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Modern
Ljus

Varm
Ny

Lyxig
Steril

Pålitlig
Trevlig
Positiv

Engagerad
Ansvarsfull

Kunnig
Förtroendeväckande

Professionell
Kompetent

Erfaren
Trygg

Bekväm
Glad
Lugn

Patienter
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Enkät B (för personal)

1. Känner du till klinikens affärsidé och mål? 
2. Om ja, strävar du efter att uppnå dessa mål?
3. Tycker du om klinikens logotyp?
4. Tycker du att logotypen passar till klinikens image? Varför, varför inte?
Enligt respondenter visar logotypen tydligt vad för slags klinik det är men den känns lite 
tråkig. 

5. Nämn klinikens tre styrkor:
Följande styrkor nämndes: 

 Kompetens• 
 Akuthjälp• 
 Erfarenhet• 
 Belägenhet • 
 Positivitet• 
 Långa öppettider• 

6. Nämn klinikens tre svagheter: 
Svagheter som nämndes av personal gäller företagets ledning och intern kommunika-
tion. 

7. Vad tycker du är unikt med kliniken?
Följande egenskaper nämndes: 

 Akuthjälp• 
 Bra priser• 
 Långa öppettider • 
Duktig personal• 
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8. Varför tror du att patienterna väljer just den kliniken?
Följande svar angavs: 

 Belägenhet• 
 Akuthjälp• 
 Lustgasbehandling• 
 Långa öppettider• 
 Duktig personal• 
 Gott rykte• 
 Snabb behandling • 

9. Vilka av följande ord beskriver kliniken idag?
Ord som alla respondenter markerade: 

 Modern• 
 Ljus• 
 Pålitlig• 
 Trevlig• 
 Positiv• 
 Engagerad• 
 Ansvarsfull• 
 Kunnig• 
 Förtroendeväckande• 
 Professionell• 
 Kompeten• 
 Erfaren• 
 Trygg• 
 Bekväm• 

10. Hur vill du att kliniken uppfattas av patienterna? Välj fem ord från fråga 9. 
De tre oftast förekommande orden är: pålitlig, trevlig och trygg.
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Underlag för diskussion med fokusgrupp

Val av logotyp.:

Val av färger: 

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Tannhelsesenter

Tannhelsesenter

STJØRDAL

STJØRDAL

TannhelsesenterSTJØRDAL

tannhelsesenter

tannhelsesenter

STJØRDAL

STJØRDAL

tannhelsesenterSTJØRDAL

UTVALD LOGOTYP

UTVALDA FÄRGER

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter

Stjørdal Tannhelsesenter
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Val av typsnitt (serif och sanserif)

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis 
diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non rhoncus lectus 
venenatis. Sed dignissim erat vitae ipsum consequat 
suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique vel, luctus in 
neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius nibh ul-
lamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus. 
1234567890 .,:;?!()/@
Arial

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipisc-
ing quis diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non 
rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae 
ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec 
tristique vel, luctus in neque. Curabitur interdum porta 
ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. Donec posuere 
mattis faucibus. 
1234567890 .,:;?!()/@
Century Gothic

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. 
Cras luctus eros at tortor fringilla non rhoncus lectus venena-
tis. Sed dignissim erat vitae ipsum consequat suscipit. In 
nulla sem, volutpat nec tristique vel, luctus in neque. Cura-
bitur interdum porta ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. 
Donec posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Franklin Ghotic

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipisc-
ing quis diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non 
rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae 
ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec 
tristique vel, luctus in neque. Curabitur interdum 
porta ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. Donec 
posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Lucida Sans

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras 
luctus eros at tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed 
dignissim erat vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, 
volutpat nec tristique vel, luctus in neque. Curabitur interdum 
porta ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. Donec posuere 
mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Myriad Pro

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipi-
scing quis diam. Cras luctus eros at tortor fringilla 
non rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat 
vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, vo-
lutpat nec tristique vel, luctus in neque. Curabitur 
interdum porta ligula, sed varius nibh ullamcorper 
vel. Donec posuere mattis faucibus. 
1234567890 .,:;?!()/@
Verdana

UTVALD SANSERIF
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Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi leo, 
accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras luctus eros at 
tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae 
ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique vel, luctus 
in neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius nibh ullamcorper 
vel. Donec posuere mattis faucibus. 
1234567890 .,:;?!()/@
Perpetua

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipisc-
ing quis diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non 
rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae 
ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec 
tristique vel, luctus in neque. Curabitur interdum 
porta ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. Donec 
posuere mattis faucibus. 
1234567890 .,:;?!()/@
Bookman Old Style

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis 
diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non rhoncus 
lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae ipsum consequat 
suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique vel, luctus in 
neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius nibh 
ullamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Book Antiqua

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi leo, 
accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras luctus eros 
at tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat 
vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique 
vel, luctus in neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius 
nibh ullamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Garamond

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi leo, 
accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras luctus eros 
at tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat 
vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique 
vel, luctus in neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius nibh 
ullamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Garamond Premier Pro

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi leo, 
accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras luctus eros 
at tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed dignissim erat 
vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique 
vel, luctus in neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius 
nibh ullamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus. 
1234567890 .,:;?!()/@
Adobe Garamond Pro

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mi 
leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras luctus 
eros at tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed dignis-
sim erat vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, volutpat 
nec tristique vel, luctus in neque. Curabitur interdum porta 
ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. Donec posuere mattis 
faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Minion Pro

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis 
diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non rhoncus 
lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae ipsum consequat 
suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique vel, luctus in 
neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius nibh 
ullamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Georgia

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis 
diam. Cras luctus eros at tortor fringilla non rhoncus 
lectus venenatis. Sed dignissim erat vitae ipsum consequat 
suscipit. In nulla sem, volutpat nec tristique vel, luctus in 
neque. Curabitur interdum porta ligula, sed varius nibh 
ullamcorper vel. Donec posuere mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Palatino Linotype

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
mi leo, accumsan nec dapibus eget, adipiscing quis diam. Cras 
luctus eros at tortor fringilla non rhoncus lectus venenatis. Sed 
dignissim erat vitae ipsum consequat suscipit. In nulla sem, 
volutpat nec tristique vel, luctus in neque. Curabitur interdum 
porta ligula, sed varius nibh ullamcorper vel. Donec posuere 
mattis faucibus.
1234567890 .,:;?!()/@
Times New Roman

UTVALD SERIF
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Grafisk profil
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