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Abstract	  
The purpose of this report is to develop a visual identity and a brand book for the com-
pany Yakobs Ram & Reklam (Yakobs Frame and Advertising). To answer the question 
of how a brand book should be designed for a company that manage several businesses 
within one brand a qualitative approach including a case study has been conducted. 
This qualitative method included research on brand building, logotypes, colour, design 
and typography and interviews with the company Yakobs Ram & Reklam and three 
representatives from the advertising agencies Anfang and Jerhammar & Co.  
 
In order to develop a brand manual for a company with several businesses, the study 
revealed that there should be a main logo where the secondary logos, consisting of the 
various components of the company, are linked by colour coding. In addition, the study 
has shown that the key elements to include in a brand book are the use of the logo, col-
our, typography, visual style and profile products including brochures and business 
cards. These findings form the basis of the brand manual and are the result of this work.  
 
As the amount of previously known facts regarding the construction of a brand book are 
scarce, the choice of method has been crucial and the data generated can be generalized 
and applied to new similar cases. In a further study of this type, it is desirable to con-
duct interviews with questions about competitors in order to get an even broader 
understanding of the development of a brand book.  



 

 

Sammanfattning	  
Syftet med denna rapport är att ta fram en grafisk profil och varumärkesmanual åt före-
taget Yakobs Ram & Reklam. För att svara på frågeställningen hur en manual bör ut-
formas åt ett företag som bedriver flera verksamheter under ett varumärke har en kvali-
tativ metod med fallstudie genomförts. Denna metod har även innefattat research kring 
varumärkesbyggande, logotyper, färg, form och typografi samt intervjuer med företaget 
i fråga och med tre representanter från reklambyråerna Anfang och Jerhammar & Co. 
 
För att utforma en varumärkesmanual åt ett företag med flera verksamheter har studien 
visat att det bör finnas en huvudlogotyp där underlogotyper, bestående av de olika de-
larna i företaget, kopplas samman genom färgkodning som går igen i både huvudlogo-
typen och manualen. Dessutom har studien visat att de viktigaste delarna att ha med i 
en varumärkesmanual är logotypens användning, färgsättning, typografi, bildmanér 
samt profilmaterial i form av broschyrer och visitkort. Dessa fynd ligger till grund för 
den varumärkesmanual som tagits fram och som blivit resultatet i detta arbete. 
 
Då tidigare kända fakta gällande byggande av varumärkesmanualer är begränsad har 
metodvalet varit avgörande för att ta fram fakta som kan generaliseras och appliceras på 
nya liknande fall. Vid en fortsatt studie av detta slag är det dock önskvärt att genomföra 
djupare intervjuer, förslagsvis med frågor gällande konkurrenter, för att på så sätt få en 
ännu bredare förståelse för utformandet av en manual. 
 



 

 

Förord 
Något som vi blivit väl införstådda med under vår tid på programmet Grafisk Design & 
kommunikation vid Linköpings universitet är vikten av att ha ett starkt varumärke. Ge-
nom att använda de kunskaper vi skaffat oss under vår studietid har målet med detta 
examensarbete varit att ena och stärka varumärket Yakobs Ram & Reklam, en uppgift 
som varit mycket givande. Anledningen till att valet av examensarbete föll på just detta 
är samma gemensamma och brinnande intresse för formgivning och marknadsföring 
som fick oss att söka till programmet från första början. Genom att arbeta med ett 
skarpt projekt ville vi få en större insikt i hur arbetet med att ta fram en grafisk profil 
och en varumärkesmanual fungerar i praktiken. 	  
 
Vi vill framföra ett tack till de anställda vid Yakobs Ram & Reklam i Norrköping, i 
synnerlighet Louie Balko, som gett oss fria händer vad beträffar företagets visuella ut-
formning och visat stort engagemang under arbetets gång. Tack vare detta skarpa pro-
jekt har ett resultat som gynnar både oss studenter och Yakobs Ram & Reklam vuxit 
fram. 
 
Ett stort tack vill vi även framföra till Klas Ahlström och John Kyrklund vid Anfang 
Reklambyrå samt till Örjan Jerhammar vid Jerhammar & Co i Norrköping för att Ni 
ställde upp på att bli intervjuade samt för tips och idéer under arbetets gång. Vi vill även 
tacka vår examinator Tomas Törnqvist, universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, 
för stöd under arbetets gång. 
 

 
Jenny Norberg och Anna Sahlberg 

Norrköping, maj 2010 
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1	  Inledning	  
Den ständiga närvaron av logotyper och varumärken är det som främst utmärker vår 
samtid. Varumärken formar inte enbart personliga identiteter utan även hela samhällen. 
Hos både människor och organisationer finns behovet att uttrycka sin personlighet och 
bli sedd i det brus som råder menar Holger och Holmberg, författare till boken Identi-
tet (2002). Under en dag exponeras en människa för i genomsnitt 6,000 marknadsfö-
ringsmeddelanden. Därför är det viktigt för företag att utmärka sig och samtidigt 
differentiera sig från andra påpekar Wheeler, författare till boken Brand Identity (2006). 
 
För att uttrycka stolthet, lojalitet, individualitet samt markera ägande har mänsklighe-
ten, sedan urminnes tider, använt sig av symboler (Wheeler, 2006). För mer än 4000 år 
sedan bomärkets boskap för att manifestera ägandeskap, enligt Holger och Holmberg 
(2002). På de medeltida slagfälten användes heraldiska symboler för att skapa igenkän-
ning. I dagens moderna samhälle har kampen övergått från att grundas i viljan att eröv-
ra fysiska områden till viljan att erövra människors sinnen (Wheeler, 2006). 

 
En varumärkesmanual, även kallad brandbook, tillhandahåller förevisningar och talar 
om hur ett företags identitet används praktiskt i det dagliga arbetet. Enligt Itb-company 
(2010) ska det i en manual exempelvis gå att läsa vilka teckensnitt som är tillåtna i spe-
cifika situationer samt hur företagets trycksaker och övrigt marknadsföringsmaterial 
skall utformas. 
 
Enligt Wheeler (2006) är syftet med varumärkesmanualer att öka kännedomen om ett 
varumärke samt att utbilda och inspirera. En varumärkesmanual har till uppgift att 
förmedla varumärket och för detta ändamål behövs ett medium som är personligt, por-
tabelt och tillgängligt.  
 
En varumärkesmanual är avgörande då målet är att nå ut med en stor mängd informa-
tion i olika medier på kort tid utan att slösa tid på val av tillvägagångssätt. Avsaknaden 
av en varumärkesmanual resulterar i en förlust i form av tid och pengar för samtliga in-
blandade aktörer (Itb-company, 2010).  
 
Genom att presentera guider och riktlinjer ger varumärkesmanualen svar på fundamen-
tala frågor som vilka vi är och vad vårt varumärke står för. En grund för framgång ska-
pas genom att manualen talar om för var och en av de anställda på ett företag hur de 
hjälper till att bygga varumärket (Wheeler, 2006). En varumärkesmanual är särskilt vik-
tig då ett företag expanderar. Det är då extra viktigt att den visuella kommunikationen 
bibehålls och ger ett enhetligt intryck i form av en enad identitet (Itb-company, 2010).  
Det finns dock ingen given mall för hur en varumärkesmanual bör utformas (Törnqvist, 
2009).  

1.1	  Bakgrund	  
Yakobs Ram & Reklam är ett företag beläget i Norrköping. Företaget har i dagsläget 
fem anställda och startade år 2002 som en konstnärshandel och ramverkstad. Tjänsterna 
breddades år 2004 och kom då även att innefatta tryckeriverksamhet. Yakobs Ram & 
Reklam erbjuder formgivning av marknadsföringsmaterial i form av kompletta profil-
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paket eller enstaka produkter samt målerikurser. De anlitas av både stora och små före-
tag, varav flertalet är trogna kunder sedan många år tillbaka. 1 
 
Företagets ägs av Yakob, vars fru arbetar som butiksbiträde samt i ramverkstaden. Gra-
fisk formgivning sköts av två anställda, Markus och Yakobs son Louie. För efterbehand-
ling av trycksaker ansvarar Violetta.2 

1.2	  Syfte	  
Syftet med arbetet är att utveckla en ny grafisk profil och ta fram en varumärkesmanual 
för Yakobs Ram & Reklam i Norrköping. Företaget saknar en enhetlig visuell identitet 
och varumärkesmanual och är i behov av detta för att effektivare marknadsföra sina 
verksamheter3. Då företaget önskar en ny logotyp anses det även lämpligt att ta fram en 
grafisk manual, vilket utgör bakgrunden till genomförandet av detta projekt. 

1.3	  Frågeställning	  
Hur bör en varumärkesmanual utformas åt ett företag som bedriver flera verksamheter 
under ett och samma varumärke? 

1.4	  Avgränsningar	  
Arbetet avgränsas till att undersöka de fundamentala delarna som kan finnas med i en 
varumärkesmanual och grafisk profil. Dit hör bland annat varumärkesidentitet, varu-
märkesvärden och varumärkesimage samt kärnvärden, mission och vision, logotyp, ty-
pografi, färgsättning och profilprodukter. 
 
Rapporten undersöker vad varumärkesidentitet, värden samt image innebär och vikten 
av dessa. Vid missions- och visionsavsnittet tar rapporten upp vad dessa innebär, vad 
formgivaren ska tänka på samt hur denne ska gå till väga för att ta reda på ett företags 
mission och vision. Stycket om kärnvärden behandlar vad dessa innebär och hur de kan 
vara utformade. 
 
Gällande logotyp kommer rapporten behandla vad en sådan är, ska vara och varför samt 
vilka olika typer av logotyper som finns.  
 
Researchen om typografi avgränsas till sådant som kan vara av intresse för en brandbook 
så som teckensnittsval, vad formgivaren ska tänka på samt vad läslighet och läsbarhet 
innebär för designen. Rapporten kommer med andra ord inte behandla typografi i form 
av layout, grids och spalter. 
 
Stycket om färg begränsas till användning av färg för att särskilja och profilera samt kort 
om färgpsykologi och vad olika färger kan ha för innebörd. Dessutom undersöks hur 
färgsystemen CMYK och Pantone används och vilka deras för- och nackdelar är.  
 

                                                
1 Louie Balko Tryckerichef Yakobs Ram & Reklam, intervju den 31 mars 2010. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Framtagandet av profilprodukterna kommer att begränsas till visitkort, broschyr, webb-
sidesförslag och brevpapper samt kuvert; detta för att dessa ger en tydlig bild av hur va-
rumärket kan kommuniceras.4 

1.5	  Metod	  och	  litteratur	  

1.5.1	  Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  metod	  
En kvalitativ metod innebär att undersöka kännetecken som inte kan reduceras ner till 
numeriska värden, till skillnad från en kvantitativ metod som används för att undersöka 
mängder eller mäta variabler. Den kvalitativa metoden däremot används för att forska 
kring mer komplexa fenomen med många olika nyanser som exempelvis i studier som 
rör komplexa mänskliga situationer eller handlingar. Detta kan röra sig om att på djupet 
undersöka människors beteenden, värderingar och olika kulturella skillnader eller feno-
men som tv-reklam och konst (Leedy & Ormrod, 2009). 
 
Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden är uppbyggda utifrån liknande pro-
cesser som består av att ta fram en eller flera hypoteser, granska relevant litteratur samt 
samla och analysera data. I en kvantitativ metod börjar arbetet med att ta fram hypote-
ser, isolera variablerna som ska undersökas och därefter samlas numerisk data in som 
sedan genomgår en statistisk procedur där datan analyseras och blir till slutsatser. Den 
kvalitativa metoden däremot börjar oftare med att ta fram generella undersökningsfrå-
gor än hypoteser. Därefter samlas verbal data in (och ibland även icke-verbal data) från 
ett mindre antal personer för att sedan organiseras och användas till att ge generalise-
ringar och verbala beskrivningar som avbildar situationen som studerats (Leedy & 
Ormrod, 2009).  
 
Syftet med en kvantitativ metod är att hitta förklaringar och förutsägelser som kan ap-
pliceras till andra platser och personer, medan syftet med en kvalitativ metod är att hitta 
en bättre förståelse för komplexa situationer där teorier kan byggas upp från grunden. 
En kvantitativ forskare använder redan färdiga instrument för att mäta data och samma 
instrument används hela studien ut. En sådan forskare väljer metoder som tillåter dem 
att mäta data objektivt och är ofta distanserad från sina undersökningspersoner för att 
inte påverka resultatet. Den kvalitativa metoden är mer holistisk med ett specifik fokus, 
design och mätinstrument (så som intervjuer) och tillvägagångssättet kan ändras allt 
efter som. Kvalitativa forskare går in med öppna sinnen och fördjupar sig i samt in-
teragerar med situationen de ska undersöka (Leedy & Ormrod, 2009). 

1.5.2	  Fallstudier	  
Fallstudier är en kvalitativ metod som används i forskningssyfte när frågor om hur eller 
varför ställs i de fall där det är svårt att kontrollera situationen, som exempelvis i ett so-
cialt sammanhang (Yin, 2007). I en fallstudie studeras förslagsvis en individ, ett pro-
gram eller ett event under en bestämd tidsperiod.  Fokus kan ligga på att studera endast 
ett fall, men även flera för att kunna göra jämförelser. Fördelen med att använda en fall-
studie är att metoden lämpar sig väl för att få en mer djupgående förståelse om outfors-
kade områden eller situationer och även för att generera och förse ett första stöd för 
hypoteser. En svaghet med en fallstudie är att den, speciellt om endast ett fall undersöks, 
                                                
4 Klas Ahlström Art Director/Projektledare Anfang Reklambyrå, intervju den 22 april 2010. 



 

 4 

inte säkert ger generaliserbara fynd som kan appliceras på andra liknande situationer 
(Leedy & Ormrod, 2009). 

1.5.3	  Intervjuer	  
En vanlig metod i en fallstudie för att samla in data är att använda sig av intervjuer, vil-
ka i kvalitativ research ofta är flexibla och kan ge fler infallsvinklar som undersökaren 
inte funderat över. Intervjuer kan i fallstudier bidra med mycket användbar information 
rörande ämnen som människors åsikter och deras perspektiv på fakta, känslor, motiv, 
nuvarande och dåvarande beteenden och människors agerande. Svagheten är att en in-
tervju kan generera olika svar från olika personer vilket kan göra det svårt att jämföra 
intervjuerna sinsemellan (Leedy & Ormrod, 2009).  
 
Vid genomförandet av en intervju är det viktigt att följa ordningen på frågorna som 
ställts upp innan samt att formulera frågorna tydligt så att målet med dem uppnås. In-
tervjuaren måste dessutom vara noga med att ställa välvilliga och icke-hotande frågor för 
att intervjun ska hålla en öppen karaktär där respondenten får möjlighet att berätta om 
både fakta och om sina egna åsikter. Målet med en sådan intervju är att respondenten 
mer ska börja likna en informant - en person som bistår forskaren, formulera egna upp-
fattningar och idéer samt kan hjälpa till att ge ytterligare förslag på personer att inter-
vjua (Yin, 2007).  
 
En variant på en öppen intervju är den fokuserade som utspelar sig under mindre än en 
timme. Denna metod är striktare och forskaren väljer ofta att följa intervjuprotokollet 
för att strukturera upp intervjun (Yin, 2007). En annan effektiv intervjumetod när ti-
den är knapp är att använda fokusgrupper. I denna metod intervjuas flera personer, cir-
ka tio, på samma gång under en till två timmar och karaktären på intervjun blir mer åt 
diskussionshållet. Fördelen med att använda fokusgrupper är att personer kan känna sig 
mer bekväma i att prata i grupp samt att interaktionen respondenterna emellan kan vara 
mer informativa än om de intervjuats enskilt (Leedy & Ormrod, 2009). 
 
Leedy och Ormrod (2009) tar upp tolv punkter att ta hänsyn till för att genomföra en 
produktiv intervju: skriv några frågor på förhand, fundera över hur deltagarnas kulturel-
la bakgrunder kan påverka svaren, se till att de intervjuade är representativa för studien, 
hitta en lämplig intervjuplats, få skriftlig tillåtelse, behåll intresset, fokusera på konkreta 
frågor, lägg inte orden i munnen, spela in svaren verbalt, behåll reaktionerna för dig 
själv, behandla svaren som iakttagelser och inte fakta samt se till att alla i en fokusgrupp 
får prata. Även Yin (2009) påpekar vikten av att enbart tolka svaren som verbala utsagor 
och inte fakta eftersom respondenterna kan minnas dåligt och ha svårt att uttrycka upp-
levelser och uppfattningar. 

1.5.4	  Val	  och	  tillämpning	  av	  metoder	  
Till detta projekt lämpar sig en kvalitativ metod bäst då den, som Leedy och Ormrod 
(2009) säger, används för att undersöka fenomen som reklam och människors åsikter. I 
detta projekt finns inte heller färdiga teorier om hur varumärkesmanualer byggs upp att 
tillgå och därför måste ett arbete med att bygga upp teorier från grunden göras, vilket 
kan görs med just en kvalitativ metod (Leedy & Ormrod, 2009). Dessutom kräver pro-
jektet ett nära arbete med arbetsgivare och intervjupersoner eftersom det är deras åsikter 
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och erfarenheter som är av värde att undersöka, vilket en kvantitativ studie enligt Leedy 
och Ormrod (2009) inte hade tillåtit. 
 
I detta projekt lämpar sig dessutom en fallstudie mycket bra då det är individers erfa-
renheter och värderingar som ska undersökas. Området är relativt outforskat och genom 
att använda en fallstudie går det att få en djup förståelse kring ämnet, vilket behövs för 
att ta reda på hur en brandbook skapas åt ett företag med flera verksamheter under ett 
och samma varumärke. Eftersom endast ett fall undersöks finns det, som tidigare 
nämnts, en risk med att resultaten inte går att applicera på liknande situationer, men 
genom att göra intervjuer med två olika designers bör risken förminskas något. Dessa 
två designers har erfarenhet kring skapandet av brandbooks och går det att hitta likheter 
i deras uttalanden går det också att skapa generaliseringar. 
 
För projektet passar också intervjuer bra då det är av intresse att undersöka personers 
åsikter och värderingar. En öppen intervju bidrar till att respondenterna kan ge värde-
fulla åsikter som annars hade varit svåra att få fram och som inte styrks av fakta Att an-
vända en öppen, men fokuserad intervjumetod, passar till intervjuerna av de grafiska 
designerna eftersom tiden är begränsad. Däremot lämpar sig en mindre fokusgrupp vid 
intervjun av personalen på Yakobs Ram & Reklam då det är en intervju som handlar 
om att få och skapa en enhetlig och gemensam bild av företaget. En fokusgrupp kunde 
inte användas vid intervjun på grund av tidspress på arbetsplatsen. Istället genomfördes 
en öppen och fokuserad intervju, en metod som ändå genererade värdefulla svar från 
respondenten. En svårighet med denna metod var att det kunde vara svårt att avgöra om 
respondenten talade för hela företaget eller om övrig personal hade haft andra åsikter. 
Detta kommer dock projektet inte ta hänsyn till, utan de fakta som respondenten gav 
kommer att ligga till grund för arbetet så att projektet ska kunna fortlöpa smidigt. 
 
Att intervjuer kan ge olika svar mellan olika personer måste tas hänsyn till i detta pro-
jekt och analyseras eftersom erfarenheter kan skilja sig mellan respondenterna. Som un-
derlag för intervjuerna har hänsyn tagits till de tolv punkter som Leedy och Ormrod 
(2009) tar upp i stycke 1.5.3 och dessutom har intervjuprotokoll med frågor gjorts för 
att, enligt Yin (2007), strukturera upp intervjuerna. 

1.5.5	  Litteraturval	  
Den data som ligger till grund för presenterad fakta i denna rapport har hämtats ur 
böcker samt artiklar som rör ämnena varumärkesidentitet och intervjuteknik ur olika 
aspekter. Ämnena berörs generellt men även mer ingående för att anpassas efter fråge-
ställningen. De böcker som använts i detta projekt utgörs till största delen av den kurs-
litteratur som varit aktuell under åren 2007-2010 vid kandidatprogrammet Grafisk de-
sign och kommunikation på Linköpings universitet. Övrig relevant litteratur samt artik-
lar har gått att finna vid Campus Norrköpings bibliotek samt i deras databas. Sökningar 
i bibliotekets databas resulterade ett stort utbud av artiklar, vilka har undersökts utifrån 
relevanssypunkt.  
 
Samtlig litteratur behandlar ämnet varumärkesidentitet och grafisk formgivning på ett 
generellt plan och tar inte specifikt upp vad som gäller vid skapandet av en grafisk profil 
till ett företag som bedriver flera verksamheter under samma varumärke. För att erhålla 
information om vad som gäller under dessa förhållanden har intervjuer ägt rum.  
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1.5.6	  Designdagboken	  
En designdagbok har förts under projektets mer kreativa del där en varumärkesmanual 
har utformats. Detta för att dokumentera designprocessen och underlätta skrivandet av 
resultatdelen och diskussionsavsnittet då dagboken innehåller beslutsgrunder gällande 
design och utformning. Designdagboken är skriven i en friare form där arbetsprocessen 
dokumenteras dag för dag. Designdagboken finns dessutom som bilaga i rapporten (se 
8.4). 

1.5.7	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
Tre intervjuer genomfördes, två med grafiska designers och en med tryckerichefen på 
Yakobs Ram & Reklam. Intervjun med de förstnämnda bestod av sju förberedda frågor 
kring varumärkesbyggande (se bilaga 7.2). Intervjuformuläret var uppbyggt av tre inle-
dande och något mer övergripande frågor som sedan följdes av ett kort scenario. Anled-
ningen till att ett scenario valdes var för att konkretisera frågan och göra det tydligt för 
respondenterna vad det var som söktes. Scenariot var dock mycket kortfattat för att 
fortfarande hålla en öppen karaktär på intervjun. Specifika frågor om till exempel logo-
typ, färg och teckensnitt undveks därför för att respondenterna själva skulle få möjlighet 
till att tänka fritt kring frågorna. Frågorna är dessutom skapade så att de ska skilja sig så 
mycket som möjligt åt för att ge en bredd. Detta var nödvändigt då det fanns tidsbrist 
hos respondenterna vilket innebar att endast ett fåtal frågor kunde ställas. 
 
Intervjuerna med grafiska designers hade till syfte att generera svar som kunde vara till 
hjälp för att svara på frågeställningen ”hur bör en brandbook utformas åt ett företag 
som bedriver flera verksamheter under samma varumärke”. Svaren från dessa intervjuer 
ligger till grund för framtagandet av varumärkesprofilen åt Yakobs Ram & Reklam ge-
nom att ha bidragit med synpunkter och värdefulla tips. 
 
Till intervjun med Yakobs Ram & Reklam användes ett frågeformulär som underlag (se 
bilaga 7.1). Denna baserades delvis på frågorna i stycke 2.5, men också på erfarenhet 
som erhållits under studierna från programmet Grafisk Design och Kommunikation vid 
Linköpings universitet. Formuläret bestod av 14 frågor där de tre första var av övergri-
pande karaktär och handlade om företagets bakgrund. Därefter följde frågor gällande 
varumärke, företagets värderingar, konkurrenter med mera. Många frågor var något 
upprepande, men formulerade olika, för att kunna ge samband och återkommande svar 
som underlättade arbetet med att bygga varumärkesmanualen. Intervjun med företaget 
hade till syfte att konkretisera deras affärsidé, vision och mission samt att ge insikt i fö-
retagets önskemål och behov gällande det grafiska uttrycket.  
 
Urvalet av grafiska designers baserades på erfarenhet kring skapandet av brandbooks och 
därför kontaktades två stora reklambyråer som kunde tänkas ha den kunskap som detta 
projekt krävde. Att valet föll på två större reklambyråer var för att dessa har anställda 
inom många olika yrkesroller, vilket ökade sannolikheten för att hitta relevanta respon-
denter. Företagen Anfang och Jerhammar & Co kontaktades via telefon och då i första 
hand deras anställda Art Directors, Klas Ahlström, John Kyrklund och Örjan Jerham-
mar, vilka visade sig ha lång erfarenhet inom branschen och tid att delta. Gällande in-
tervjun med Yakobs Ram & Reklam föll valet naturligt på projektets uppdragsgivare 
Louie Balko som är den person som varit involverad från starten i projektet samt har 
stort ansvar på, och kunskaper om, företaget. 
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2	  Teori	  

2.1	  Varumärket	  som	  kommunikationsverktyg	  
Ett varumärke utgörs av de förväntningar och det löfte som en konsument relaterar till 
ett specifikt företag, produkt eller service (Wheeler, 2006). Termen varumärke har flera 
definitioner och dess innebörd varierar inom olika yrkesgrupper. Ett varumärke definie-
ras utifrån dess emotionella konnotationer, fysiska attribut samt utifrån hur det relaterar 
till konsumenter (Klimchuk & Krasovec, 2006). Varumärken kan liknas med männi-
skor eftersom de båda har identifierbara karaktärsdrag, föds, växer och fortsätter att ut-
vecklas (Klimchuk & Krasovec, 2006). 
 
Ett starkt varumärke spelar en avgörande roll i ett företag. Det är vanligt att dessa enbart 
ses som ett kommunikationsverktyg, vilket innebär ett alltför snävt förhållningssätt. 
Genom att gå in på djupet är det lättare att fastställa hur olika komponenter leder till 
framgång eller misslyckande för ett företag. Genom att analysera hur utomstående upp-
fattar varumärken ges värdefull information som baseras på den image som varumärket 
förmedlar. Om man väljer att se varumärket ur motsatt perspektiv, det vill säga ur äga-
rens perspektiv, ges information angående varumärkets identitet (Burmann, Hegner & 
Riley, 2009). 

2.2	  Varumärkesidentitet	  och	  image	  
Varumärkesidentitet baseras i grund och botten på research om mänsklig identitet. 
Konceptet baseras på den syn en individ har av sig själv. För att en människa ska framgå 
som trovärdig och autentisk krävs god insikt vad beträffar den egna personligheten. 
Identiteten är därmed avgörande vid utvecklandet av förtroende. Varumärkesidentitet 
kan ses som en form av gruppidentitet och den uttrycks genom att förmedla en samlad 
bild av bland annat företagets vision, kompetens, kommunikationssätt och beteende 
(Burmann, Hegner & Riley, 2009). 
 
Varumärkesidentiteten utgörs av ett varumärkes konkreta visuella och verbala uttryck 
och har till syfte att öka kännedom och bygga företag (Wheeler, 2006). Namn, färg 
samt symboler är samtliga exempel på grundläggande element som ingår i ett varumär-
kes visuella uttryck (Klimchuk & Krasovec, 2006). 
 
Varumärkesidentiteten bidrar till skapandet av känslomässiga relationer med konsumen-
ten (Klimchuk & Krasovec, 2006). Den bör vara minnesvärd, särskiljande, flexibel, till-
förlitlig, hållbar och meningsfull samt addera ett mervärde till kunden. Varumärkes-
identiteten fungerar som en konstant påminnelse av företagets värderingar samt dess arv 
och uttrycks i samtliga marknadsföringskanaler (Wheeler, 2006). 
 
Mottagarens syn på varumärket, varumärkets image, baseras på tre komponenter: varu-
märkesattribut, det funktionella värdet samt det symboliska värdet som varumärket 
förmedlar. Imagen är ett resultat av målgruppens mentala behandling av den informa-
tion som företaget sänder ut (Burmann, Hegner & Riley, 2009). 
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2.3	  Varumärkesvärderingar	  
Ett varumärkes ryggrad utgörs av grundläggande värderingar, oavsett om dessa är defini-
erade eller ej. Att blottlägga ett företags innersta värderingar innebär ofta en resa in i 
organisationens ursprung, historia och arv (Urde, 2009). 
 
Målet för de flesta organisationer är att skapa värde. (Wheeler, 2006) Ett företags värde-
fullaste tillgång är ett starkt varumärke. Detta är en av de största anledningarna till var-
för många företag anser att varumärkesuppbyggnad är en strategisk fråga av högt värde 
och att antalet företag som anser att varumärkesfrågor är ledningsfrågor ökat under de 
senaste åren. (Melin, 2002). 
 
Effektiv varumärkesidentitet skapar värde samt leder till mätbara resultat genom att det 
ökar igenkänningen, ökar medvetenhet, kommunicerar unikhet, kvalitet samt särskiljer 
företaget från sina konkurrenter (Wheeler, 2006). Ett varumärke agerar bland annat 
informationsbärare, katalysator, löftesbärare samt imageskapare. Dessa egenskaper bildar 
tillsammans värde hos konsumenten. (Melin, 2002). 
 
Ett varumärkes värden kan ses ur tre synvinklar: värden relaterade till organisationen, 
värden som sammanfattar varumärket samt värden som de uppfattas av kunderna. De 
värden som är relaterade till organisationen är de normer, vanor och gemensamma vär-
deringar som sammanfattat ger företaget dess karaktär. Dessa värden är av stor intern 
betydelse och de svarar på frågor som vilka är vi, hur arbetar vi samt vad är det som gör 
oss till en organisation. Att fokusera och vägleda företagets reklam och kommunikation 
har de kärnvärden som sammanfattar varumärket som främsta uppgift (Urde, 2009).  
 
I en organisation omfattar värderingarna hur människor behandlar varandra, hur de 
bedriver sin verksamhet samt vad som är viktigast för organisationen. De utgör kärnan i 
ett företags filosofi och är grundval för företagets kultur. En nära koppling mellan per-
sonliga och organisatoriska värden är en av de viktigaste nycklarna till ökad effektivitet. 
Gemensamma värderingar hos de anställda leder till en känsla av gemenskap och det är 
viktigt att samtliga beslut tas utifrån dessa (Jaffe, Gerould & Tobe, 1993).  

2.4	  Kärnvärden	  
Kärnvärden sammanfattar ett varumärkes viktigaste dimensioner. Den process som syf-
tar till att blottlägga och definiera ett varumärkes identitet och dess kärnvärderingar in-
nefattar kritiska diskussioner och många blandade känslor. Om ett kärnvärde inte fram-
kallar känslor kan en anledning vara att det saknar mening och är olämpligt. Kärnvär-
den har till uppgift att svara på frågan vad ett varumärke står för (Urde, 2009). 
 
Hur många kärnvärden ett företag har varierar i antal, i vilken grad de omfattas av om-
världen och i vilken grad de är rotade internt. Kärnvärden utvecklas och dess innebörd 
förändras över tid. De är dynamiska och det är av högsta vikt för ett företag att följa ut-
vecklingen noga (Urde, 2009). 
 



 

 9 

Byggandet av kärnvärden är en process som sker successivt. Ett kärnvärde har till upp-
gift att stödja varumärkets löfte och de förstärks och växer sig starkare varje gång en 
kunds förväntningar uppfylls samt de gånger då organisationen och dess ledning står 
upp för sina värderingar. Det sistnämnda gäller särskilt i svåra tider (Urde, 2009). 
 
Ett kärnvärde kan aldrig ägas av ett företag eller en organisation. Det kan endast respek-
teras och följas. Om ett ägande skulle vara möjligt skulle ägandeskapet innehas och de-
las av företagets anställda, dess kunder samt övriga viktiga intressenter såsom återförsäl-
jare och partners (Urde, 2009). 
 
Det är viktigt att de värden som är rotade i en organisation stämmer överens med kon-
sumentens upplevda värden och vice versa. Då kärnvärdena är bevisat sanna skapas ut-
ifrån dessa en solid grund att bygga och förvalta varumärket på. I de fall då kärnvärdena 
är intetsägande blir resultatet det motsatta (Urde, 2009). 
 
För att tydliggöra vad som menas med kärnvärden kan företaget Volvo användas som 
exempel. Volvo har tre kärnvärden: kvalitet, säkerhet samt miljö. Kvalitet har sedan före-
tagets start varit ett tema för kommunikation och konsumenterna förknippar även före-
tagets produkter med detta kärnvärde. Säkerhet avspeglas i bland annat de stoppade in-
strumentpanelerna. Kärnvärdet miljö hänvisar till frågor som rör bland annat arbetsmil-
jö samt fabriksutsläpp (Urde, 2009). 

2.5	  Mission	  och	  vision	  

2.5.1	  Mission	  
Enligt Jaffe, Gerould och Tobe (1993) är det definieringen av missionen som bestäm-
mer hur verksamheten struktureras och det är också missionen som är dess kärna. Mis-
sionen guidar företaget i att utveckla strategier, bestämma avgörande framgångsfaktorer, 
hitta möjligheter samt bidrar till att göra kunder och intressenter nöjda. Vidare säger 
dem: 
 

”Missionen är föreningen av vad kunderna ser som din verksamhet, vad de an-
ställda i ditt företag ser som din verksamhet, vad dina produkter och tjänster 
ska vara, vilka dina kunder är och vilket värde du erbjuder dem. Det inklude-
rar också vad den större omgivningen ser som ditt syfte och vilket arbete du 
verkligen gör. Det byggs upp utifrån dina kärnvärderingar.” 

 
Enligt Jobber och Fahy (2006) definieras en företagsmission såhär: ”... en bred definierad 
och bestående målsättning som skiljer ett företag från andra av dess typ”. En mission är med 
andra ord bestående och specifik för den individuella organisationen och formas enligt 
författarna av företagsledningen, kompetenser i firman och bakgrunden till företaget. 
Jobber och Fahy (2006) menar även att det inte finns något som är rätt eller fel vid ska-
pandet av en mission, utan för att bli lyckad ska den baseras på ledningens framtidsvi-
sion av företaget och bidra till att motivera personalen att jobba utifrån ett och samma 
mål. Jaffe, Gerould och Tobe (1993) säger även dem att en lyckad mission urskiljer 
verksamheten från andra och vad som är unikt, men dessutom hjälper den inte bara till 
att motivera personalen utan talar också om vilka beslut de ska ta och hur de ska handla 
i olika situationer. 
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En mission bör uppbringa känslor och passion och säga vad företaget är; fokus ska ligga 
på företagets själ och vad företaget gör. Missionen ska vara kort och koncis samt genom-
arbetad och bör inte vara längre än tre meningar (Jaffe, Gerould & Tobe, 1993).  
 
Det finns två, enligt Jobber och Fahy (2006), övergripande frågor att ställa för att fast-
ställa företagets spelrum och verksamhet nämligen: vilken verksamhet är vi i och vilken 
verksamhet vill vi vara i? Även Jaffe, Gerould och Tobe (1993) anger ett antal frågor att 
ställa sig vid missionsbygge och också där är första frågan den samma. Därefter följer: 
vilka är dina kunder, vilket mervärde tilldelas ditt företags kunder, vad bidrar ditt före-
tag med till samhället i stort, vad är ditt företag speciellt bra på 
(produkter/service/styrka) och hur är det unikt och urskiljande? Vissa företag har pro-
blem med att korta ner missionen. För att komma till rätta med problemet kan frågor 
som vad skulle vi göra om 70% av företagets tillgångar togs bort och skulle kanske före-
taget göra detta istället, vara lämpliga att ställa. 
 
Efter att ha svarat på ovanstående frågor ska missionen definieras utifrån marknaden 
och dess behov istället för att vara produktfokuserad; detta på grund av att produkter är 
tillfälliga och övergående medan kundernas basbehov alltid kommer att bestå (Jobber & 
Fahy, 2006). Jobber och Fahy (2006) menar med andra ord att en verksamhet ska ses 
som en kundtillfredställande process och inte en varuproducerande process för då 
kommer fler möjligheter att öppnas för företaget.  

2.5.2	  Vision	  
En vision är en kraftfull mental bild av vad företaget vill vara i framtiden. Den är rotad i 
verkligheten, men fokuserar på framtiden och ger företaget en chans att utforska möj-
ligheter och nå önskemålen. En vision hjälper dessutom till att ge personalen på företa-
get ett högre syfte med deras arbete genom att den fångar företagets personlighet, hjärta 
och själ. Visionen ger en gemensam och tydlig bild över vad organisationen försöker 
skapa och hur den önskade framtiden ser ut, vilket ökar chansen till att bli ett fram-
gångsrikt företag (Jaffe, Gerould & Tobe, 1993).   
 
Jaffe, Gerould & Tobe (1993) uttrycker en vision på följande sätt ”Visionen andas liv in 
i en grupp och fungerar som grunden till inspiration. Visionen är produkten av att huvud 
och hjärta arbetar tillsammans”. Även Wheeler (2006) säger att visionen är inspirationen 
för, men också grunden till, att skapa ett lyckat varumärke och för detta krävs en effek-
tiv, tydlig och passionerad ledare.  
 
För att konkretisera visionen finns ett antal frågor som formgivaren kan ställa till före-
tagsledningen: Om ditt företag fick bli det du ville om fem år, vad skulle det vara, hur 
skulle du veta att det var uppnått, vilken typ av organisation vill du vara i, vad vill du 
verkligen göra eller skapa, vad skulle vara värt att engagera sig i över de kommande tio 
åren, hur differentieras företaget från dess konkurrenter och vad är det rätta sakerna att 
göra? (Jaffe, Gerould & Tobe, 1993).  
 
Företaget kan även tänka i termer av ”vi är” och ”vi vill” gällande produkter, företaget, 
marknaden, nyckelrelationer, kompetenser och kulturen för att ta reda på vad företaget 
är tänkt att göra i framtiden.  Bergström (2007) säger dock att en fara vid visionsska-
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pande är att visionen kan bli allt för pompös, ett utropiskt och ouppnåeligt mål som för 
personalen blir allt för avlägset. Vidare säger han att ”Visionen måste vara konkret efter-
som framtiden inte ligger där och väntar, utan är här och nu för att skapas”. 
 
Utmaningen för en designer i skapandet av en vision ligger i att översätta och tolka den 
till ett greppbart och visuellt uttryck som talar till företagets intressenter. Genom att 
undersöka företagets styrkor, svagheter, marknad och konkurrensfördelar kan designern 
få en bild av företagets framtid och därefter visualisera ledningens drömmar och önske-
mål (Wheeler, 2006). 

2.6	  Logotyp	  
En logotyp, eller ett ordmärke, utgörs av ett företags eller en produkts namn återgivet i 
ett särskilt teckensnitt (Bergström, 2007). Teckensnittet kan vara en standardfont, mo-
difierat eller helt omgjort. Det är lika viktigt för en designer att ta hänsyn till varje bok-
stavs specifika attribut som att ta hänsyn till att bokstavsformerna fungerar tillsammans 
och ger ett bra helhetsintryck. För att logotypen skall uttrycka lämplig personlighet är 
det vanligt att enskilda bokstäver justeras eller manipuleras (Wheeler, 2006).  
 
Själva namnet kan vara generiskt eller arbiträrt, det vill säga beskrivande eller godtyck-
ligt. En firma som heter Holmens Bilvård har ett generiskt namn, medan den ameri-
kanska datortillverkaren Apples namn är arbiträrt (Bergström, 2007). 
 
En logotyps främsta uppgifter är att harmoniera med företagets affärsidé och kultur 
samt att skilja sig från mängden. Den utgör kärnan i den visuella profilen och fungerar 
som företagets, eller tjänstens, visuella spegelbild. En logotyp får inte väcka associationer 
som strider mot företagets generella profil och den måste skapa förtroende. En logotyp 
bör ha en tidlös design eftersom den snabbt blir omodern om den är trend- eller tids-
bunden. En logotyp måste även fungera i enbart svart likväl som i färg, kunna läsas utan 
problem i stora liksom små teckengrader och vara lätt att känna igen (Bergström, 2007).  
 
Vad beträffar framtagandet av en logotyp börjar designern sitt arbete med att utforska 
hundratals typografiska variationer. Tidiga beslut kan till exempel röra huruvida logoty-
pen skall sättas i gemener, versaler eller i en kombination av dessa och om teckensnittet 
skall ha en klassisk kontra modern utformning. Slutligen äger en eventuell modifiering 
rum för att skräddarsy logotypen och varje designbeslut baseras på visuella såväl som 
kommunikativa grunder (Wheeler, 2006). 
 

 
Figur 5: Exempel på logotyper. Källa: Bergström, 2007. 
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Företagsmärke, även kallat figurmärke, fungerar som ett komplement till logotypen. 
Om företagsmärket är inarbetat och välkänt kan det användas fristående, skilt från logo-
typen, på exempelvis företagskläder eller i sponsringssammanhang. Företagsmärkets an-
vändningsområde saknar gränser eftersom det överbryggar språkliga och kulturella bar-
riärer. Ett företagsmärke bör vara grafiskt enkel och tydligt och det måste fungera i 
samtliga sammanhang oavsett underlag och material samt ha särprägel. Precis som en 
logotyp måste dessutom företagsmärket fungera i enbart svart likväl som i färg (Berg-
ström, 2007). 
 
Företagsmärken kan delas in i kategorierna ideogram, figurbild, piktogram samt bok-
stavsmärke (se figur 2). Idén med ett företags verksamhet visas med hjälp av ett ideo-
gram. Till exempel visas ett försäkringsbolags idé beträffande trygghet och skydd genom 
användandet av ett utfällt paraply. För att symbolisera företagets verksamhet används 
figurbilder, Expressens välkända geting är ett exempel på ett sådant. Ett piktogram är ett 
stiliserat och kraftigt förenklat märke. Bokstavsmärken består av förkortningar eller en-
bart initialer (Bergström, 2007).  
 

 
Figur 6: (från vänster) Ideogram, figurbild, piktogram och bokstavsmärke. Källa: Bergström, 2007. 

 

 

Logotypen tillsammans med företagsmärket utgör tillsammans företagets signatur. 
Denna skyddas ofta av en omkringliggande isoleringszon och ett företag har ofta flera 
olika versioner av signaturer. De kan exempelvis ha en version där logotypen och före-
tagsmärket kompletteras av företagets slogan, eller olika versioner för olika affärslinjer 
(Wheeler, 2009).  
 
Något som blir allt vanligare hos de företag som ofta förekommer i tv-reklam och på 
webben är så kallade ljudlogotyper. En ljudlogotyp är en vanlig logotyp som komplette-
ras med musik eller en ljudeffekt. Ljudlogotyper har till uppgift att förstärka företagets 
profil samt minnet hos mottagaren (Bergström, 2007).  

2.7	  Färger	  
Vad beträffar visuell perception uppfattar hjärnan först ett objekts form och därefter 
dess färg. Färg används för att stimulera varumärkesassociationer, frambringa känslor 
samt uttrycka personlighet (Wheeler, 2006).  
 
Det huvudsakliga målet vad beträffar färganvändning är att den färg som ett varumärke 
använder sig av skall kännas igen och förknippas med varumärket, och på så vis stärka 
detta (Wheeler, 2006). 
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Många hävdar att blå är den vanligaste företagsfärgen medan andra säger detsamma om 
röd, eftersom denna snabbt drar till sig uppmärksamhet och syns bättre. Ett företags 
speciella färg är tänkt att gå igen i företagets totala profil och synas i allt från logotyp till 
företagsskyltar (Bergström, 2007).  

2.7.1	  Grundläggande	  färglära	  
Färgcirkeln utgörs av ett horisontellt snitt genom den tredimensionella färgkroppen, (se 
figur 3). De fyra kulörta färgerna gult, rött, blått och grönt är jämt fördelade på cirkeln 
och mellan dessa existerar ungefär 1500 standardiserade kulörtoner. De kulörtoner som 
finns presenterade på färgcirkelns högra halva uppfattas som varma medan de på mot-
satt sida uppfattas som kalla. De fyra delar som cirkeln kan delas in har benämningen 
kvadranter (Bergström, 2007).  
 
Genom att istället utföra ett vertikalt snitt genom färgkroppen uppstår färgtriangeln (se 
figur 3). Med hjälp av denna kan formgivaren ange hur en viss färg förhåller sig till vitt 
respektive svart. Ju längre ner i triangeln desto mörkare färg och ju högre upp desto lju-
sare (Bergström, 2007). 
 
Elementarfärger upplevs som rena av det mänskliga ögat och består av gult, rött, blått, 
grönt, svart samt vitt. Vitt och svart är icke-kulörta färger till skillnad från de övriga 
elementarfärgerna som är kulörta (Bergström, 2007). 
 

 
Figur 7: (från vänster) Den tredimensionella färgkroppen, färgcirkeln och färgtriangeln. Källa: Berg-
ström, 2007. 

2.7.2	  Att	  tänka	  på	  vid	  val	  av	  färg	  
För att välja lämplig färg till ett specifikt varumärke krävs bland annat kunskap angåen-
de färgteori samt en klar bild av hur varumärket är tänkt att uppfattas och differentieras 
från sina konkurrenter. Det är även viktigt att den valda färgen är lämplig för den typ av 
marknad som varumärket agerar inom (Wheeler, 2006).  
 

Att skapa överensstämmelse genom olika informationskanaler är en utmaning och krä-
ver kunskap angående bland annat olika filformat och hur färg beter sig i olika miljöer 
(Wheeler, 2006).  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är hur olika färger tolkas inom olika kulturer 
(Wheeler, 2006). Människor som verkar i samma miljö delar generella associationer till 
färg. Dock skiljer sig dessa ofta på individuell nivå, vilket beror på personliga erfarenhe-
ter samt de kulturella skillnader som finns (Klimchuk & Krasovec, 2006). 
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2.7.3	  Användningsområden	  
Förutom att ena en identitet kan färg även användas för att gruppera och tydliggöra oli-
ka delar inom ett varumärke (Wheeler, 2006). Traditionellt skiljer man på ett varumär-
kes primära och sekundära färger. Den primära färgen presenteras ofta i varumärkets 
symbol medan de sekundära går att finna i tillhörande element såsom logotypens text 
eller slogan (Wheeler, 2006).  
 
Bergström (2007) tar upp begreppen funktionell respektive icke-funktionell färg. Funk-
tionell färg används främst för att skapa stämning, attrahera, pedagogisera, informera 
samt strukturera. Färg kan effektivt frambringa och förstärka olika stämningar. Attrak-
tion sker genom att färgen griper tag i läsaren och fångar dennes blick. Med hjälp av 
färg förmedlas information inom en mängd olika sammanhang och genom att färgkoda, 
till exempel genom att tilldela olika sektioner i en bok olika färger, underlättas läsarens 
navigering. Genom att lära ut med hjälp av färg i form av exempelvis färgbilder och fär-
gade tonplattor inbjuds mottagaren till läsning och innehållet förtydligas. Funktionell 
färg har till uppgift att göra produktens kommunikativa och fysiska funktioner bättre 
samt att stödja dessa. Icke-funktionell färg förbryllar läsaren och fungerar enbart som ett 
kosmetiskt tillägg (Bergström, 2007).  

2.7.4	  Färgpsykologi	  
Röda och gula färger förknippas med solen och dess ljus, vilket medför att vi generellt 
upplever dem som varma. De har även en aktiverande effekt på hjärnan. Blåa färger an-
ses kalla. De flesta associerar mörka färger med manlighet och ljusa färger med kvinn-
lighet. Viktigt att ha i åtanke är att olika färgers betydelser kan skilja markant inom oli-
ka kulturer (Bergström, 2007). 
 

Röd 
 

Röd är en varm färg som bland annat symboliserar eld, kärlek, passion, 
aggression, spänning, impulsivitet och kraft. Den kan fungera som en var-
ning och frambringa rädsla eller aggression. En ljusröd färg kan upplevas 
provocerande och upplivande medan en djupröd kulör kan kommunicera 
sofistikation, seriositet eller kunglighet. Rött påverkar oss fysiskt genom att 
fungera höjande för hjärtfrekvens samt blodtryck (Klimchuk & Krasovec, 
2006). Röd färg attraherar garanterat, men risken finns att andra närlig-
gande färger osynliggörs (Zappaterra, 2007).  
 

Orange Orange är en varm energisk färg som exempelvis signalerar energi, entusi-
asm, äventyrlighet samt glädje (Klimchuk & Krasovec, 2006). De flesta 
associationer till färgen är positiva. Har den orangea färgen för mycket rött 
i sig kan den ha en överväldigande effekt på ögat och är den för mycket åt 
det gula hållet kan den ge ett urlakat intryck (Zappaterra, 2007).  
 

Gul Precis som orange anses gul vara en färg som symboliserar energi. Andra 
generella associationer är hopp, optimism och lekfullhet. Gul kan även 
indikera fara (Klimchuk & Krasovec, 2006). Gul anses ofta vara den svå-
raste färgen för ögat att behandla på grund av dess kraftfullhet (Zappater-
ra, 2007).  
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Grön Grön har en lugnande effekt och symboliserar bland annat natur, tur, häl-
sa, förnyelse samt liv (Klimchuk & Krasovec, 2006). Det är en lätt färg 
eftersom de flesta associationer som människor gör är förknippade med 
naturen och därmed positiva (Zappaterra, 2007).  
 

Blå Blått betecknar generellt lojalitet, värdighet, auktoritet, sanning och vis-
dom, men kan även representera sorg, ensamhet och depression. Färgen 
kan kommunicera styrka och konservatism (Klimchuk & Krasovec, 2006). 
Blå färg får människokroppen att producera lugnande kemikalier och upp-
levs därför lugn och fridfull (Zappaterra, 2007).  
 

Lila Förr var lila en ovanlig färg då den var dyr, vilket ledde till att den kom att 
associeras med saker som kunglighet, sofistikation, lyx, visdom samt my-
stik. En djupt lila kulör kan upplevas lugn men även förmedla en känsla av 
depression och mörker (Klimchuk & Krasovec, 2006). Lila kan upplevas 
som överdrivet feminin (Zappaterra, 2007).  
 

Svart Svart är kraftfull och kan symbolisera trofasthet, elegans, seriositet och lyx. 
Färgen lämpar sig väl för att framhäva andra färger eller objekt som är av-
sedda att stå i fokus. I västvärlden förs tankarna ofta till förtvivlan och sorg 
(Klimchuk & Krasovec, 2006). Det är en komplex färg som många för-
knippar med underkastelse (Zappaterra, 2007).  
 

Vit Vit kan till exempel stå för oskuld, renhet, trovärdighet eller tidlöshet. Det 
är en komplicerad färg som även kan upplevas som steril eller neutral 
(Zappaterra, 2007). Färgen kan även föra tankarna till kyla och snö och 
framhäver omkringliggande färger väl (Klimchuk & Krasovec, 2006).  

2.7.5	  Viskande,	  talande,	  skrikande	  och	  komplementfärger	  
Bergström (2007) presenterar tre sätt som förenklat kan ligga till grund för sammanstäl-
landet av olika färger. Han talar om viskande, talande samt skrikande färger, vilka samt-
liga bygger på färgcirkelns kvadranter (se stycke 2.8.1). Genom att kombinera färger 
som skapar starka kontraster kan det visuella budskapet förstärkas, samtidigt som illa 
kombinerade färger ger ett oprofessionellt intryck (Bergström, 2007).  
 
Två färger som befinner sig inom samma kvadrant bildar tillsammans en harmonisk 
enhet och går ton i ton. Detta kan liknas med att de viskar till varandra. Om två eller 
fler färger som befinner sig i närliggande kvadranter kombineras hamnar dessa i kon-
trast till varandra. Till exempel ger kombinationen av röd tillsammans med blå färg ett 
livligt intryck. Man kan då säga att färgerna talar till varandra. En mycket stark kontrast 
bildas då färger som ligger i kvadranter som befinner sig mittemot varandra ställs sam-
man, färgerna skriker till varandra. Mellan grön och röd färg skapas den största 
kontrasten (Bergström, 2007).  
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Komplementfärger har varit föremål för livliga diskussioner under århundraden. Dessa 
innebär att om man till exempel stirrar på en röd bild och sedan flyttar blicken till en 
vit yta uppstår en efterbild i komplementfärgen. Förutom rött och grönt gäller samma 
fenomen för färgerna blått och orange samt gult och violett. Somliga hävdar att kombi-
nationen av dessa färger skapar harmoni medan andra hävdar motsatsen (Bergström, 
2007).  

2.7.6	  Färg	  i	  tryck	  
Vid trycksaksproduktion används fyrfärg, dekorfärg eller en kombination av dessa (Jo-
hansson, Lundberg & Rydberg, 2006). Fyrfärg används vid tryck av färgbilder och även 
då fler än två kulörer krävs. I fyrfärgstryck används de fyra tryckfärger-
na/grundkulörerna cyan, magenta, gul samt svart, förkortat CMYK. Tusentals kulörer 
kan skapas genom att de fyra grundkulörerna kombineras i olika procentsatser och på så 
vis bildas olika fyrfärgsblandningar. Färgerna blandas dock inte fysiskt, utan placeras på 
och bredvid varandra vid tryck (Johansson, Lundberg & Rydberg, 2006). 
 
Dekorfärger lämpar sig väl när trycksaken ska bestå av en eller ett par färger. De är även 
att föredra när det är noga att en viss kulör blir exakt rätt, vilket ofta är fallet vid logo-
typtillverkning och när man vill undvika att färgad text blir misspassad. Dekorfärger 
klarar av att producera mättade kulörer som guld och silver, vilket inte fyrfärgsbland-
ningar kan åstadkomma. Dekorfärger är färdigblandade och varje färg har en egen 
tryckplåt. De finns i en mängd olika kulörer och det vanligaste dekorfärgssystemet heter 
Pantone Matching System, förkortat PMS, och kommer från Pantone (Johansson, 
Lundberg & Rydberg, 2006).  
 
Viktigt att ha i åtanke vid design och färgval är att det som bildskärmen visar sällan 
stämmer överens med tryckresultatet. Oavsett om arbetet involverar dekor- eller fyrfärg 
bör färger väljas ur tryckta färgguider där det visas hur färgen ser ut i tryck (Johansson, 
Lundberg & Rydberg, 2006). Färger bör alltid betraktas i rätt ljus och man måste även 
ta hänsyn till att samtliga färger ter sig olika beroende på om papperet är bestruket eller 
obestruket (Johansson, Lundberg & Rydberg, 2006).  

2.8	  Typografi	  
Typografi är nyckeln till att skapa en effektiv identitet och för att bygga en sammanhål-
len företagsimage krävs det att typografin har personlighet, tydlig läslighet, klarhet, att 
den är lätt att använda samt att den kan ge en mängd olika uttryck. För att välja pas-
sande typografi krävs dessutom även förståelse för hur den fungerar i olika kontexter, till 
exempel på en medicinförpackning, i en tidning, i en annons eller på webben (Wheeler, 
2006). 
 
Två viktiga begrepp i typografiska sammanhang att ta hänsyn till är läsbarhet och läslig-
het. Det som gör att läsaren kan uppfatta det trycka ordet utan svårigheter och an-
strängning kallas för läslighet till skillnad från läsbarheten som syftar till om det är möj-
ligt att läsa och då med andra ord inte om det är lättläst. De fem faktorerna som spelar 
in på läsligheten beträffande tryckta medier är: valet av teckensnitt, teckengraden (stor-
leken) som bör ligga på 10-12 punkter, satsbredden (radlängden) där maximalt 55-65 
tecken per rad är att föredra, radavståndet (kägeln) samt papprets tryckkvalitet, färg, 
struktur och gramvikt (Hellmark, 2006). 
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Typografi består av teckensnitt (vilket inkluderar ett komplett alfabet med bokstäver, 
siffror och tecken i ett gemensamt utförande) samt fonter som är digitala teckensnitt i 
en speciell storlek och stil. Teckensnitten kan dessutom delas upp i olika familjer där de 
två övergripande är antikvor och sans-seriffer (Bergström, 2007). Antikvor lämpar sig 
bäst för löpande text i exempelvis tidskrifter samt böcker och kännetecknas av serifferna, 
”fötterna”, som hjälper till att skapa en linje som ögat har lätt att följa. Sans-seriffer be-
står av en enklare bokstavskonstruktion och lämpar sig för läsning på håll som till ex-
empel av affischer, men passar även att använda i rubriker, kortare ingresser och i bild-, 
diagram- samt figurtexter (Hellmark, 2006). Att använda antikvor ger ett mer formellt 
uttryck medan sans-seriffer upplevs som mer avslappnade och moderna (Zappaterra, 
2007). 
 

 
Figur 8: Exempel på en antikva och en sans-seriff. 
 
Att använda typografi för digitala medier så som webben är mer krävande och kan för 
en formgivare ställa till problem om en besökare exempelvis inte har det teckensnitt som 
angetts av formgivaren i stilmallen för webbsidan. Generellt kan sägas att sans-seriffer är 
de mest lämpade att använda på webben eftersom antikvor på en skärm fungerar myck-
et dåligt i mindre grader då serifferna klumpas ihop och gör att tecknen blir förvrängda 
och svårlästa. Två bra teckensitt för webben är Georgia och Verdana (se figur 4). Det 
som gör Georgia lämpligt är att den har robusta detaljer, men ger ändå ett luftigt in-
tryck och fungerar bra i små grader. Verdanas breda och öppna teckenformer ger, liksom 
som Georgia, ett luftigt intryck och passar bra i både brödtext som rubrik medan Geor-
gia passar bäst i rubriker (Bergström, 2007). Dessa karaktäristiska egenskaper är därmed 
bra att fokusera på vid val av teckensnitt för webben. 
 
Vid typografering är det som formgivare viktigt att tänka på en hel del saker för att ska-
pa rätt identitet. Att begränsa antalet teckensnitt är bra för att det är kostnadseffektivt 
då företaget annars måste köpa dyra licenser för dem (Wheeler, 2006) och att använda 
max tre teckensnitt bör räcka för att lösa de flesta typografiska behov (Bergström, 
2007). Dessutom är det viktigt att tänka på att specificera för företaget vilka teckensitt 
de ska använda, men att låta företaget själva bestämma teckengraden så att det passar 
deras behov (Wheeler, 2006). Formgivarens uppgift är även, enligt Wheeler (2006), att 
undersöka teckensnitt som uttrycker känslor och reflekterar företagets positionering, 
täcker behoven, fungerar i en rad olika storlekar, fungerar i svart och vitt samt färg, skil-
jer sig från konkurrenterna, är kompatibla med företagets kännetecken, är läsbara och 
läsliga, har personlighet, är hållbara samt reflekterar kulturen. 

2.9	  Format	  
För att förstärka ett budskap och en identitet ytterligare kan formgivaren använda sig av 
olika ytor och format. Formgivaren måste innan valet av form ställa sig frågorna vad 
målet är och vad budskapet går ut på. Vid val av format finns det två punkter som är av 
intresse att ta hänsyn till, nämligen funktionen och budskapet. Funktionen syftar till 
valet av format i relation till kontexten/omgivningen där formatet ska synas och med 
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budskapet menas valet av format för att matcha själva innehållet; exempelvis kan en bok 
om ett maratonlopp få ett liggande format och en bok och Eiffeltornet ett stående. Det 
formgivaren dock ska tänka på är att det ofta behövs ett avvikande och annorlunda 
format för att sticka ut och för att formatet ska matcha budskapet (Bergström, 2007). 
 
Vanliga format att använda är sådana som är liggande och stående. Ett liggande format 
sträcker sig ut åt sidorna och lockar läsaren genom att formatet har en stark spänning 
mellan bredd och höjd. Dessutom utnyttjar detta format att vi är vana att läsa från väns-
ter till höger vilket fångar mottagaren. Ett stående format däremot har en spänning mel-
lan höjd och bredd som skapar en uppåt och nedåtsträvande kraft och detta bidrar till 
att stående format känns trängre. Ett stående format är det vanligaste formatet och går 
att se i många a4-pappersutskick (Bergström, 2007).  
 
Kvadratiska format är mindre vanliga och formgivare och fotografer hävdar att det inte 
sker mycket i ett sådant format, det vill säga att kvadraten är spänningslös. Enlig Berg-
ström (2007) har dock detta format en stark inre dragkraft där objekt kan arrangeras 
och formges så att de strider mot likformigheten och rör sig ut mot kanterna och hör-
nen. De övriga formaten används sällan och till dessa hör trianglar och cirklar, vilka 
ihop med det kvadratiska formatet utgör tre av formgivningens grundformer (Berg-
ström, 2007). 

3	  Empiri	  

3.1	  Intervjuer	  	  

3.1.1	  Intervju	  med	  Yakobs	  Ram	  &	  Reklam	  
Louie Balko är tryckerichef på företaget Yakobs Ram & Reklam. Enligt Louie5 är syftet 
med företaget att leverera bra produkter till ett bra pris och på så sätt öka marknadsan-
delarna för att företaget ska kunna växa. Företagets viktigaste egenskaper däremot är att 
erbjuda kunderna bra service med mycket korta leveranstider, något som kunderna upp-
skattar. För att sammanfatta detta valde Louie ut tre ord som sammanfattar företaget 
och dessa var service, lojalitet samt kvalitet. 
 
Bra service och kvalitetsprodukter är ord som Louie upprepar ofta under intervjun och 
något som han anser är grunden i affärsidén och vad kunderna ska förknippa företaget 
med. Kunderna i sin tur består av små till medelstora företag och då främst reklambyrå-
er och återförsäljare. Även tryckerier anlitar Yakobs Ram & Reklam för att trycka små 
upplagor av material då det är mer lönsamt. 
 
Styrkor med Yakobs Ram & Reklam är att de är bra på att leverera under stress med 
korta deadlines och då åter igen med korta leveranstider. Genom att vara ett familjeföre-
tag kan de konkurrera bättre genom att alla anställda stöttar och hjälper varandra. De 
kan dessutom arbeta vid icke-traditionella arbetstider, anpassa lönen efter omsättning 
och alla är motiverade och trivs med det de gör, vilket gör företaget tillgängligt och på-
litligt. En svaghet säger Louie är att det ibland kan vara svårt att samsas på grund av att 

                                                
5 Louie Balko Tryckerichef Yakobs Ram & Reklam, intervju den 31 mars 2010. 
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det finns många olika nationaliteter under ett och samma tak vilket kan leda till miss-
förstånd och sämre intern kommunikation. 
 
När det gäller kommunikationen och marknadsföringen medger Louie att de inte har 
en tydlig grafisk profil, varken internt eller utåt mot kunderna. Exempelvis saknar 
logotypen en bakomliggande tanke vad beträffar färgval och utformning och visitkorten 
hos de anställda har olika utformningar.  
Louie säger att det är viktigt att den framtida logotypen inte är amatörmässigt gjort, inte 
baseras endast på färg, inte skapas i pixelgrafik, inte innehåller royalty-fria bilder, inte är 
komplex i sitt utförande samt att den är gjord för kunden och inte liknar konkurrenter-
nas. En önskan är att logotypen ska se konstnärlig, men ändå stilren och modern ut för 
att passa företagets verksamheter. 
 
Yakobs Ram & Reklams främsta konkurrenter är Närtryck eftersom de har en liknande 
inriktning samt vänder sig till samma målgrupp (de vänder sig båda till mycket utländs-
ka restaurangägare på grund av språklig samhörighet). Dessutom är nordens största stor-
formatstryckeri, Gigant Print, en av företagets konkurrenter då de ibland kan erbjuda 
något billigare priser, men dock inte snabbare leveranser än Yakobs Ram & Reklam. För 
att företaget ska kunna konkurrera ytterligare vill de i framtiden expandera genom att 
uppdatera tryckeriets maskinpark och anställa fler grafiker samt en säljare som kan in-
bringa fler kunder. Detta på grund av att företaget i dagsläget inte når ut till större före-
tag och kedjor, vilket de skulle vilja, och de känner att det blir svårt utan en säljare. 

3.1.2	  Intervju	  med	  reklambyrån	  Anfang	  	  
Klas Ahlström och John Kyrklund6, båda Art Directors och projektledare på reklamby-
rån Anfang i Norrköping har som huvudsyssla att arbeta med idéer, driva projekten på 
byrån samt att ha hand om kundkontakter. Både Klas och John har stor erfarenhet av 
att arbeta med samt utforma grafiska profiler då dessa ofta används för att ta fram mate-
rial åt både större och mindre företag. 
 
Det viktigaste att ha med i en grafisk profil anser de i första hand är logotypens använd-
ning. Därefter kommer förslag på broschyrer och färganvändning, tätt följt av riktlinjer 
för typografi och bildmanér. En mer utvecklad grafisk profil, en som går mer åt en va-
rumärkesmanual, innehåller ofta kärnvärden men, påpekar båda, det beror helt på vilket 
typ av företag det är.  
 
För att ta fram en manual åt ett företag med flera verksamheter börjar respondenterna 
med att skapa en grundsymbol. De tar fram förslag till logotyp och symbol i en större 
arbetsgrupp samt gör en enklare efterforskning för att ta reda på vad företaget är, vad 
det symboliserar samt har för historia. Nästa steg i arbetsprocessen är att konkretisera 
ord som förknippas med företaget och dessa kan exempelvis vara seriös, historiskt, lek-
fullt och så vidare. Dessutom rekommenderar respondenterna att platsen eller företaget 
som profilen ska göras åt besöks för att få fram en tydligare känsla om företaget.  

                                                
6 Klas Ahlström och John Kyrklund Art Directors/Projektledare Anfang, intervju den 22 april 2010. 
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Allteftersom växer logotypförslagen fram och vid detta stadium ratas vissa och andra 
förslag väljer dem att arbeta vidare med. Vanligtvis brukar arbetet sluta med två till tre 
färdiga förslag och när en av dessa har valts ut bjuds företaget in för att tycka och tänka 
kring designen.  
 
Både Klas och John arbetar mycket med att plocka element ur logotypen för att sätta in 
dessa i den grafiska profilen, men båda påpekar att det inte alls behöver vara så utan att 
en profil kan baseras på helt andra element som inte alls återses i logotypen. Arbetet 
med att ta fram en grafisk profil åt ett företag försvåras ganska mycket om företaget be-
driver flera verksamheter, men en lösning på detta är att använda färg för att skilja verk-
samheterna åt. Exempelvis kan en huvudlogotyp användas och sedan får de underlig-
gande verksamheterna, om de måste behålla sina enskilda logotyper, samma färg som 
huvudlogotypen. På så sätt kan företagen behålla sina identiteter, men ändå ingå i en 
grafisk gemenskap.  
 
En annan lösning är att skapa en huvudlogotyp och sedan lägga till bylines under, som i 
exemplet med Svenska Kyrkan, där alla församlingar från början hade egna logotyper. 
När deras grafiska profil sedan gjordes om så valde man att skapa en huvudlogotyp med 
symbol, där Svenska Kyrkan var det övergripande namnet, och sedan lägga till försam-
lingsnamnet under själva loggan. Ytterligare en variant på detta skulle kunna vara att 
färgkoda de underliggande namnen eller verksamheterna, men fortfarande behålla hu-
vudlogotypen. På så sätt, säger respondenterna, blir det enkelt om företaget skulle vilja 
utöka eller ta bort en verksamhet. 
 
Enligt Klas så är det viktigt med enkelhet när det gäller att skapa en logotyp och profil 
åt ett företag med flera verksamheter. Han säger att man bör undvika att ta med alla 
verksamheterna i huvudlogotypen då detta endast skapar en känsla av rörighet. Att istäl-
let arbeta med varje verksamhet för sig och basera dessa på en huvudlogotyp är något 
som rekommenderas. Dessutom kan alltid verksamheterna skrivas ut nederst på till ex-
empel ett visitkort så att kunden får en tydligare bild av vad som ingår i företaget. En 
svårighet kan dock vara att varje företag har sin egna lilla kultur med egna värderingar 
och preferenser vilket kan försvåra ett arbete. Klas och John säger att det kan vara svårt 
att hitta en bra balans mellan vad kunden vill ha och vad som man som designer tycker 
är bra. 

3.1.3	  Intervju	  med	  reklambyrån	  Jerhammar	  &	  Co	  	  
Örjan Jerhammar7 arbetar som Art Director på reklambyrån Jerhammar & Co. Han 
ägnar sig åt formgivning och är även delägare i företaget. Örjan har stor erfarenhet av 
varumärkesmanualer och har sett många projekt som misslyckats på grund av avsakna-
den av en sådan. Varumärkesmanualer framställs med fördel i flera versioner där fakta 
och riktlinjer tillkommer allteftersom. Om en manual blir allt för omfattande och allt är 
satt från början kan det ha en begränsande effekt på arbetet. Det är dock absolut nöd-
vändigt med givna ramar, tillägger Örjan. 
 
På frågan vad som är viktigast att ha med i en grafisk profil och varumärkesmanual var 
svaret att en bra logotyp med tydliga användningsinstruktioner utgör en essentiell grund 

                                                
7 Örjan Jerhammar Art Director Jerhammar & Co, intervju den 20 mars 2010. 
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att utgå från. I samband med logotypen bör det finnas med eventuella accentfärger och 
exempel på hur logotypen används i svartvitt. Det sistnämnda är dock inte lika nödvän-
digt att ha med idag som förr på grund av den tekniska utvecklingen. Andra delar som 
bör tas med är vilket/vilka teckensnitt och eventuella grafiska element som företaget an-
vänder sig av i sin kommunikation. Själva varumärkesmanualen är mer strategisk i sitt 
upplägg än den grafiska profilen och i den kan till exempel riktlinjer för Word-mallar 
och företagets bildspråk förekomma.  
 
Vad beträffar själva arbetsgången skulle Örjan börja med att fråga kunden var de står i 
dagsläget och hur de ser på sig själva. Efter att företagets innersta väsen, dess själ, identi-
fierats och fastställts fortlöper arbetet med syftet att finna symbolik. Idéarbetet äger i ett 
tidigt skede rum i form av gruppdiskussioner. Under arbetets gång är det viktigt att de 
idéer som tas fram, till exempel i form av logotypen, särskiljer sig från andra företags 
idéer och koncept. Att mönstergranska material är nödvändigt. Det är viktigt att utvär-
dera varje steg i arbetsprocessen och till exempel bör man inte byta namn på verksamhe-
ten bara för sakens skull. Nödvändiga ändringar bör alltid ses som något positivt.  
 
För att presentera de olika verksamheterna som ingår i samma varumärke kan en idé, 
enligt Örjan, vara att antingen ha med så kallade bylines eller att färgkoda de olika verk-
samheterna, för att på så vis skilja dem åt. Rent konkret svarade Örjan att det mest 
lämpliga nog vore att endast ha det övergripande namnet i logotypen och göra flera lo-
gotyper särskilt anpassade för de inkluderade verksamheterna. Dock ansåg han att ett 
företag med flera funktioner först och främst bör vara noga med att se över och renodla 
sin verksamhet, vilket till exempel kan göras utifrån vilka delar i företaget som är mest 
lönsamma. Detta för sin egen skull men även för kundernas. Ett företag som är alltför 
diversifierat förvirrar samtliga inblandade aktörer och det är bättre för ett företag att 
renodla sin verksamhet nu än om till exempel tio år. 
 
Örjan säger att en svårighet som kan förekomma vid arbetet med ett företags visuella 
profil ligger i de traditioner som finns. Det är svårt att bryta gamla vanor och konserva-
tiva inställningar kan förekomma hos kunder. En annan svårighet att är folk i allmänhet 
alltid har något att tycka om färg och form- utan att nödvändigtvis ha belägg för sina 
påståenden. 

4	  Resultat	  	  

4.1	  Kärnvärden	  
Urde (2009) menar i stycke 2.4 att exponerandet av ett företags innersta värderingar 
innebär en resa in i dess historia och arv. Därför har stor hänsyn tagits till de svar som 
framkom vid intervjun med Yakobs Ram & Reklam vid framtagandet av kärnvärden (se 
stycke 3.1.1).  
 
På frågan hur Yakobs Ram & Reklam själva skulle beskriva sitt företag med tre ord var 
svaret service, lojalitet och kvalitet (se stycke 3.1.1). Motiveringen till detta är att de an-
ser sig erbjuda sina kunder mycket hög service, väldigt korta leveranstider samt hög kva-
litet på både produkter och verktyg.  
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Då byggandet av kärnvärden är en process som sker successivt enligt Urde (2009), har 
tre kärnvärden vuxit fram under arbetets gång. Kärnvärdena service, kvalitet och effekti-
vitet har valts efter eget omdöme utifrån det som företaget anser vara sina starkaste 
egenskaper (se stycke 3.1.1). Då lojalitet kan ses som en viktig del i god service har or-
den service och kvalitet istället kompletterats med effektivitet.  
 
Utöver lojalitet till kunder innefattar kärnvärdet service de svar som framkom vid inter-
vjun gällande företagets positiva inställning till icke-traditionella arbetstider samt att 
personalen alltid ställer uppför varandra vid behov, då båda aspekter även kan anses för-
delaktigt för kunder och övriga intressenter (se stycke 3.1.1). Ordet kvalitet utgör ett 
kärnvärde av anledningen att Yakobs Ram & Reklam säger sig hålla mycket hög kvalitet 
på både verktyg och produkter. Ordet effektivitet syftar till vad Yakobs Ram & Reklam 
säger sig vara en av deras största styrkor: nämligen korta leveranstider Att de även anser 
sig vara starka på att arbeta under stress innebär ytterligare en dimension till detta kärn-
värde (se stycke 3.1.1).   
 
Gemensamma interna värderingar leder, enligt Jaffe, Gerould och Tobe (1993) i stycke 
2.4, till en känsla av gemenskap och bidrar med viktiga riktlinjer. Då kärnvärdena servi-
ce, kvalitet samt effektivitet kan sägas innefatta samtliga punkter av det som företaget 
själva anser vara sina starkaste sidor (se stycke 3.1.1) är dessa värden av stor intern bety-
delse.  
 
Urde (2009) menar att kärnvärdenas främsta uppgift är att fokusera och vägleda ett fö-
retags reklam och kommunikation. De kärnvärden som framtagits till Yakobs Ram & 
Reklam har därför som mål att genomsyra och vägleda all marknadsföring och övrig 
kommunikation, såväl intern som extern. 

4.2	  Mission	  	  
Då en mission, enligt Jaffe, Gerould och Tobe (1993) i stycke 2.5.1, byggs upp utifrån 
ett företags kärnvärderingar har Yakobs Ram & Reklams mission baserats på de tre 
kärnvärden som tidigare tagits fram åt företaget. Service, kvalitet och effektivitet utgör 
alltså grunden i missionen som lyder enligt följande ”Att med professionell personal och 
kunden i centrum erbjuda snabba leveranser till ett bra pris.” Jaffe, Gerould och Tobe 
(1993) menar vidare att en mission ej bör vara längre än tre meningar utan istället kort 
och koncis, vilket hänsyn tagits till vid skapandet av denna.  
 
I intervjun med Yakobs Ram & Reklam framkom att det som främst skiljer företaget 
från sina konkurrenter är deras fördelaktiga leveranstider (se stycke 3.1.1). Jaffe, Ge-
rould och Tobe (1993) menar att en lyckad mission bör urskilja verksamheten från 
andra, kommunicera vad som är unikt med verksamheten, motivera personal samt ge 
tydliga riktlinjer beträffande hur de anställda bör ta beslut och agera i olika situationer.  
Den mission som tagits fram åt Yakobs Ram & Reklam uppfyller samtliga krav då den 
uppmanar och motiverar personalen att agera professionellt och sätta kunden i centrum 
samt att den belyser företagets främsta konkurrensfördel: de snabba leveranstiderna. Då 
företagets priser nödvändigtvis inte är lägre än konkurrenternas uppmanas företaget 
ändå att fortsätta hålla dessa på en rimlig nivå, för att på så vis vara ett attraktivt alterna-
tiv.  
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Yakobs Ram & Reklams mission är framtagen med fokus på marknaden, snarare än på 
dess produkter, vilket är ett förhållningssätt som Jobber och Fahy (2006) i stycke 2.5.1 
förespråkar. Då de belyser vikten av att se verksamheten som en kundtillfredsställande 
process, snarare än en varuproducerande process, har stor vikt lagts vid detta vid mis-
sionskapandet.  

4.3	  Vision	  
Enligt Jaffe, Gerould och Tobe (1993) är visionen, som tidigare nämnts i stycke 2.5.2, 
en kraftfull mental bild av vad företaget vill vara i framtiden. De säger vidare att visio-
nen bör rotas i verkligheten men fokusera på framtiden och ge personalen ett högre syf-
te med sitt arbete. Då hänsyn tagits till samtliga aspekter och anpassats utifrån de svar 
som framkom vid intervjun med Yakobs Ram & Reklam blev resultatet ”Att vara det 
självklara valet i allt från idé och formgivning till framställandet av högkvalitativa 
trycksaker.” 
 
Med tanke på att Yakobs Ram & Reklam i dagsläget erbjuder allt ifrån formgivning och 
ramverkstad till högkvalitativ trycksaksproduktion (se stycke 1.1) är visionen rotad i 
nuet. Under intervjun med företaget framkom att syftet med företaget är att successivt 
utvecklas och på så vis öka sina marknadsandelar (se stycke 3.1.1). Då ett långsiktigt 
mål är att bli det självklara valet inom sin bransch har visionens fokus lagt på framtiden. 
Visionen erbjuder därmed personalen ett högre syfte med sitt arbete och ett konkret, 
om än långsiktigt, mål att sträva efter.  

4.4	  Logotyp	  
I båda intervjuerna med reklambyråerna gavs svaret att det viktigaste elementet i en gra-
fisk profil är logotypen (se stycke 3.1.2 och 3.1.3) Stor vikt har därför lagts vid utform-
ningen av denna. Även Bergström (2007) menar i stycke 2.6 att logotypen utgör kärnan 
i företagets visuella profil. Mycket tid har ägnats till logotypskissande och det har expe-
rimenterats med teckensnitt, färg och form. 
 
På frågan hur Yakobs Ram & Reklam ser på en framtida logotyp gavs flertalet önskemål 
vad beträffar utformningen. Ett bestod av att Yakobs Ram & Reklam såg en framtida 
logotyp som konstnärlig, men ändå stilren i sitt uttryck (se stycke 3.1.1), vilket har re-
sulterat i medveten användning av färg, form och typografi (se bilaga 8.4). Logotypen 
kan läsas i såväl stora som små teckengrader och den är lätt att känna igen, vilket är nå-
got som Bergström (2007) tydligt betonar vikten av. Han menar även att en logotyp 
måste ha en tidlös design så att den inte blir omodern fort, vilket vi också tänkt på un-
der arbetets gång.  
 
Genom utvärderingar av skissförslag (se bilaga 8.3) föll valet slutligen på en kursiverad 
logotyp helt satt i gemener (se bilaga 8.4). Ett tidlöst uttryck i logotyp söktes då en fara 
är att en logotyp snabbt blir omodern, vilket Bergström (2007) varnar för. Y:et i Yakobs 
är manipulerat för att ge en bidra till ett bättre helhetsintryck, vilket är något som Whe-
eler (2006) rekommenderar. 
 
Representanterna för byråerna var överens om att man med hjälp av att ha en huvudlo-
gotyp och färgkoda de olika underliggande verksamheterna kan särskilja dem åt utan att 
förstöra den grafiska gemenskapen (se stycke 3.1.2 och 3.1.3), vilket det tagits fasta på 
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då den huvudlogotyp som representerar Yakobs Ram & Reklam ackompanjeras av tre 
logotyper som representerar de olika verksamheterna med hjälp av färgkodade verksam-
hetsnamn (se bilaga 8.4). Denna lösning är även fördelaktig om Yakobs Ram & Reklam 
skulle få för sig att utöka eller ta bort en verksamhet och om de har behov av att mark-
nadsföra en verksamhet separat.  
 
Logotypen består av namnet Yakobs och presenteras tillsammans med ett eller flera 
verksamhetsnamn samt ett kompletterande företagsmärke, vilket är tänkt att tolkas som 
en pannå eller en inramad tavla med färgstänk. Eftersom företagsmärket sammanfattat 
presenterar idén med företagets olika verksamheter är detta enligt Bergström (2007) ett 
ideogram. Företagsmärket är viktigt eftersom de olika verksamheterna blir tydliga oav-
sett vilket språk den som ser signaturen har (Bergström, 2007). 
 
Namnet Yakobs Ram & Reklam är, enligt Bergström (2007), generiskt eftersom det be-
skriver vad företaget arbetar med. Dock har ordet tryck lagts till bredvid ram och reklam 
i den nya huvudlogotypen eftersom namnet Yakobs Ram & Reklam inte säger något om 
företagets tryckeriverksamhet. Fokus i samtliga logotypvarianter ligger på namnet, Ya-
kobs. I huvudlogotypen står orden ram, reklam och tryck i olika färger. Denna färgvari-
ation symboliserar de olika verksamheterna och går igen i färgstänken i logotypens fi-
gurmärke (se bilaga 8.4). 
 
En logotyp i gråskala finns presenterad i brandbooken trots att det, enligt Örjan Jer-
hammar, inte längre är nödvändigt att ha med en sådan på grund av den tekniska ut-
vecklingen (se stycke 3.1.3). Utöver logotypen i gråskala har även en variant som är 
tänkt att tryckas på mörkgrå bakgrund tillverkats (se bilaga 8.4). I intervjun med Jer-
hammar belyste respondenten även vikten av att ha med tydliga användningsinstruktio-
ner för logotypen, vilket finns presenterat i brandbooken (se bilaga 8.4). 
 
I enlighet med hur Klas och John på Anfang ofta arbetar vad beträffar grafiska profiler 
har element plockats ur logotypen till övriga delar i den grafiska profilen och brandboo-
ken, så som exempelvis dekorelement och färger (se bilaga 8.4). 

4.5	  Färger	  
Den huvudsakliga färgen i logotypen sattes till blå (cyan) och går igen i allt kommuni-
kationsmaterial som tagits fram till varumärkesmanualen. Detta baseras på fakta i stycke 
2.7 som säger att blå är en av de vanligaste företagsfärgerna samt att färgvalet ska gå igen 
i hela företagets profil och synas i allt från logotyp till företagsskyltning (Bergström, 
2007). Den blåa färgen är tänkt att symbolisera hela företaget och alla dess verksamheter 
och ska förknippas med företagsnamnet Yakobs.  
 
Blått valdes för att den i färgpsykologin enligt Klimchuk och Krasovec (2006) i stycke 
2.7.4 symboliserar lojalitet, värdighet, sanning och styrka. Detta är ord som överens-
stämmer med vad företaget vill stå för, nämligen kvalitet och snabba leveranser (se 
stycke 3.1.1) och som i varumärkesmanualen tolkats om till effektivitet, service och kva-
litet (se bilaga 8.4).  
 
Den blåa färgen återses även i figurmärket i logotypen tillsammans med rosa (magenta), 
grönt och orange. Tanken med detta är att de ska symbolisera CMYK som står för cyan, 
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magenta, gul och svart och som är vanliga färger att använda vid tryck (se stycke 2.7.6). 
Kulörerna blir på så sätt en del av vad företaget bedriver för verksamheter och då i första 
hand en direkt koppling till Yakobs tryckeriverksamhet. CMYK-färgerna har dock fått 
anpassats något då orange och grön inte är två av de fyra tryckfärgerna, men detta var 
nödvändigt då gult på vitt syns dåligt samt att svart är en färg som kan förknippas med 
sorg och förtvivlan (se stycke 2.7.4).  
 
Genom att kombinera dessa fyra kulörta färger skapas ett figurmärke som ger ett livligt 
och kreativt intryck, något som Bergström (2007) i stycke 2.7.5 säger sker om färger 
som ligger i närliggande kvadranter kombineras och hamnar i konstrast till varandra. 
Färgerna börjar då tala till varandra och kan ses exempelvis när blått sätts tillsammans 
med rött (som i detta fall representeras av cyan och magenta). Dessutom drar dessa fär-
ger uppmärksamhet till sig genom att även, enligt Bergström (2007), skrika till varandra 
så som grönt och rött kan göra.  
 
Wheeler (2006) säger i stycke 2.7.3 att färg kan användas till att gruppera och tydliggö-
ra olika delar inom ett varumärke. Bergström (2007) säger även han i stycke 2.7.3 att 
färg kan underlätta navigering och tydliggöra för läsaren. Även de intervjuade på re-
klambyrån Anfang och Jerhammar & Co (se stycke 3.1.2 och 3.1.3) säger att färg är ett 
alternativ till att skilja olika verksamheter inom ett företag åt när en varumärkesmanual 
åt ett företag med olika verksamheter ska utformas. Därför har de olika verksamheterna 
som finns med i logotypen tilldelats egna färger, där varje färg representerar en av verk-
samheterna. Dessa färger är även de som återses i figurmärket och på så sätt tydliggörs 
kopplingen och verksamheterna för kunden. Ytterligare en fördel med att färgkoda ett 
företag med olika verksamheter är, enligt Klas och John (se stycke 3.1.2), att om företa-
get skulle avveckla eller expandera sina verksamheter så påverkas inte huvudlogotypen 
då den behåller sin ursprungsfärg (i detta fall cyan). 
 
Dessutom har även här färgpsykologi i stycke 2.7.4 använts och företagets ramverkstad 
har fått den orangea färgen som signalerar energi, glädje och äventyrlighet. Reklamverk-
samheten har fått magenta (en rödrosa färg) som kan tänkas symbolisera passion och 
seriositet samt är en färg som attraherar. Tryckeriverksamheten, som Yakobs har en 
miljöpolicy kring (se bilaga 8.4), har fått en grön färg som ofta förknippas med naturen 
och ger positiva associationer. Färgerna är därmed något som Bergström (2007) i stycke 
2.7.3 kallar för funktionella färger då de skapar stämning, attraherar, pedagogiserar, in-
formerar samt strukturerar och inte bara är färger som endast fungerar som kosmetiska 
tillägg, det vill säga icke-funktionella färger.   

4.6	  Typografi	  
Då det framkommit i intervjuerna med reklambyråerna att riktlinjer för typografi anses 
viktigt att ha med i en varumärkesmanual (se stycke 3.1.2 och 3.1.3) och då även 
Wheeler (2009) i stycke 2.8 påpekar att typografi är kärnan till att skapa en effektiv 
identitet och företagsimage har därför typografiska beslut tagits.  
 
Valet av teckensnitt blev i rubriker Mentone och i kortare brödtext Myriad Pro på 
grund av att de uppfyller de krav som Wheeler (2006) i stycke 2.8 tar upp för att bygga 
en sammanhållen företagsimage. De uppfyller kraven genom att de båda teckensnitten 
påminner om varandra och då har liknande personlighet, tydlig läslighet, är lätta att an-
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vända och anpassa samt kan ge mängder av olika uttryck då de, i synnerhet Myriad Pro, 
finns i många olika varianter. Detsamma går att applicera på teckensnittet Garamond 
som är tänkt att användas i längre brödtexter. 
 
Att Mentone och Myriad Pro används i kortare brödtexter samt i rubriker beror på att 
Bergström (2007) i stycke 2.8 säger att just teckensnittsfamiljen sans-seriffer, dit dessa 
två teckensnitt hör, lämpar sig bäst för användning i rubriker och kortare ingresser på 
grund av att de består av enklare bokstavskombinationer. Till längre brödtexter säger 
han däremot att antikvor är bättre då de kännetecknas av ”fötter” som hjälper till att 
skapa en linje som ögat har lätt att följa och till antikvor hör just teckensnittet 
Garamond.  
 
Då Bergström (2007) i stycke 2.8 anser att luftiga sans-seriffer, så som Verdana, lämpar 
sig bättre än antikvor på internet eftersom antikvor har en tendens till att klumpa ihop 
sig, har teckensnittet Arial valts som påminner om Verdana med samma luftiga intryck. 
Däremot valdes inte någon antikva alls för Internet, trots att Bergström (2007) gav för-
slag på en lämplig sådan. Detta beror på att Wheeler (2006) i samma stycke menar på 
att det är bra att begränsa antalet teckensnitt då det är mer kostnadseffektivt för företa-
get eftersom licenser för fonter är dyra.  
 
Dessutom säger även Bergstöm (2007) själv att ungefär tre teckensnitt bör räcka för att 
lösa de flesta typografiska behov. Med andra ord begränsades de typografiska riktlinjerna 
i varumärkesmanualen (i detta fall till fyra teckensnitt) där Myriad Pro, Garamond och 
Arial är vanligt förekommande på många datorer och Mentone är gratis att hämta ner 
från Internet. I varumärkesmanualen har dock inte teckengraden av de olika teckensnit-
ten specificerats och detta på grund av att Wheeler (2006) även påpekar att det är bra 
om företaget själva får bestämma teckengraden så att den kan anpassas efter deras egna 
behov.   

4.7	  Format	  
Enligt Bergström (2007) i stycke 2.9 används format för att förstärka ett budskap och 
en identitet och därför har ett medvetet val kring varumärkesmanualens format gjorts. 
Bergström (2007) säger att formatets funktion är hur den gör sig i kontexten där den 
ska finnas och därför har varumärkesmanualen fått en kvadratisk form då en sådan läm-
par sig för förvaring i lådor eller placering på en hylla.  
 
Vidare talar Bergström (2007) om formatets budskap och att det ska stämma överens 
med innehållet. Manualen har även därför fått det kvadratiska formatet för att symboli-
sera Yakobs verksamheter där den kvadratiska formen återses i logotypen och symbolise-
rar en pannå samt i sin tur ramverkstaden, tryckeriet och reklamverksamheten (se stycke 
4.4). 
 
Formgivare och fotografer hävdar, enligt Bergström (2007), att det kvadratiska formatet 
upplevs vara spänningslöst. Trots detta valdes ett kvadratiskt format då Bergstöm (2007) 
även säger att kvadraten har en inre dragkraft där objekt kan arrangeras och formges så 
att de rör sig ut mot kanterna. Detta användes genom att placera grafiska element som 
fick gå utanför kanterna för att skapa en rörelse utåt som symboliserar kreativiteten 
inom företaget samt för att återspegla logotypens figurmärke (se bilaga 8.4).   
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För att uppmärksamma manualen och få den att sticka ut valdes just det kvadratiska 
formatet då formgivaren enligt Bergström (2007) måste välja ett avvikande och annor-
lunda format för att skilja ut sig från mängden och, som han senare tillägger, räknas 
kvadraten till ett av de mer ovanliga formaten att använda sig av till skillnad från ett 
liggande eller stående.  

5	  Slutsats	  
Frågeställningen, hur bör en brandbook utformas åt ett företag som bedriver flera verk-
samheter under ett och samma varumärke, går i detta projekt ej att helt ge svar på. De 
slutsatser som framkommit är generella och går att tillämpa på utformandet av varu-
märkesmanualer oavsett antalet verksamheter. De slutsatser som svarar på frågeställ-
ningen rör endast färgkodning och utformandet av logotypen. Övriga delar så som 
kärnvärden, mission, vision, typografi och profilprodukter har inte bidragit med svar på 
frågeställningen eftersom det är dessa som har genererat generella svar. Däremot bör 
dessa delar finnas med för att skapa en komplett brandbook. 
 
Det finns inga givna ramar att följa vid utformandet av en brandbook, men viktiga de-
lar som utgör grunden i en manual är kärnvärden, mission, vision, logotyp samt regler 
för användning av denna, typografiska regler, färganvändning samt profilprodukter (se 
stycke 1, 3 och 4). 
 
Ett företags kärnvärden, mission och vision är de delar i en varumärkesmanual som 
hjälper till att stärka företagets kommunikation, framtidsvision och syfte. Kärnvärden 
ska finnas med för att fokusera och vägleda ett företags reklam och kommunikation. 
Missionen ska urskilja verksamheten från andra, kommunicera vad som är unikt med 
verksamheten, motivera personal samt ge tydliga riktlinjer beträffande hur de anställda 
bör ta beslut och agera i olika situationer Missionen byggs upp utifrån ett företags kärn-
värderingar och ska vara kort och koncis. Visionen rotas i verkligheten, men fokuserar 
på framtiden och ger personalen ett högre syfte med sitt arbete (se stycke 2 och 4.) 
 
Vid utformandet av en grafisk identitet ska stor vikt läggas vid logotypen då denna ut-
gör kärnan i ett företags grafiska profil. Logotypen ligger till grund för skapandet av öv-
riga element i manualen (se stycke 3 och 4). 
 
Färg används för att gruppera och tydliggöra olika delar inom ett varumärke när en va-
rumärkesmanual åt ett företag med olika verksamheter ska utformas. Detta görs genom 
att tillämpa färgpsykologi och/eller färgteorier så som skrikande, viskande och talande 
färger samt komplementfärger (se stycke 2, 3 och 4). 
 
Genom typografi skapas en effektiv identitet. Typografin ska anpassas till olika medier 
och antalet teckensnitt ska begränsas till cirka tre stycken (se stycke 2 och 4).  
 
Manualens format förstärker budskapet och tydliggör innehållet. Ett avvikande format 
används för att få varumärkesmanualen att skilja ut sig från mängden (se stycke 2 och 
4). 
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Den visuella utformningen försvåras betydligt då ett företag som bedriver fler verksam-
heter under samma varumärke vill ha en enhetlig identitet då många aktörer med olika 
preferenser är inblandade. En lösning är att renodla ett företags verksamheter genom att 
tillämpa ovanstående slutsatser (se stycke 3). 

6	  Diskussion	  

6.1	  Metod	  
Metodvalet i projektet har lämpat sig väl då det är ont om böcker och övrig litteratur 
som behandlar utformandet av en varumärkesmanual. Fallstudier och intervjuer har gett 
en ytterligare förståelse för ämnet som hade varit svårt att hitta i litteratur. Då de tillfrå-
gade har stor erfarenhet inom området kan källorna anses mycket tillförlitliga och gi-
vande eftersom vi fått en inblick i hur arbetet med grafiska profiler och varumärkesma-
nualer fungerar i praktiken.  
 
Intervjuer genomfördes med endast två reklambyråer på grund av tidsbrist både i detta 
projekt och hos byråerna. För att fallstudien skulle kunna genomföras hade en lägsta 
gräns satts till två intervjuer. Detta trodde vi skulle skapa problem med att göra genera-
liseringar som kunde tillämpas på utformandet av varumärkesmanualer, men då de till-
frågade gav liknande svar har detta inte varit någon svårighet. Fler intervjuer hade troli-
gen i detta projekt inte varit avgörande för slutprodukten, däremot hade det varit intres-
sant att ta del av ytterligare synvinklar då en fara med intervjuer är just att det kan vara 
svårt att jämföra dem sinsemellan (se stycke 1.5.3). 
 
Samtliga intervjuer var tänkta att genomföras som öppna och fokuserade intervjuer men 
väl på plats blev intervjun på Anfang mer att likna en fokusgrupp. Detta berodde på att 
vi inte visste att det var två personer som skulle delta vid intervjun. Hade detta från bör-
jan meddelats kunde vi ha förberett oss för en mer diskussionsaktig intervju och på så 
sätt fått ut mer av denna. Det positiva med att ha två respondenter i en och samma in-
tervju är att det ger en mer rättvis bild över svaren då de kan diskutera sin arbetsprocess 
med varandra, till skillnad från att endast ha en respondent där svaren får stå för hela 
företaget.  

6.2	  Arbets-‐	  och	  tankegång	  
Under arbetet har vissa problem stötts på, däribland meningsskiljaktigheter mellan oss 
och uppdragsgivaren beträffande logotypens utformning. Under studietiden har vi ut-
vecklat ett eget arbetssätt och syn på varumärkesskapande som visat sig vara annorlunda 
i jämförelse med det sätt som Yakobs Ram & Reklam arbetar utifrån.  
 
Att arbeta mot en uppdragsgivare som är verksam inom samma bransch har varit givan-
de, men samtidigt utmanande. En teori till detta är att vi förmodligen tänker i ett mer 
akademiskt synsätt än vår uppdragsgivare, där belägg för varje detalj måste finnas såväl 
kommunikativt som visuellt.  Att detta akademiska synsätt inte existerar på samma sätt 
hos uppdragsgivaren beror med all sannolikhet på att denne saknar utbildning inom 
området. Detta faktum är även något som uppdragsgivaren själv har påpekat och sett 
som en spännande möjlighet att lära sig nya saker och vidga sina vyer.  
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Uppdragsgivaren har inte haft svårigheter att uttrycka sina önskemål gällande en fram-
tida logotyp. Däremot har bekymmer funnits beträffandet specificerandet av vad som 
ansetts bra respektive mindre bra i de förslag som tagits fram. Mer specifika svar har 
förmodligen resulterat i en, för företaget, mer skräddarsydd logotyp. Dock finns alltid 
risken att detta skulle ha gynnat uppdragsgivaren mer än vårt examensarbete i slutän-
dan. En svårighet har med andra ord legat i att ta fram en logotyp och en grafisk profil 
som tillfredställer både oss själva såväl som uppdragsgivaren.  
 
Under arbetet med teori och empiriavsnittet framkom att den process vars syfte är att 
blottlägga ett företags kärnvärderingar innebär blandade känslor och kritiska diskussio-
ner, och att om detta inte inträffar kan det ses som ett tecken på att kärnvärdena saknar 
mening (se stycke 2.4). Vårt arbete med att ta fram dessa värden har fortlöpt utan några 
som helst problem. De svar vi fick av Louie vid intervjun med Yakobs Ram & Reklam 
har noga övervägts, undersökts och anpassats i förhållande till övrig information angå-
ende företaget. Frågan vi ställer oss är om denna process skulle sett annorlunda ut om 
fler än en respondent närvarat vid intervjun. Hur ställer sig övrig personal till Louies 
syn på företaget? Kan den kollektiva information som hämtats från företagets hemsida 
väga upp för den personal som inte gett sin syn på saken? Kärnvärdena anser vi dock 
inte saknar mening så länge de anställda är villiga att arbeta utifrån samma syfte och 
med samma mål.  
 
Vad gäller arbetet i stort har fokus lagt på hur Yakobs Ram & Reklam ser på sig själva, 
det vill säga dess identitet. Hur företaget uppfattas av andra vet vi egentligen inte myck-
et om, om man bortser från det intryck som gavs vid intervjutillfället. Eftersom målet 
med examensarbetet har varit att svara på frågan hur en brandbook bör utformas åt ett 
företag som bedriver flera verksamheter har det fallit sig naturligt att lägga störst fokus 
på interna aspekter.  

6.3	  Frågeställningen	  
I arbetet har det inte tydligt framkommit hur allt utöver logotypen i en varumärkesma-
nual bör utformas till ett företag med fler verksamheter, kanske beror detta på att en 
sådan manual utformas på ett liknande sätt som åt ett företag med endast en verksam-
het. Därför frågar vi oss om vi i frågeställningen enbart skulle ha fokuserat på logotypen 
och hur man bäst utformar en sådan för ett företag som bedriver flera verksamheter. An-
ledningen till detta är att logotypen, som det tidigare konstaterats, utgör kärnan i den 
grafiska profilen och att vi vid skapandet av övrigt material har utgått från denna. Detta 
gäller exempelvis både vid val av teckensnitt, färger och dekorelement. Att undersöka 
alla delar som kan tänkas vara med i en varumärkesmanual har ändå varit givande och 
ger en större bild över hur omfattande en sådan kan vara.  

6.4	  Fortsatt	  arbete	  
Om mer tid hade funnits har vi förmodligen gått vidare med målet att framställa en lo-
gotyp och grafisk profil som helt uppfyller Yakobs Ram & Reklams önskemål samtidigt 
som de möter våra krav och preferenser till fullo. Detta skulle dock ställa krav på tydli-
gare respons beträffande framtaget material från uppdragsgivaren och en större förståelse 
av densamme vad gäller sambandet mellan kommunikativa och visuella beslut. 
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Dessutom hade det varit av intresse att göra en marknads- och konkurrensanalys för att 
försäkra att utformandet av varumärkesmanualen skiljer sig från konkurrenternas. För-
slagsvis hade de huvudsakliga konkurrenterna till Yakobs Ram & Reklam kunnat kon-
taktas eller studerats närmare för att klargöra vad som skiljer företagen åt. Kanske hade 
även intervjuerna med reklambyråerna kunnat fokusera ytterligare på arbetsgång och 
konkurrenter för att på så sätt kunna få reda på hur de går till väga för att differentiera 
ett företag från andra samt för att få en ännu bredare förståelse av processen med att ut-
forma en manual.  
 
Tidsbristen gjorde även att företaget inte kunde involveras i varje beslutsprocess då det 
hade kostat tid för vårt projekt att vänta på godkännande och klartecken från dem i alla 
moment. Detta skulle dock vara bra att utveckla vid ett framtida arbete då båda parter 
tjänar på att ta fram en profil som alla blir nöjda med.   
 
Den nya visuella identiteten enar företaget och dess verksamheter och stärker på så vis 
Yakobs som varumärke. Yakobs Ram & Reklams framtida lycka beror till stor del på 
huruvida de anställda arbetar mot samma mål och har samma värderingar. Förhopp-
ningsvis kan den brandbook som vi tagit fram bidra med tydliga riktlinjer och hjälpa de 
anställda att nå sina mål.  
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8	  Bilagor	  

8.1	  Intervjuformulär-‐	  Yakobs	  Ram	  &	  Reklam	  
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8.2	  Intervjuformulär-‐	  Anfang	  Reklambyrå	  och	  Jerhammar	  &	  Co	  
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8.3	  Designdagbok	  
 
Veckorna 11-16: uppstart, research, metodskrivning, intervjuer mm 
 
Vecka 17 
Denna vecka sätter vi igång arbetet med att skapa själva brandbooken eftersom vi nu 
har skrivit teorin samt fått de svar i intervjuerna som vi behöver för att kunna börja med 
designen. Vi har valt att börja med att ta fram en logotyp eftersom det i intervjuerna 
kommit fram att det är denna som kan användas för att på ett enkelt sätt dela upp ett 
företag som bedriver flera verksamheter.  
 
När vi gjorde intervjuerna fick vi se många exempel på vad byråerna själva har designat 
vid liknande situationer och hur de har tänkt. Detta har känts väldigt användbart och 
nu har vi en bättre bild över hur vi kan gå tillväga för att ta fram en passande logotyp. 
 
Måndag: 
Vi har idag delat upp arbetet och jobbar därmed hemifrån för att ta fram logotypförslag 
på varsitt håll, detta för att det ska vara enklare att ha något att utvärdera. Imorgon 
kommer därmed en utvärdering ske av förslagen och tanken är att vi ska plocka delar ur 
dem och sätta ihop till något gemensamt som vi båda kan stå för. 
 
Tisdag:  
Ett antal förslag togs till idag fram och skrevs ut för att det skulle vara lättare att få en 
överblick. Vi hade sedan en brainstorming över de olika förslagen där vi bland annat 
skissade direkt på utskrifterna. Detta ledde fram till att pröva tre av de handskissade idé-
erna på dator för att få en känsla över hur de kunde se ut i verkligheten. De tre idéerna 
bestod av namnet Yakobs och en färgdroppe som element, en NSC cirkel samt färg-
stänk. Efter att ha ritat logotyperna i dator bestämde vi att vi till dagen efter skulle ha 
utvärderat dem med utomstående för att få en bild av vad de ansåg. 
 
Onsdag: 
Idag tog vi med oss de utvärderade skisserna samt även några nya förslag som vi enskilt 
hade tagit fram och som var anpassade utifrån svaren från vår undersökning. Vi utvärde-
rade svaren tillsammans och gick än en gång igenom logotypförslagen och valde denna 
gång en av de nya som vi ritat. Detta på grund av att de vi frågat tyckte att logotypen 
var för svårläst och att vi själva hittade att färgdroppen liknade en logotyp som hörde till 
en blodgivningsorganisation. Vi valde att utveckla idén med färgstänket då vi såg möj-
ligheten att använda olika färger som kunde få symbolisera de olika verksamheterna. Vi 
prövade att göra otaliga versioner av logotypen, men ingen kändes riktigt bra och pro-
blemet med läsbarheten kvarstod. Vi kom inte vidare alls så vi valde att göra om samma 
procedur som innan, med andra ord att låta några utomstående tycka till om loggan. Vi 
kom även överens om att vi åter igen enskilt kunde försöka oss på att komma med nya 
förslag. 
 
Torsdag: 
Utvärderingen gav oss ingen mer hjälp för de personer vi frågat hade alla olika åsikter 
och när vi visade förslag på de olika logotyperna vi tagit fram så var åsikterna otroligt 
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delade. Men Anna hade under gårdagen tagit fram en ny logotyp som kombinerade idé-
erna från det förra förslaget med färgstänken samtidigt som läsbarheten var mycket bätt-
re. Vi båda kände nu att det fick räcka med logotypförslag och att vi var tvungna att 
komma fram till ett beslut. Därför valde vi nu att utveckla detta nya förslag då vi båda 
tyckte det hade potential. Vi behöll teckensnittet från de första förslagen då det kändes 
kreativt men samtidigt hade en tyngd till det som vi båda gillade. Dessutom kändes det 
modernt och tidlöst, vilket vi ansåg var bra egenskaper om logotypen ska användas i 
några år.  
 
Logotypen hade även fått en kvadrat som företagsmärke (ideogram) som symboliserar 
den konstnärliga delen av företaget, det vill säga ramverkstaden och konsthandeln, ge-
nom att föreställa en pannå. Färgstänket på kvadraten tänkte vi kunde symbolisera 
tryckeri- och reklamverksamheten, genom att vara färgglatt och i huvudsak innehålla 
tryckfärgerna CMYK. För att lösa problemet med hur de olika verksamheterna skulle 
synas valde vi att, som reklambyråerna i sina intervjuer tipsat om, använda oss av en hu-
vudlogotyp som stod för hela företaget samt tre underlogotyper som stod för de tre oli-
ka verksamheterna.  
 
Fredag: 
Arbetet med att färdigställa logotypen började idag. Vi prövade att använda olika färger 
på färgstänken samt att använda olika färger på kvadraten. Det som blev bäst var att 
kvadraten fick ändra färg utifrån vilken av verksamheterna det gällde och färgstänken 
blev vita. Dessutom lades verksamhetsnamnet till i kvadraten för att det skulle bli ännu 
tydligare. Vi diskuterade även hur vi i logotypen skulle få med de tre värdeorden som vi 
hade tagit fram och då speciellt ”effektivitet”, det vill säga företagets styrka med snabba 
leveranser. Lösningen på problemet var att kursivera både Yakobs och kvadraten, vilket 
gav en känsla av fart och framåtsträvande. Det logotypförslaget vi har tagit fram skicka-
de vi till både Yakobs samt de två reklambyråerna för att höra vad de tyckte var bra och 
dåligt. I väntan på svar så fortsätter arbetet nästa vecka. 
 
 
Vecka 18 
Måndag:  
Svar från de båda reklambyråerna och Yakobs har nu inkommit. Vi fick tips om att flyt-
ta ner verksamhetsnamnen så att de låg under namnet Yakobs och inte i kvadraten samt 
att förlänga Y:et så att verksamheterna hamnade på linje med det. Båda reklambyråerna 
tyckte logotypen såg jättefin och trevlig ut, men Yakobs hade en annan syn på den och 
tyckte att speciellt färgstänken kunde misstolkas samt att de tyckte om Gigant Prints 
logotyp för att den hade tydliga bokstäver och fina färger. Detta skapade problem för 
oss då åsikterna gick så brett isär, men eftersom arbetet görs åt Yakobs så beslutade vi att 
försöka göra något åt designen. Ett problem vi själva hade var även att det inte tydligt 
framgick i huvudlogotypen att de olika verksamheterna hade egna färger, vilket vi nu 
kände att vi kunde arbeta vidare med.  
 
Tisdag: 
Idag hade Jenny tagit fram en inverterad variant på logotypen, vilket gjorde att den 
snedställda kvadraten nu var vit. Detta löste många problem och vi kunde nu göra färg-
stänket i olika färger vilket gjorde att alla verksamheterna nu kom med i huvudlogoty-
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pen. Dessutom valde vi att använda gradient på färgerna för att ge mer liv åt logotypen 
då vi tolkade att det var det som Yakobs saknade i det tidigare förslaget. Efter ett samtal 
från Anfang Reklambyrå fick vi även fler tips på vad som kunde förändras. Vi hade valt 
att inte ta med alla verksamheterna i huvudloggan, men tipset var att lägga till alla och 
detta gav en mycket bättre bild över vad Yakobs sysslar med och dessutom blev det bätt-
re vikt i logotypen. De olika verksamheterna färgkodades därefter i samma färger som 
återfanns i färgstänken för att skapa en enhetlighet och ett tydligare budskap. Vi skicka-
de den nya logotypen Yakobs som svarade att den var fin och trevlig att titta på, men att 
de inte riktigt gillade att vi lagt till en ”drop shadow”-effekt runt den vita kvadraten. 
Detta valde vi ändå att behålla då vi prövat en rad olika förslag, men ingen var bättre 
och dessutom gav skuggan ytterligare liv åt logotypen och var nödvändig för att den vita 
kvadraten skulle synas.  
 
Onsdag: 
Idag började vi arbetet med själva varumärkesmanualen. Innehållet som vi valde att ta 
med baserades på det som framkommit ur intervjuerna, det vill säga att ha med logotyp 
och logotypvarianter, användning, typografi, profilmaterial så som broschyrer samt 
bildmanér. Det som också sades i intervjuerna var att vid en större grafisk profil, eller i 
en varumärkesmanual, så skrivs oftast kärnvärden ner. Beroende på hur mycket tid som 
vi känner att vi har över kommer kanske ytterligare saker att läggas till i manualen. Vi 
började i alla fall med att göra en första layoutskiss i ett Indesign-dokument, där vi valde 
ett kvadratiskt format på manualen då detta är ett ovanligt sådant som skiljer ut sig från 
mängden samt placerade ut var på ett ungefär de olika delarna skulle hamna och hur 
många sidor vi skulle tänkas behöva. Sedan bestämdes det att vi skulle göra layoutförslag 
för några enstaka sidor enskilt för att imorgon ta med och utvärdera. 
 
Torsdag: 
Vi har idag utvärderat förslagen och kommit överens om ett uttryck som ska kännas 
igen från logotypen, det vill säga ett kreativt uttryck med mycket färg och glädje. För att 
kunna uttrycka detta togs ett beslut om att grafiska element behövdes skapas. Vi valde 
att ta färgstänken som fanns i logotypen eftersom det skulle skapa igenkänning och en 
enhetlig bild om företaget skulle använda det i sin kommunikation. Tanken är att dessa 
färgstänkt sedan kan användas var för sig eller tillsammans. Förutom detta så lade vi in 
logotypen i logotypavsnittet samt skapade en inverterad och svartvit version av den. Vi 
beslutade även logotypens frizoner och hur den fick användas. Dessutom bestämdes det 
att bildmanéret skulle följa stilen med färgstänket och symbolisera deras konstverksam-
het och därför valde vi att göra bilder med en målad känsla, med färgerna som går igen i 
logotypen. Till imorgon bestämdes det att vi ska skriva de textstycken som ska finnas 
med i manualen och dessa delade vi upp mellan oss. Anna ska dessutom göra ett förslag 
på hur en broschyr skulle kunna tänkas se ut.  
 
Fredag: 
Idag har textstyckena satts in i manualen och vi har även ändrat något i layouten samt 
renskalat och tagit bort en del grafiska element som vi satte som utsmyckning, detta för 
att konceptet är tillräckligt tydligt utan att vi behöver gå till överdrift med designele-
ment. Vi har även bestämt vilka teckensnitt som ska finnas i typografiavsnittet samt lay-
outat detta. Valen föll på Myriad Pro i kortare brödtext eftersom det är ett tydligt och 
snyggt teckensnitt som är lättillgängligt. I rubriker valdes samma teckensnitt som i logo-
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typen, nämligen Mentone, som finns gratis att ladda ner från Internet och som påmin-
ner mycket om Myriad Pro. Till längre brödtext valdes Garamond, av samma anledning 
som Myriad Pro, och till webben Arial då det är ett mycket vanligt teckensitt att använ-
da på Internet. Förutom detta layoutade vi färgavsnittet och huvudfärgerna blev de som 
återses i logotypen, nämligen cyan, magenta, orange och grön. Dessa skapar dynamik 
och intresse samt avspeglar det kreativa i företaget. Till på måndag ska Anna göra en 
skiss över butikskonceptet och hur skyltningen skulle kunna se ut på affären och Jenny 
ska ta fram ett förslag på hur Yakobs nya webbsida skulle kunna utformas. 
 
Vecka 19 
Måndag:  
Arbetet med att sammanställa och slutföra varumärkesmanualen började idag. Allt ma-
terial som har skapats har lagts in och layoutats. Det som kvarstår är korrekturläsning 
och kommer att göras vid ett senare tillfälle ifall det uppkommer fler saker som måste 
ändras. Projektet kommer nu att fortlöpa med rapportskrivning och då i första hand 
resultatdelen där alla designbeslut kommer att hänvisas till fakta i teoriavsnittet och in-
tervjuerna med reklambyråerna. 
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8.4	  Brandbook	  	  
 

 
 

 
 

 



 

 39 

 
 

 
 

 
 

 
  
  



 

 40 

  
 

 
 

 
 

 
  
  



 

 41 

  
 

 
 

 
 

 
  
  



 

 42 

  
 

 
 

 
 

 
  
  



 

 43 

 

 
 

 
 

 
 
  


