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1 Sammanfattning 

Varumärkesidentitet för traineeprogram Academy  

I denna studie redogörs för hur ett varumärke är direkt kopplad till sina 

värdegrunder. Rapporten besvarar hur värdegrunder i en organisation skapas av 

företagets personal i form av ord som kopplas till företagets varumärke. Metodiken i 

denna studie har pendlat mellan intervjuer och workshopar. Studiens resultat visar 

att företagets personal och praktikanter kom tillsammans till tre ord som processats 

till Academys värdegrunder. Dessa ord är: gemenskap, utveckling och skaparglädje.  

Nyckelord: varumärke, varumärkesidentitet, image, grafisk profil, värdegrunder. 

Abstract 

Brand identity for Academy trainee-program 

This study explains how a brand is directly linked to its values. The report respond 

the question about how the core values of an organization are created by its 

employees. This is made throught the implementation of three words that links 

naturally to the company’s brand. The methodology in this study varied between 

interviews and workshops. The study’s result demostrate that the company’s staff and 

interns came together to three words that became Academys values. These words are: 

community, development and creativity. 

Keywords: brand, brand identity, image, design manual, core values.
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2 Inledning 

Varumärke är den immateriella tillgången som en organisation kan vardera i kronor 

och som är betydligt svårare att mångfaldiga – vare sig produkter eller tjänster. 

(Falkheimer & Heide, 2003). Varumärke är konceptet som är övergripande för 

varumärkesimage, varumärkesidentitet och varumärkesposition (Aaker, 1996 s. 71).  

På sätt och vis har alla företag tillgång till ett visst immateriellt kapital som till 

exempel förtroende, popularitet och tradition.  

Det är därför till exempel, Adidas och Nike genom intensiva marknadsföringsinsatser 

försöker stärka sina respektive varumärken (Falkheimer & Heide, 2003). När ett 

företag förmedlar sina värderingar är syftet lönsamhet eftersom ett bra varumärke 

leder vanligtvis till en framgångsrik affärsrörelse.  

Värderingar hos ett företag är de orden som genomsyrar hela verksamheten genom 

marknadskommunikation – menar Fallonius (Fallonius & Hedberg, 1997). Dessa ord 

och dess innebörd lägger grund till ett varumärke och är sambandet mellan företag 

och sin målgrupp. Företaget har möjligheten av att ta reda på vad dess organisation 

står för (ledord)1 . 

3 Bakgrund 
Denna studie handlar om hur ett företag kan förstärka sitt varumärkes genom ett 

strategiskt tänkande och en organiserad plan. Detta strategiska tänkande gäller för 

traineeprogrammet Academy som är en gren i Acinos IT-bolag.  I denna studie har 

jag valt att lägga upp en varumärkesorienterad strategi som är baserad på en modell 

kallad DyNAMO – varumärkeskommunikation. Modellen jobbar i princip med sex 

steg som hjälper en organisation att skapa gemensamma värdegrunder och hur dessa 

autogenererar värde för organisationen på lång sikt, modellen förklaras närmare 

under teoridelen. Jag vill prova om en varumärkesorienterad strategi kan under 

studiens tid hjälpa att skapa dessa tre värdegrunder genom bland annat workshopar.   

                                                   

1 (Bruce Litton, 2001) 



   
   

3.1 IT-bolaget Acino och Academy traineeprogram 

3.1.1 Acino	  

IT-bolaget Acino [:/Akkino] är ett Umeåbaserat företag som levererar IT-lösningar 

och bedriver konsultverksamhet, systemutveckling och testning från förstudie till 

förvaltning. Företaget bildades 2006 och räknar bland andra Tieto, Umeå Energi och 

Skatteverket Umeå till sina kunder. Företaget håller på att etablera sig även i Luleå 

och Stockholm. Samtidigt som Acinos verksamhet växer, uppstår möjligheten att ta 

sig an flera uppdrag. Detta leder i sin tur till kompetensutveckling för personalen och 

eventuell värvning av nya medarbetare vilket lägger till värde till organisationen 

(Tjäder, Österlund 2014) 

3.1.2 Acinos	  historia	  

Acino grundades 2006 i Umeå av nuvarande Acinos styrelseledamot Per Viktorsson. 

På några år har företaget vuxit till 30-tal anställda som idag arbetar med såväl den 

egna produktutvecklingen som konsultverksamhet. Acino har haft under åren en när 

kontakt med universitetssfären, i synnerhet Uppsala Universitet och Umeå 

Universitet.  

3.1.3 Academy	  traineeprogram	  

Acino har också ett traineeprogram kallat Academy, vilket är en gren i 

organisationen. Ett av Academys uppdrag är att generera idéer i organisationen. 

Academy för samman it-studenter med mindre företag genom att involvera parterna i 

projekt och Academys förvaltare fungerar som rådgivare. Traineeprogrammet är 

därigenom ett insteg i Acinos verksamhet för potentiella kunder och medarbetare 

(Österlund, 2014) 

3.1.1 Acinos	  namn	  och	  innebörd	  

Acino är det latinska ordet för kärna. ’Kärna’ har en andemening som IT-begrepp, 

eftersom det syftar på en programvaras kärna det vill säga byggstenen i en 

dataarkitektur.  



   
   

4 Problem 

Academy vill lyfta sina starka sidor som en del i Acinos varumärke. Denna studie 

hjälper till att ta reda på värdegrunder som definierar traineeprogrammet Academy 

som varumärke.  

Den centrala frågan i denna studie lyder – Är det möjligt för personalen att 

gemensamt skapa värdegrunder i form av tre ord som genomsyrar Academy som 

varumärke? 

5 Syfte och mål 

Syftet är att organisationen ska kunna bättre hantera allt sin kommunikation, både 

intern och extern. Att skapa gemensamma värdegrunder är den främsta målsättning 

för Academy som vill med hjälp av en strategi  och en grafisk profil lyfta Acinos 

varumärke. Det är avsikt att Acinos marknadsavdelning lätt ska kunna applicera sin 

grafiska identitet (logotyp, bildspråk, marknadsföringsmaterial med mera). Den 

grafiska profilen är dock ett av många verktyg för att, på ett mer effektivt sätt 

kommunicera Acinos varumärke. 

Målet är att ta fram ett styrdokument som är formellt en grafisk profil. Den grafiska 

profilen ska vara en lättläst guide för att applicera Acinos och Academys visuella 

identitet på både webb-, trycktkanalerna och på sociala medierna.  

6 Avgränsningar 
Studien är ett verktyg för att lyfta Academys varumärke. Academy ser också studien 

som ett perfekt tillfälle att förse sig med en egen visuell identitet (logotyp och grafisk 

profil).  

En av frågorna jag har fokuserat på är om hur företagets ledning omsätter sina 

ledningskunskaper kring varumärkesuppbyggnad i den vardagliga 

kommunikationen. Det vill säga möten, presentation av offerter, profilering av 

företaget etcetera. 

En till fråga som lägger grund till studien är hur Acino/Academys varumärke har 

ändrats under tiden och vilken profil presenteras för nyskaffade kunder, potentiella 

kunder och intressenter. 



   
   

Studien grundar för att arbeta fram en grafisk profil efter en specifik 

kravspecifikation för varumärkeskommunikation. Det är värt att nämna att 

utformningen av den grafiska lösningen (grafiska profilen) löper samtidigt som 

studien skrivs. 

7 Metod 

7.1 Intervjuer, workshopar och presentationer 

Metoden som studien kommer att tillämpa är intervjuer, workshopar samt 

presentationer.  

7.1.1 Intervju	  

Intervju är en metod som passar då studiens ämne presenterades av företagets 

handledare. Processen att intervjua innebär att ställa frågor till alla inblandade parter 

i studien för att definiera vad och vilken typ av problemet är, och vilket utfall och 

eventuell effekt förväntas.  

7.1.1.1 Intervjus	  målsättning	  

De främsta målsättningar med informationen som samlas i intervjun är följande:  

• Upptäcka på ett precist och effektivt sätt information från den intervjuade  

• Spara denna information så den är lätt användbar i nästa steg i projektet 

• Återkoppla med de intervjuade så det är klart för dem att problemet är 

införstått, det vill säga typ av problem, utfall och effekt av eventuell lösning är 

utforskade. (Hickman & Longman, 1994) 

7.1.2 Workshopar	  

Efter intervjun kommer ett par av workshopar äga rum. Ämnen som workshopar 

kommer att röra vid är framför allt varumärkesidentitet och 

varumärkeskommunikation. Dessa kommer att arrangeras i två tillfällen. En omgång 

ska realiseras tillsammans med sommarpraktikanter och det andra tillfället med 

personalen. Workshoparna är utformade efter en modell för 

varumärkeskommunikation, baserad på boken ”DynaMO-Modellen™” . 



   
   

7.1.2.1 Workshopar	  målsättning	  för	  praktikanter	  och	  personal	  

På workshoparnas är målsättning att personalen och praktikanter: 

• aktivt presenterar sina idéer angående Academys värdegrunder 

• koncist presenterar i grupp många begrepp som återspeglar Academys anda 

• definierar tre ord som kan processas till värdegrunder för Academy 

7.1.2.2 Workshopens	  målsättning	  för	  studien	  

För studien är oerhört viktigt att ta del av de konkreta förslag som kommer från de 

deltagarna i både workshoparna. 

7.1.3 Presentationer	  

Eftersom målet i denna studie handlar om att producera och leverera framställning 

av en logotyp och en designmanual, jag måste arrangera ett antal delpresentationer. 

Meningen med dessa delpresentationer är att avstämma vad som förväntas att 

leverera till kommande delpresentation. Jag kan så utföra det nästa steget genom 

återkoppling och respons. 

8 Teori 

8.1 Omvärldsanalys 

Varumärke handlar om hur ett företag upplevs i nuläget ”Brand image –  How brand 

identity is now perceived” i Aakers egna ord, men också om hur företagets 

värderingar upplevs av sina medarbetare. En organisation som jobbar 

varumärkesorienterad söker lönsamhet på lång sikt (Lönn & Löhman, 2000 s.10).  

”Dagens	  varumärken	  måste	  ses	  som	  långsiktiga	  strategiska	  resurser	  för	  företaget	  och	  

därför	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  hur	  förändringar	  i	  omvärlden	  både	  direkt	  

och	  indirekt	  påverkar	  kunden	  associationer	  till	  varumärket	  som	  symbol”	  2.	  

Företagen som lyckats att behålla en stark relation med sina kunder genom att skapa 

förtroende är i regel framgångsrika organisationer. Ett företag måste dock jobba 

kontinuerligt med att förstärka sitt varumärke i en allt mer konkurrensutsatt värld.  

                                                   

2 (Varumärkets manuskript, Kapitel Hur väljer man varumärke. Lönn  & Löhman, 
2000) 



   
   

En individs personlighet och livsstil går ofta att utläsa ur de varumärken han/hon 

köper3.  

Företagets vinstdrivande syftet är så klart en av de viktigaste faktorerna som har 

koppling till varför man bygger upp ens varumärke. Varumärket spelar en strategisk 

roll för att uppnå det syftet.  

8.2 Varumärke 

Varumärke är en central begrepp i denna studie, därför använder jag mig av 

Nationalencyklopedins definition för det syftet: 

”Varumärke:	  Varukännetecken	  som	  en	  näringsidkare	  använder	  för	  att	  särskilja	  de	  varor	  

eller	  tjänster	  som	  han	  tillhandahåller	  från	  andras	  varor	  eller	  tjänster.	  Varumärke	  har	  en	  

grundläggande	  betydelse	  för	  individualisering	  av	  ett	  visst	  företags	  produkt	  och	  dess	  

marknadsföring.	  Märket	  blir	  härigenom	  bärare	  av	  produkten	  och	  goodwill.	  Som	  

varumärke	  kan	  fungera	  alla	  typer	  av	  tecken	  som	  kan	  återges	  grafiskt.”4	  

8.2.1 Varumärkesidentitet	  

I AAker:s Building strong brands definieras varumärkesidentitet (brand identity) 

som en unik uppsättning av varumärkes associationer som varumärkes strategisten 

vill bevara eller skapa (Aaker, 1996 s.68).  

I min studie används begreppet varumärkesidentitet – enligt Aakers beskrivning– 

som ett gemensamt uttryck för varumärkesimage, varumärkesidentitet och 

varumärkesposition eftersom varumärke kan tyda på en produkts enskilda 

varumärke (ett varumärke) eller företagets varumärkesportföjl5.  

Företags identitets refererar i den här studien till visuell identitet och formellt till den 

grafiska profilen. Nedan under varumärkeselement stycket skrivs om hur dessa 

visuella element associeras till varumärket. 

                                                   

3 (Bruce Litton, 2001) 

4 Nationalencyklopedin 

5 (Bruce Litton, 2001) 



   
   

8.2.2 Brand	  identity	  

Jag måste använda mig här av varumärkes betydelse på engelska brand identity. 

Eftersom varumärke kan vara ett objekt i processen för strategisk planering. I boken 

Varumärkets manuskript. Hur du framtidssäkrar ditt varumärke beskrivs ”En 

tydlig brand identity” som det första steget i en strategisk planering i 

varumärkesorienterade organisationer (Lönn & Löhman, 2000 s.11). 

8.2.3 Skillnader	  mellan	  varumärkesimage,	  identitet	  och	  position	  	  

Varumärkesimage är vad varumärke associeras med i nuläget. Varumärkesidentitet 

är hur en varumärkesstrateg vill att varumärke ska associeras med och sist 

varumärkesposition är de delarna av varumärkesidentitet och värde som aktivt 

kommuniceras till respektive målgrupp och det segmentet som varumärket levererar. 

8.2.4 Varumärkeselement	  

Som sagt är varumärkesimage vad varumärke associeras med i nuläget. Man skapar 

associationer med i princip allt man gör, inte minst marknadskommunikation – 

reklambudskap, logotyper, beteckningar, målgrupp och nischer, etc  (Chris Pulling, 

2008. Keller Center Report, Baylor University). Om ett varumärke levererar ett 

speciellt segment då förväntar man att det segmentet man levererar till kommer att 

associeras med varumärket. Här under finns några av element som skapar 

associationer i marknadsförings termer: 

• Varumärkesnamn 

• Slogans 

• Logotyp 

• Symboler/Bilder/Bildspråk 

• Budskap 

8.2.5 Varumärkesorienterad	  strategi	  

Skillnad mot en produktorienterad eller målorienterad strategi har den 

varumärkesorienterad strategi långsiktiga mål. Det måste finnas andra typ av 

förutsättningar för att implementera en sådan strategi. Ledningen ska ha en 

integrerat synsätt, förmågan att hantera strategi och praktik och i förlängningen hur 

företagets ekonomiska värde påverkas av strategi som är varumärkesorienterad.  



   
   

8.2.6 Varumärkeskommunikation	  

Varumärkeskommunikations uttrycker kommunikationsätt som gynnar företagets 

varumärke eller utveckling av företagets värdegrunder. Begreppet tyder på 

totalkommunikation eller integrerad kommunikation. Integrerad kommunikation är 

också viktigt för att uppnå både kommunikationseffektivitet och 

kostnadseffektivitet6. Det integrerat synsätt och integrerad kommunikation utgör 

genom företagsledning vad strategin har för huvudprocesser och stödprocesser för att 

nå strategins målsättning. Det är självklart att bra kommunikation är en 

förutsättning för att organisationen ska gynnas genom varje process i ett 

helhetsperspektiv. 

8.2.7 DynaMO	  -‐	  modellen™	  

DynaMO - modellen™ är ett effektivt kommunikationsprogram i sex steg för att 

bygga, underhålla och utveckla företagets varumärke. Som program fokuserar dels på 

de varumärkesstrategiska frågorna och dels på träning av företagsmedarbetare. 

Modellen är skriven av Gunilla Bruce Litton i boken Dynamisk 

varumärkeskommunikation. Boken handlar i stora drag om en integrerad synsätt att 

tillgodose kundernas, medarbetarnas och ledningens kommunikation i en 

organisation genom att anamma en gemensamt verbal verktygslåda. Verktygslådan 

består av företagets kärnvärden som har blivit ledord och som genomsyrar hela 

verksamheten. Enligt Bruce Litton kan dessa ord som representerar ett företag blir 

kopplad till ett varumärke – företagets varumärke – om en integrerat sätt att 

kommunicera finns som grund till processen som hennes modell beskriver.  

Programmet består av ett processorienterat arbete i sex steg. Det innehåller 

huvudsakligen följande delar och arbetsmoment: 

1. Identifiera	  Identifierar	  företagets	  kärnvärden	  samt	  formulerar	  ledord	  

(värdegrunder)	  

2. Värdera	  Utvecklar	  ledorden,	  hittar	  kännetecken,	  värderar	  ord	  och	  uttryck	  

                                                   

6 (Bruce Litton. 2001) 



   
   

3. Exemplifiera	  Mini	  presentation	  av	  företags	  verksamhet	  som	  omfattar	  företags	  

kärnvärden	  

4. Annektera	  Genom	  träning	  tar	  medarbetarna	  till	  sig	  orden,	  omformulerar	  dessa	  

med	  egna	  ord	  skapar	  en	  verbal	  verktygslåda	  

5. Kommunicera	  Kommunikationsövning	  och	  förhållningssätt	  i	  det	  dagliga	  arbete	  

6. Utvärdera	  Behandlar	  undersökningstekniker,	  löpande	  utvärdering	  och	  

omvärldsanalys 

8.2.8 Värdegrunder	  

Värdegrunder står i denna studie för företagets grundläggande värderingar. Det är 

värderingar som ska uppfattas av kunderna och som varumärket ska präglas av- 

belyser Bruce Litton. Värderingar har en mycket stark påverkan på människans 

konsumtion.  

8.2.9 Strategi	  

 Från ett varumärkets perspektiv är strategi vägen en företagsledning väljer att gå för 

att nå den punkt där kunderna förknippar företagets varumärke med valda 

värdegrunder och ledord7. 

8.2.10 Strategikartan	  

Strategikartan är ett verktyg och en metod för att bistå framför allt vinstdrivande 

organisationer för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna8. Strategikartan är en 

generisk modell som visar hur företagets strategi länkar samman en organisations 

immateriella tillgångar i form av humankapital, informationskapital och 

organisationskapital med processer som skapa värde för kunder. Jag hänvisar till 

Kaplan & Nortons generiska strategikarta9 (Figur 1) för att illustrera att processen 

                                                   

7 (Bruce Litton, 2001) 

8 (Edvardsson & Frydlinger, 2013) 

9 (Lönn & Löhman. 2000) 



   
   

som har med brand och image att göra ligger ovanför regulatoriska och 

samhällsinriktade processer10. 

8.3 Värde i IT-tjänster 

Det finns många processer eller system inom ett företag. Operationella, 

kundrelations-, administrativa processer med mera. En företagsstrategi och dessa 

processer är dem som direkt skapar tillväxt genom att skapa värde eller högre 

produktivitet. 

Inom de operationella processerna finns de fyra huvudsakliga delprocesser, nämligen 

leveransprocesser, produktionsprocesser, distributionsprocesser och 

riskhanteringsprocesser. Utav dessa processer eller system är genom 

produktionsprocesserna produceras de varor eller tjänster med vilka företaget 

tillgodoser sina kunders beh0v. Dessa processer utgör naturligtvis på många sätt 

kärnan i varje företag (Edvardsson & Frydlinger, 2013 s. 47). 

Låt oss använda strategikartan som diagram för att förstå först IT-tillgångarna vars 

strävan är att uppnå finansiella resurser för organisationen. Som Falkheimer och 

Heide fastslår är varumärke en immateriell tillgång som ett företag kan räkna med. 

Hur fungerar ihop det konkreta värdet som IT-tillgångar kan generera och det 

abstrakta värdet som finns i ett varumärke.  

Man måste förstå hur en IT-tjänst skapar värde för att veta hur varumärke skapar 

reellt värde inom organisationen. Eftersom en organisations IT-tillgångar kan 

förvaltas intern men framför allt av externa IT-leverantörer. Att ställa sig två frågor 

kan hjälpa till att spalta problemet i två delar. En fråga om hur en IT-tjänst är 

väsentlig för att skapa värde och en fråga om hur man skapar detta värde. 

Organisationer har ett alltmer större behov av IT-tjänster eftersom de krävs i nästan 

alla processer. Det ligger också i en organisations natur att tillämpa mer och mer IT-

tjänster för att ha ett försprång gentemot sina konkurrenter. 

                                                   

10 I strategikartan presenteras hela 26 delprocesser. Av naturliga själ går jag endast in på regulatoriska och samhällsinriktade 

processer. För att få ett bättre processperspektiv hänvisar jag till kapitlet Affärsperspektiv på molnet i Molntjänster. Juridik, 

affärer och säkerhet.(Edvardsson & Frydlinger, 2013) 



   
   

IT kan således skapa värde genom att väsentlig generera en effektivisering inom 

distributionssystem eller tillverkningsprocesser, vilket har en direkt inverkan i 

företagets värdeskapande (Edvardsson & Frydlinger, 2013) 

8.3.1 Kundrelationsprocess	  

Kundrelationsprocesser syftar till att bistå ett företag att förvärva, bibehålla och 

vidareutveckla företagets viktigaste relationer – kundrelationerna.  

 

Figur 1 

8.3.2 Regulatoriska	  och	  samhällsinriktade	  processer	  

Företag och andra organisationer – även icke vinstdrivande, finns inte bara på 

marknaden utan också i ett större samhällelig sammanhang. För vissa organisationer 

har anammat frågor som till exempel rör miljövänlighet, som del i deras strategi för 

att bli konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsgivare (Edvardsson & Frydlinger, 2013 

s. 48).   

Inom IT-tjänster spelar detta förhållande med samhället –på tanken att IT-tjänster 

möjlighet till distansarbete– en viktig källa för ökade möjligheter för arbetstagaren; 

eftersom individen har på så viss mer flexibilitet mellan arbetsliv och privatliv. 



   
   

8.4 IT-tjänster och konsulttjänster 

8.4.1 IT-‐tjänster	  

Enlig definitionen av brittiska Office of Government of Commerce som förkortar 

Information Technology  Infrastructure Library (ITIL) är en IT-tjänst (Edvardsson & 

Frydlinger, 2013 s. 42): 

”Ett	  sätt	  att	  leverera	  värde	  till	  kunderna	  genom	  att	  underlätta	  resultatet	  som	  kunderna	  

vill	  uppnå	  utan	  ägandet	  av	  specifika	  kostnader	  och	  risker	  (direkt	  översätt	  från	  

engelska)”	  

8.4.2 IT-‐konsulttjänster	  

Ett sätt för företag att bli upphandlad i ett ramavtal är genom att erbjuda 

konsulttjänster via konsulter eller underleverantörer. Enlig Kammarkollegiets bilaga 

för IT-upphandling definieras en konsult som följande (IT-upphandling, E-

förvaltningsstödjände tjänster 2010): 

”Specialist	  som	  anlitas	  för	  genomförande	  av	  överenskommet	  uppdrag.	  Konsult	  är	  

anställd	  hos	  leverantören	  eller	  hos	  underleverantör	  till	  ramavtalsleverantören”	  

8.5 Visuell	  identitet	  och	  grafik	  profil	  

8.5.1 Visuell	  identitet	  

Den är en samling av korporativa riklinjer om ett företags logotyp, formspråk och 

bildspråk. Riktlinjerna tillämpas för att enhetligt skapa kommunikations och 

marknadsföringsmaterial.  

8.5.2 Grafisk	  profil	  (designmanual)	  

En grafisk profil är ett styrdokument som visar hur ett företags visuella identitet 

kommuniceras extern och intern. Den baseras på kunskaper om typografi, 

formspråk, färglära med mera. 



   
   

9 Genomförande  

9.1 Studien 

9.1.1 Förstudien	  

I mitt allra första möte med Acino presenterade Jenny Österlund Acinos och 

Academys verksamhet och kontexten för studien, vilken i detta fall betyder en nuläge 

analys på behov av en konkret lösning. Acino behövde en färdig lösning: en grafisk 

profil. För att precisera behovet visade Jenny mig ett exempel på färgkarta på 

Vattenfalls korporativfärger (tillhörande dess grafiska profil). Det vill säga att hon 

visade mig ett fysiskt exempel på något som både hon och jag kan tyda klart. Studien 

inledde på så viss med en visning på en färgkarta med korporativfärger. För den 

invigd i dessa koncept, är en färgkarta med korporativfärger ett måste i en grafisk 

profil. 

9.1.2 Presentation	  av	  studien	  

Efter det första mötet sammankallade jag ett till möte där Johan Tjäder, Jenny 

Österlund och Malin Starälv närvarade. Som Acinos VD och respektive Academys 

förvaltare kunde de ge en klarare bild på hur organisationen ser ut och vilka behov 

fanns det bakom studien som hade presenterats.  

I samband med det här mötet presentera jag en portfölj med likartade grafiska 

lösningar som jag hade gjort dessförinnan. Bland några av dessa exempel fanns det 

en grafisk profil som bestod bland annat av en palett med korporativfärger. 



   
   

	  

9.1.3 Agenda	  för	  presentation	  av	  studien	  

Agenda 

1. Introduktion och projektmedlemmar –lära känna varandra 

2. Projektets bakgrund och nuläge analys –anledning till projektmötet 

3. Exempel på färdiga lösningar – vad förväntas av projektet (produkt) 

4. Metod/approach – tillvägagångssätt för att producera lösningen (strategi) 

5. Projektplan – när ska allt hända  

6. Diskussion av förväntningar och frågor – frågeställningar och första tillfälle 

för att tydliggöra 

 

 

9.1.3.1 Strategi	  

9.1.4 Taktiska	  grunden	  

Arbete som följer efter förstudien är den taktiska grunden som fastställer sedan en 

strategi. Strategin tillämpar kunskaperna man skaffat sig under förstudien och 

research om problemet samt den eventuella lösningen. Dessa två premisser är som 

sagt grund till det strategiska arbetet som är den röda tråden i studien.  

9.1.5 Strategis	  förutsättningar	  

Acino och Academy vill lyfta Acinos varumärke genom att skapa en gemenskap 

vokabulär med tre ord som genomsyrar verksamheten. Acinos ledning har klart för 

sig att och underhålla Acinos varumärke handlar om en långsiktig strategi. Eftersom 

Academy finns det som en gren i verksamheten vill Acino särskilja både varumärken i 

den externa kommunikationen. Det sistnämnda lägger en större vikt på den visuella 

identiteten att skapas för Academy.  

9.1.6 Strategis	  planering	  	  

Den här strategiska planeringen är själva metoden som väljs för att genomföra både 

den färdiga lösningen (som utgör målet) och för att genomföra syftet (som är att 



   
   

åstadkomma de tre värdegrunder genom varumärkesorienterad strategi). Strategin 

ska vara så tydlig som möjligt och här finns den i punktform. 

• En tydlig varumärkesidentitet. Berättelse som berättigar företagets existens 

och framför allt vad det är som särskiljer Acino i jamförelse med andra aktörer 

• En plan hur man handskas med varumärke i sin affärsplanering 

• Strategiska kommunikationsplaner för de varumärken organisationen ansvara 

för (planerad kommunikation) 

• Plan för varumärken inom marknads- och produktutveckling 

• Ett bestämmande av vem eller vilka som bär ansvaret för varumärkets 

strategiska planering 

9.1.7 Strategis	  effektmål	  

Man vill åstadkomma en förstärkning av företagets varumärke genom användningen 

av de tre värdegrunderna som kommer att skapas under denna studies tid. Man vill 

processa värdegrunder till hörnstenar enlig Litton – genom annektering (Bruce 

Litton , 2001) av  dessa ord, alla i organisationen förmedlar vidare Academy principer 

framföra allt till sina medarbetare. 

9.1.8 Kravspecifikationslista	  till	  studiens	  mål	  (grafiska	  profilen)	  

Den grafiska profilen eller designmanualen(tryck och PDF-dokument) ska 

innehålla riklinjer och principer för användning av Acinos och Academys visuella 

identitet. Den grafiska profilen ska bestå i princip av dessa delar 

o Acinos logotyp grundläggande grafiska regler (Konceptutveckling) (Färger, 

typsnitt, bakgrund, sidoelement, luftutrymme, med mera) 

o Typsnitt för grafisk profil som fungerar för både tryckt och för webb (webb 

typsnitt) 

o Färgåtergivning för grafisk profil som fungerar för både tryckt (PANTONE) 

och för webb (#HEX-kod) 

o Applikation av konceptutveckling till diverse marknadsföringsmaterial 

(muggar, pennor, broschyrer, med mera) 

Den kompleta kravspecifikationslista finns under bilagor. 



   
   

9.2 Analys av Academy 

9.2.1 Academys	  målgrupp	  

Academys målgrupp består av mindre företag i behov av en typ av IT-lösning som 

kan hjälpa sin verksamhet i någon process. Academys geografiska område är Umeå 

med omnejd. Dessa företag har i många fall en otydlig bild på deras egna IT 

relaterade behov. Den här typen av verksamheter har vanligtvis inte en budget som 

täcker IT relaterade behov. Denna typ av kunder lägger istället tid för att utforma en 

plan då behovet kan översättas till en kravspecifikation. För det syftet har Academy 

ett sätt att arbeta som liknar en tjänsteförmedling mellan två parter. 

Academys förvaltare investerar ett par timmar för att klargöra vad problemet sitter 

hos företaget som söker sig till dem. Academys förvaltare har en ledande men kort 

roll i den här typen av förmedlig eftersom det inte finns en involverad budget i många 

fall. 

9.2.2 Konkurrens	  analys	  

Några av konkurrenterna som delar marknad med Academy  och som har samma typ 

av mindre köpkraftiga kunder– är Treadmill, Basemedia, Sogeti.  

9.3 Intervju 

9.3.1 Intervjus	  process	  

9.3.1.1 Inledning	  

Det är en stor skillnad mellan en vanlig konversation och en intervju. En väl 

förberedd intervju måste ha ett underlag med frågeställningar för att börja med. Det 

krävs också en research av fakta om problemområdet som har beskrivits före 

intervjun samt en organiserad miljö för att kort men intensivt samla informationen 

på bästa möjliga sätt. 

9.3.2 Intervjuade	  

De intervjuade är Acinos VD Johan Tjäder och Academys sammaordnare Jenny 

Österlund. 



   
   

9.3.3 Planering	  av	  intervjun	  

Jag inleder intervjuprocessen med att undersöka om Acino som varumärke. Med det 

menar jag att jag klargör mitt studieämne som objekt att undersöka via intervju. 

Varumärke och dess kommunikation har den största vikten i mitt arbete. Så jag 

fortsätter med min förberedelse genom att rita upp en checklista som ska vara 

grunden för frågeställningarna och frågestunderna. Framgång att undersöka djupare 

om Acino som varumärke är determinerad av kvalitet av intervjun/erna.  

Jag tydliggör att min centrala fråga rör varumärke. Även om arbetet med visuell 

kommunikation på Acino handlar mestadels om en grafisk profil. Acinos VD delar 

min åsikt och framhåll också Acinos varumärke som det centrala ämnet i de fyra 

tillfällen vi pratar om det pågående arbetet (med den grafiska profilen). 

9.3.3.1 Intervjus	  målsättning	  

• Etablera studiens och studiens problem mål 

• Illustrera hur mycket kan den intervjuade om verksamhetens behov av studien  

• Lära känna varandra (de intervjuade och jag) för att få deras tillit i det 

fortsatte arbete 

9.3.4 Bakgrund	  research	  

Eftersom denna intervjuprocess är tidskrävande och flera parter är inblandade det är 

en förutsättning att jobba på ett systematiskt sätt. En av de första konversationerna 

med företagsledning om varumärke krävdes en så kallat approach till ämnet. 

Dialogerna om varumärke i generella termer var inte så svårt att driva då både 

intervjuade har en allmän uppfattning om vad varumärke är och vad det har att göra 

med en grafisk profil. Givetvis är en grafisk profil mycket viktig för ett bolag –från ett 

kostnadseffektivt perspektiv– eftersom effekten av en bra visuell kommunikation är 

påtagligt och kan mätas. Ett styrdokument som en grafisk profil är i sig bara en 

formalitet. Effekten av ett sådant dokument är väldigt litet i förhållande till effekten 

av arbetet av att ägna sig –som företag åt varumärkesorienterad strategi11. 

                                                   

11 (Löhman & Lönn, 2000). 



   
   

9.3.4.1 Förberedelse	  av	  intervjun	  

Frågorna som Johan och Jenny kommer att svara på är öppna frågor. Den främsta 

fördelen som en öppen fråga har är att den intervjuade att svara fritt från förutfattade 

meningar eller idéer (Hickman & Longman, 1994). 

9.3.4.1.1 Checklista	  för	  intervjun	  

Denna lista är en guide som mig som intervjuare för att driva igenom intervjun. Så 

båda delarna i intervjun håller sig till ämnet. 

• Syfte med intervjun 

• Klientel 

• Bild som klientelen har av Acinos verksamhet  

9.3.4.2 Intervjuns	  miljö	  

Fikarummet på kontoret på Västra Norrlandsgatan 22 A (Johan Tjäder) 

Mötesrum på samma plats som ovan (Jenny Österlund) 

9.3.5 Intervjus	  frågeställningar	  

Dessa är de frågeställningar som utgör studiens del som handlar om 

varumärkesidentitet: 

Vilken typ av kunder vänder sig till Acino i första hand? (JT, JÖ) 

Hur ser bilden av de verksamheterna som hör av sig till Acino? (JT, JÖ) 

Vilken bild har kunderna av IT-leverantörer som finns i Umeå? (JÖ)  

9.3.6 Intervjun	  

Luis Sánchez. Vilken typ av kunder vänder sig till Acino i första hand? 

Jonas Tjäder –De kunder som först hör av sig är de som vill hitta på en typ av IT-

lösning och som i många fall har en tydlig bild på hur deras behov egentligen ser ut. 

Dessa typer av kunder har dubbelkontrollerat och fått offerter av andra likartade 

leverantörer. Med andra ord de kommit till Acino som har haft länge en tradition 

av att bli kostnadseffektiva (den billigaste alternativet) 

LS. Hur ser bilden av de verksamheterna som hör av sig till Acino? 



   
   

JT–Här är de en ’Business-to-business solution’ som efterfrågas och som står för 

¾ delar av verksamhets omsättning. Kunderna är bland andra Tieto, Skellefteå 

Kraft och Skatteverket Umeå. Här ingår Acino i upphandlingsavtal som kräver en 

stor satsning från Acinos sida med de mest erfarna utvecklare. Det vill säga de som 

har dokumenterade akademisk och professionell erfarenheten. Dessa konsulter ska 

ha också en hög social kompetens som får Acino att framstå som seriös och 

förtroende affärspartner 

Luis Sánchez. Vilken typ av kunder vänder sig till Acino i första hand? 

Jenny Österlund –De kunder som först hör av sig är de som vill hitta en typ av IT-

lösning och som i många fall har en tydlig bild på hur deras behov egentligen ser ut. 

Dessa typer av kunder har dubbelkontrollerat och fått offerter av andra likartade 

leverantörer. Med andra ord de kommit till Acino som har haft länge en tradition 

av att bli kostnadseffektiva (den billigaste alternativet) 

LS. Hur ser bilden av de verksamheterna som hör av sig till Acino? 

JÖ–Här är de en ’Business-to-business solution’ som efterfrågas och som står för 

¾ delar av verksamhets omsättning. Kunderna är bland andra Tieto, Skellefteå 

Kraft och Skatteverket Umeå. Här ingår Acino i upphandlingsavtal som kräver en 

stor satsning från Acinos sida med de mest erfarna utvecklare. Det vill säga de som 

har dokumenterade akademisk och professionell erfarenheten. Dessa konsulter ska 

ha också en hög social kompetens som får Acino att framstå som seriös och 

förtroende affärspartner 

LS. Vilken bild har kunden av IT-leverantörer som finns i Umeå 

JÖ – Eftersom väldigt många leverantörer kan hävda att deras IT, tekniska lösningar 

är de bästa blir det svårt att särskilja sig från den hårda konkurrensen. Det är vid den 

här punkten där ett positiv varumärke kan göra skillnad för ett företag. När man 

anlitar ett IT-bolag eller något annat företag man kan bara fatta sitt beslut baserat på 

tidiga erfarenheter. Således det är varumärke som spelar stor roll för att få en snabb 

bild på om firman är anlitbar eller ej. 



   
   

9.4 Workshopar 

9.4.1 Workshop	  1	  –	  Academys	  praktikanter	  

9.4.1.1 Inledning	  

Workshoparna som jag och Jenny Österlund höll byggs på teori i boken Dynamisk 

varumärkeskommunikation DynaMO-Modellen ™ av Gunilla Bruce Litton.   

9.4.1.2 Workshopens	  syfte	  

Syftet med workshopen är att ge praktikanterna en känsla av anknytning till 

Academys grundläggande värderingar. Eftersom de värderingarna inte är så väl 

definierade kommer workshopen att bli ett perfekt tillfälle för att lägga till de 

värderingar som studenterna vill att Academy ska stå för. 

9.4.1.3 	  Förberedelser	  

Jenny Österlund delar ansvar med Malin Starälv gällande nya kontakter, men Jenny 

har direkt kontak med grupper av studenter. Varje grupp av studenter har en 

roterande ansvarig att kontakta Jenny och sammankalla andra gruppmedlemmar till 

möte och dylikt. Så Jenny meddelar att en av punkterna i workshopen i dagens 

agenda är: 

• Workshop: värdegrunder Academy 

• Studenternas grupp består av fyra killar och en tjej mellan åldrar 19-23 

9.4.1.4 Resurser	  

9.4.1.4.1 Workshopens	  plats	  

Workshopen äger rum på Västra Norrlandsgatan 22 A i Acinos mötesrum den 14 

april 2014.  

9.4.1.4.2 Workshops	  deltagande	  

Luis Sánchez, Jenny Österlund, Malin Starälv och fem studenter. Några av 

studenterna läser dataveteskap andra läser interaktion design utbildning.  

9.4.1.4.3 Materiella	  resurser	  



   
   

Whiteboard, stor skärm, laptop och dummies (visualiseringar) på Academys 

logotyperförslag färgtryckta och klistrade på kartong. 

9.4.1.4.4 Tidsramar	  för	  workshopen	  

• PDF-presentation av konceptutveckling för Academys visuell identitet, 10 min 

(Luis) 

• Värdegrunder, vad är det för något? –presentation, 10 min (Luis) 

• Frågestund, 5 min 

• Brainstorm, 15 min 

• Värdegrunder, 30 min 

9.4.1.5 	  	  Workshopens	  disposition	  

Gruppen som tar del i workshopen består av studenter som har en koppling till 

Academy sedan några månader tillbaka, vilket betyder att de känner någorlunda 

varandra. Agenda för workshopen presenteras och därefter görs en minneskarta med 

ord som studenterna kopplar till Academys varumärke. Orden som alla studenter 

kommer på skrivs på en whiteboard i form av en brainstorm. Förutom brainstormen 

som utgör kärnan i denna workshop, dessa var de övriga punkterna i workshopen.  

• Presentation av konceptutveckling av Academys logotyp 

• Vad är varumärke och vad är värdegrunder 

• Academys ledord brainstorm 

9.4.1.6 Presentation	  av	  konceptutveckling	  av	  Academy	  

Här presenteras konceptutveckling av logotypen för Academy. Det handlar om de 

första utkasten som är en av de första visualiseringarna. 

9.4.1.7 Del	  av	  workshopen	  utformad	  efter	  DynaMO-‐Modellen	  

Den här delen av workshopen är utformad efter DynaMO-modelle. En stor 

sammanfattning av koncepten som modellen tillämpas görs för att hålla oss inom 

tidsramarna och till ämnet. Som sagt modellen består av sex steg och de jobbas fram 

under flera moment som går över gränserna för just den har workshopen. Modellen 

är gjort till att jobba under en betydlig större span av tid och i flera sessioner. Tiden 



   
   

är en resurs som är brist på och vi måste jobba fram tre steg i modellen under 

workshopens löptid och efter bästa förmåga. 

9.4.1.7.1 Moment	  1.	  ’Brainstorm’	  

Efter Academy konceptutvecklingen presenteras och följer en liten föreläsning om 

olika sätt man skapar värde för ett företag genom att leva efter företagets 

värdegrunder. Här är orden som studenterna tillsammans med mig och övriga 

närvarande skriver på tavlan: 



   
   

 

Brainstorm Academys värdegrunder 

• Gränsöverskridande 

• orädd 

• nyfikna 

• galet 

• roligt 

• ’hungriga’ 

• extreme 

• uppfinningsrika 

• mångsidighet 

• inspirerande 

• gemenskap 

• utvecklande -utveckling 

• studenter-företag tillsammans 

• större inblick 

• engagemant 

• skaparglädje 

• community 

9.4.1.7.2 Moment	  2	  ’En	  minutaren’	  

Här pratar varje deltagande om de begreppen de bistår med och definierar dem med 

egna ord. Idéen är att var och en presenterar under en minut hur dessa koncept 

kopplas till Academys verksamhet. Generellt kan man säga att deras presentationer 

blir väldigt tydliga eftersom de sätter dessa begrepp i en kontext där alla är överens 

om: Academy. Dels som en idé och dels som ett konkret sätt att använda ordet i en 

vardagligt sammanhang. 

Exempel (1): skaparglädje 

Idé: Man blir glad genom att skapa något nytt tillsammans 

Konkret: Academy är en miljö där skaparglädjen beundras 

Exempel (2): utveckling 



   
   

Idé: Visst man är utvecklare oavsett kunskapensnivå man besitter 

Konkret: Academy är ett rum för utvecklare 

9.4.1.7.3 Moment	  3	  ’Värdegrunder’	  

Efter alla presenterar färdig sin “minutaren” Ombedds dem också att välja de tre 

främsta orden som belyser allt som man vill att Academy ska åstadkomma. Dessa ord 

är följande: Skaparglädje, Utveckling och Gemenskap. 

Efter man skriver dessa ord bekräftar man att dessa ord kommer att utgöra 

principerna vars Academy ska sträva efter. Man bestämmer tillsammans att gruppen 

kommer med dessa ord att tar vid till nästa workshop. Jenny Österlund hälsa alla 

tack och mötet går till övriga punkter som inte hade med varumärkesidentitet att 

göra. 

9.4.1.8 Avslutning	  

Dessa ord skrivs ned och är förarbete för den kommande workshopen då dessa ord 

kommer att processas. Enligt Bruce Litton är denna steg ’Anektering’ av ledord. 

9.4.2 Workshop	  2	  –	  Personal	  (Kickoff)	  

9.4.2.1 Inledning	  

Denna workshop anordnas i samband med företagets sommar kickoff. Då ska 

personalen och sommarvikarien ha ett gemensamt möte inför sommar. Sommar 

kickoffs aktiviteter är uppdelade i tre stationer varav en är workshopen för att 

processa orden till värdegrunder samt presentation av den grafiska profilen för 

Acino. 

9.4.2.2 Workshopens	  syfte	  

Syftet med denna workshop är att uppnå en gemensam vokabulär bestående av tre 

ord från den förra workshopen. Detta kombinerad med den grafiska profilens 

presentation kommer att lägga grunden till den varumärkesorienterad strategi som 

Academy kommer att ta vid och föra vidare till Acino. Denna workshop är en naturlig 

följd av den första workshopen. 



   
   

9.4.2.3 Förberedelsen	  

 Jag och Jenny Österlund strukturerar om för denna workshop med tydligare ramar 

om tid, innehåll och effekt. Innehållet är varumärkeskommunikations genomgång 

anpassad efter DynaMO-modellen. Personalen hade blivit förberedd inför den här 

workshopen av Jenny Österlund genom ett antal arbetsplatsträffar.  Del av 

personalen blev förberedd också vid ett fika-möte en vecka före kickoffen. Det är värt 

att nämna att jag höll –vid det mötet, en ledig frågestund kring Acinos varumärke 

inför en grupp av 8 av Acinos medarbetare. 

9.4.2.4 Workshopens	  resurser	  

9.4.2.4.1 Workshopens	  plats	  

Presentationsrum på Brännlands Wärdshus i Umeå den 22 maj 2014.  

9.4.2.4.2 Workshopen	  deltagande	  

De deltagande är i princip hela Acinos personal (33 stycken) samt fem praktikanter. 

Åldrar mellan de anställda pendlar mellan 28 och 43 år. Ålder på praktikanterna 

ligger mellan 20 och 25 år. Gruppen är så pass stor så att vi följer den naturliga 

uppdelning i grupper som kickoffen har. Det vill säga att vi tar en grupp på 10 till 12 

personer åt gången.  

9.4.2.4.3 Workshopens	  tidsramar	  

• Presentation av den grafiska profilen samt presentation av den slutgiltiga 

Academys logotyp , 5 min (Luis) 

• Presentation av varumärkeskoncept: varumärke, varumärkesorienterad 

organisation, varumärkeskommunikation och varumärkesuppbyggnad. 5 min 

(Luis) 

• Presentation av de tre orden som man kom fram i den första workshopen och 

gruppuppgiften för att processa dessa ord till värdegrunder. 3 min (Jenny) 

• Gruppuppgiften,27 min (två grupper, 5-6 i varje grupp)   

9.4.2.4.4 Materiella	  resurser	  

Dator, stor skärm, två whiteboard och papper och pennor till deltaganden. 



   
   

9.4.2.5 Workshopens	  disposition	  

Den andra workshopen som jag och Jenny leder arrangeras i samband med Acinos 

sommar kickoff. Workshopen som är en station av tre i kickoffen. Eftersom antalet på 

deltagande är fortförande för stor delas gruppen i två, men inte förrän de två första 

presentationerna samt presentation av uppgiften. Förutom uppdelningen har denna 

workshop ett något annorlunda upplägg än den första även om några likheter finns 

med den första.  

• Presentation av Acinos nya grafisk profil samt presentation av den slutgiltiga 

Academys logotyp 

• Presentation av varumärkeskoncept: varumärke, varumärkesorienterad 

organisation, varumärkeskommunikation och varumärkesuppbyggnad. 

• Presentation av workshopens uppgift 

• Uppgiften: Varumärkeskommunikation 

• Presentation av värdegrunderna i Academys kontext (highlights av varje grupp) 

9.4.2.5.1 Moment	  1.	  Acinos	  grafiska	  profil	  presenteras	  

Här visas en PDF-dokument bestående av tio ’diabilder’ som är en extrakt av den 

kompletta grafiska profilen (42 sidor). Den samlade gruppen får bland annat ta del av 

den nyskapade logotypen för Academy, några visualiseringar av marknadsföring 

material (hemsida, roll-up). 

9.4.2.5.2 Moment	  2.	  Presentations	  av	  varumärkeskoncept	  

Detta är innehållet i fyra diabilder med vilka jag håller föredrag om 

varumärkeskoncept:  

Slide 1 

Varumärke 

• Varumärke omfattar företagsimage och filosofi 

• Hur ett företag och sina kärnvärden upplevs 

Slide 2 

Varumärkesorienterad organisation 



   
   

• Varumärke skapar lönsamhet på lång sikt 

• Skapar en starkare relation hos sin målgrupp 

Slide 3 

Varumärkeskommunikation 

• Varumärkeskommunikation definierar kärnvärden 

• Varumärkeskommunikation lyfter organisationen genom förtroende 

Slide 4 

Varumärkesuppbyggnad 

• Varumärke byggs upp med hjälp av personalen genom att skapa en gemensam 

’vokabulär’ 

• ’Vokabulären’ består av de ord som genomsyrar hela organisationen 

Innehållet är presenterat för att grunda frågan och uppgiften som Jenny kommer att 

presentera efteråt. 

9.4.2.5.3 Moment	  3.	  Presentation	  av	  workshopens	  uppgift	  

Jenny Österlund leder det här momentet och presenterar “mallen” där de tre 

värdegrunder måste beskrivas av gruppen med egna ord. Jenny berättar att mallen 

inte skall svaras med specifika exempel utan med generella idéer om hur 

verksamhetens främjas med varje värdegrund. 

 Det gör de genom att placera utveckling/gemenskap/skaparglädje i påstående: 

Acino Academy främjar __________ genom att… 

som gruppen använder för att svara på den viktigaste frågan i denna workshop: 

Vad betyder värdegrunder enligt er som del i Acino Academy? 

9.4.2.5.4 Moment	  4.	  Uppgift	  i	  varumärkeskommunikation	  

I detta moment har hela gruppen tagit del av presentationen av uppgiften. Sedan 

delas den i två och jobbar dem i separata bord och rum för att jobba med varje 

värdegrund cirka 9 minuter gånger tre värdegrunder (eftersom hela uppgiften inte 

ska ta längre tän 27 minuter).  Gruppen kommer fram till egna definitioner av varje 

värdegrund. 



   
   

9.4.2.5.5 Presentation	  av	  värdegrunderna	  i	  Academys	  kontext	  

Här nedan skriver jag endast två exempel på vad som grupper presenterar. Kom ihåg 

att vi har 3 olika workshops omgångar med två uppdelningar vid varje workshops 

omgång. Det vill säga att Jenny och jag hanterar svar och handledning av alla sex 

grupper. 

Exempel (1): Grupp bord 1 

”Acino Academy främjar utveckling genom att låta oss jobba under frihet och att 

ha ett hög i tak” 

Exempel (2): Grupp bord 2 

”Acino Academy främjar skaparglädje genom att låta oss att prova olika 

programmeringstekniker under vissa ramar” 

9.4.2.6 Avslutning	  

Jenny och jag läser högt några av de svar vi får på pappret. Sedan sparas allas svar 

efter varje omgång och workshopen tar slut. 

9.5 Enkät 

En av förvaltarna i Academy har skickat en enkät riktad mot befintliga kunder. 

Frågeställningar i enkäten syftar på kontrollera Acinos varumärke i dagsläge. Jag har 

lagt till fråga som lyder så:  

”Acino Academy är en viktig del i Acinos verksamhet, hur upplever ni Acinos 

varumärke i helhet?” 

Dess resultat har inte presenteras än till mig. Fast alla frågor ienkäten kommer kasta 

en index som visar kundnöjdhet gentemot Acino och Academy i en skala från icke 

nöjd alls till mycket nöjd. 

10 Resultat 

10.1.1 Intervjuns	  resultat	  

Resultat av intervjun ger tydliga svar på vad som förväntas av studien. Det resultatet 

kunde också bevisa hur viktig var strategin som ett verktyg för att nå det målet som 

studien syftar. 



   
   

10.1.2 Workshopens	  resultat	  	  

Tre ord har blivit värdegrunder i Academys verksamhet: skaparglädje, utveckling 

och gemenskap. Dessa ord har kommunicerats till styrelsen och basen (personalen 

och praktikanter). När dessa ord nådde fram respektive publik –så att såga, var de 

inte främmande och de har adopterats som egna ord i organisationens ordförråd.  

10.1.3 Studiens	  resultat	  

Resultat av denna studie har också mynnat ut i en grafisk profil för Acino/Academy 

som kan ses enklast som ett styrdokument för marknadskommunikation och 

varumärkeskommunikation.  

 

Acinos grafiska profil omslag och försattblad 

Fig.2 

 

Enligt studiens resultat kan en person både lära känna en organisation och känna 

igen sig i dessa värdegrunder. Dessa tre värdegrunder i form av orden: gemenskap, 

skaparglädje och utveckling är inte direkt kopplade till den grafiska profilen, utan de 

är grunden till att fortsätta bygga upp Academys och Acinos varumärken–som Litton 

påpekar, dessa värdegrunder kan autogenerera värde på lång sikt. 



   
   

10.1.4 Enkätens	  resultat	  

(den 25 augusti 2014 09.41) Status på enkäten. Jag har inte än tagit del av enkätens 

utfall. Malin Starälv (enkäten ansvarig) byte jobb under denna studies tid och 

därmed finns inte ett resultat. 

11 Slutsats 
Effekten av det utökade ordförrådet med tre värdegrunder är en aning abstrakt 

eftersom dess användning inte är lika påtaglig på samma sätt som användningen av 

den grafiska profilen.  

Dessa två delar av studien stödjer verksamheten på två olika sätt. Å ena sidan är den 

grafiska profilen ett verktyg med tydliga riktlinjer som hjälper företaget att 

kommunicera rätt och att nå sin målgrupp mer effektiv. Den är en ”Out of the box” 

produkt om jag får använda mig av det uttrycket.  Å andra sidan är värdegrunderna 

och dess användning, däremot ett nytt tankesätt som kopplar samman två olika delar 

av verksamhet: Acino och Academy. Alltså, den interna kommunikationen gynnas 

främst och visionen är att dessa ord kan genomsyra verksamheten på så viss att det 

anammas helt och hållet. Det vill säga att användningen av dessa ord vid 

kommunikationskanalerna som uppstår naturligt i ett kontorsmiljö (möten, 

affärslunch, fikastunder med mera) för samman konsulter med praktikanter, 

ledningen med styrelsen och styrelsen med basen etcetera. 

12 Diskussion 
Två kunskapsområden har blivit orsaken till att denna studie blev till från början. 

Den första rör vid ett konkret behov på en färdig lösning, Acino och Academys behov 

av en grafisk profil. Den andra handlar om strategi för varumärkesorienterad synsätt. 

Aakers varumärkesidentitet kretsar kring tankarna att ta sig an ett varumärke med 

hjälp av associationer. Dessa associationer är det som byggs upp ett varumärke under 

en hel livstid och är hel aktuellt när det gäller produkter. I min mening är en väldigt 

bra parallell när det gäller tjänster då man knyter associationer under den tiden man 

’lär känner’ vissa tjänsteleverantör. Samtidigt som vi inte har så mycket tid för att 

lära känna våra alternativ har vi en viss lojalitetskänsla för ett företag . Detta sker via 

personal som kommer från dessa företag och för varumärket som företaget har 

skapat i det segmentet dem levererar tjänster i. Både alternativ av leverantörer och 

varumärken knytas samman av kunden genom associationer denne har till ett 



   
   

speciellt märke. Förväntning av leverans av en viss person eller företag måste ha en 

grund för att tänka oss ut ett scenario. Det scenariot målas upp av den bilden vi har 

av varumärke, eftersom vi jobbar med ’det företaget’ via ’den personen’.  
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14 Bilagor 

14.1 Kravspecifikationslista till studien (grafiska profilen) 

Kravspecifikationen delas i två, dokumentation och genomförande av projektets 

produkt. Den första innefattar skrivande av en projektplan och en studie. Produkten 

av projektet är Academys logotyp och dess grafiska profil som är ett skriftligt 

dokument och tar form samtidig som delar av studien skrivs. Design manualen med 

riklinjer och principer för användning av Acinos och Academys visuell identitet är ett 

komplett dokument som levereras till företagets handledare efter en strikt lista. 

Den grafiska profilen som kommer att framställas ska bestå av dessa delar: 

1. Tryckt dokument 

o Acinos logotyp grundläggande grafiska regler (Konceptutveckling) (Färger, 

typsnitt, bakgrund, sidoelement, luftutrymme, med mera) 

o Typsnitt för grafisk profil som fungerar för både tryckt och för webb (webb 

typsnitt) 

o Färgåtergivning för grafisk profil som fungerar för både tryckt (PANTONE) 

och för webb (#HEX-kod) 

o Acinos logotyps användande i intern kommunikation (mail 

signaturer)såväl i extern kommunikation (press release) 

o Återgivning av logotypen och logotyp elementen samt sidoelement 

(knappar, symboler, avatar) för både det tryckta dokumentet såsom för 

webben (Acinos webbsidas layout) samt sociala medier (Twitter, LinkedIn, 

Facebook, etc.) 

o Acinos bildspråk i form av egentagna och framskaffade bilder. Bland andra 

profilbilder på Acinos medarbetare och kontor 

o Applikation av konceptutveckling till diverse kontorsmaterial (visitkort, 

foldrar, med mera) 



   
   

o Applikation av konceptutveckling till diverse marknadsföringsmaterial 

(muggar, pennor, broschyrer, med mera) 

2. PDF- dokument, digitalt datalagrat och tillgänglig via URL med ovanstående 

punkter 

3. En ’Lathund guide’ av den grafiska profilen 
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