
Instruktioner

För att starta presentationen 
med inspelad berättarröst 
klicka på knappen för att starta 
bildspelet från början. 

Den här bilden försvinner då 
efter fem sekunder…



UDS 
- ett dottervarumärke 
Li Hedenström, marknads och kommunikationsansvarig



Agenda

• Varumärke?
• Dottervarumärke, varför då? 
• Vårt varumärke UDS.
• Tips för bra kommunikation.
• Praktiska anvisningar.



Ett varumärke, en röst och ett gemensamt 
uttryck
• Vi vill tydligt berätta vilka vi är, vad vi står för och hur vi förhåller oss till 

andra.
• Vårt varumärke präglas av alla de tankar, känslor och associationer 

som dyker upp i medvetandet hos de som hör talas om oss eller 
kommer i kontakt med oss. 

• Genom att förmedla en och samma bild av UDS kan vi påverka 
omvärldens uppfattning.

• Vår röst och vårt uttryck är alltid desamma, även om tonläge och 
budskap kan anpassas efter målgrupp, kanal och situation.



Dottervarumärke, varför 
då?
• För att skapa det kundunderlag som behövs för 

forskning och utbildning är det viktigt att vara 
tydlig på den konkurrensutsatta marknaden för 
djursjukvård.

• Djurägare förknippar SLU med mycket annat 
än djursjukvård. 

• UDS har ett stort behov av att särskilja sig och 
samtidigt förtydliga och stärka kopplingen till 
SLU.

• Rektorsbeslut att UDS är ett dottervarumärke.
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Logotypen, symbolen för 
varumärket
• I dagen samhälle måste du nå fram blixtsnabbt.
• Vikten av en tydlig avsändare är avgörande.
• Logotypen är symbolen för varumärket, det är 

den främsta bäraren av den visuella identiteten. 
• En anpassad logotyp där UDS tydliggör sin 

unika position ökar genomslagskraften och 
trovärdigheten.





Text och tal

• När vi pratar kan vi säga UDS.
• I text skriver vi ”SLU 

Universitetsdjursjukhuset (UDS)” första 
gången vi omnämns.

• Resten av texten räcker det med 
”UDS”.



Vår kommunikationsmanual
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djurens välmåendekännande varelserSveriges enda universitetsdjursjukhusvälutbildade och erfarnaengagemang för djurens välmående och hälsamorgondagens veterinärer och djursjukskötareutvecklingen framåtavel som ger friskare djurbidrar du till utvecklingenallra bästa djursjukvården



SLU Universitetsdjursjukhuset är unika i Sverige. 
Vi kombinerar praktisk djursjukvård med forskning 
och utbildning, och driver utvecklingen framåt. 
Tillsammans skapar vi den allra bästa 
djursjukvården. Idag och imorgon.



Huvudbudskap

• Vi utvecklar framtidens djursjukvård.
• Vi är Sveriges enda universitetsdjursjukhus.
• Vi ger djuren den bästa vården.



Det finns en direkt koppling mellan vår 
personlighet och vårt visuella uttryck. 

Återspeglingen av egenskaper sker 
subtilt med form och tonalitet, och våra 
bilder visar att vi är ansvarstagande, 
kunniga, moderna, relevanta och 
passionerade.







Svansen är vårt grafiska element. Det är inspirerat 
av den kroppsdel som djuren kommunicerar med –
svansen. En dekorativ ingrediens som skapar en 
känsla av rörelse och energi. 















Tips för bra 
kommunikation
1. Vem kommunicerar du med?
2. Vad är målet med kommunikationen?
3. Det viktigaste först.
4. Berätta inte bara vad, utan också 
VARFÖR.
5. Våga förenkla – mottagaren måste 
förstå.
6. Tydlig avsändare.





För mycket text

Många tenderar att skriva exakt varje ord de tänker säga i sina slides. Det 
här sättet minimerar i och för sig risken att glömma vad du ska 
säga, men det gör presentationen alldeles för omfattande, svår att 
ta till sig och dessutom tråkig. Du kommer att tappa publikens 
uppmärksamhet redan efter…



Vanligt mistag

• Många missar att kontrolera stavningen 
innan sin presentaton. 

• Du framstår som oproffessionell och 
slarvig.

• Publiken slutar lysna och letar stavfel 
istälet.



Flest punkter vinner
• Undvik
• onödigt
• många
• punkter
• i din
• punktlista.

• Välj

• det

• som är

• viktigast

• för din

• publik.

• Runt 

• fem 

• punkter 

• som 

• max 

• kan 

• vara 

• en riktlinje. 

• Om 

• listan 

• är 

• längre 

• kan 

• läsaren

• förlora

• överblicken.



Ser ni längst bak?
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Ut med det gamla, in med 
det nya…?
• Vårt varumärke är lika viktigt internt som 

externt.
• Digitalt material bör från och med nu skapas 

enligt vår manual. 
• Enklare trycksaker byts ut under hösten.
• Kläder och liknande byts ut succesivt.
• Inget ska beställas/tryckas med den gamla 

loggan.



Praktiska anvisningar

• Mallar:
P-Administration/Dokumentmallar

• Logotypen:
P-Administration/UDS logotyp

• Kommunikationsmanualen:
P-Administration/Marknad/Kommunikationsmanual



Stöd och hjälp

• Behöver du ”byta kostym” på en äldre 
powerpointpresentation? 

• Behöver du beställa nytt material med den nya 
logotypen?

• Skicka ett mail till li.hedenstrom@slu.se

mailto:li.hedenstrom@slu.se
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