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Abstrakt 
 
I byggandet av ett varumärke ligger huvudsyftet i att skapa en produkt som bygger på mer än det 
visuella materialet. För att förstå både kunden och marknaden - och samtidigt bygga varumärket 
på ”rätt” värden - bör en designbyrå följa ett antal klara steg i sin arbetsmetodik. Denna uppsats 
syftar dels till att belysa arbetsmetodiken hos svenska designbyråer, dels att undersöka i vilken 
utsträckning byråerna tillämpar teorier inom Design Management och varumärkesbyggande. Med 
hjälp av intervjuer undersöks arbetsprocessen vid tre ledande svenska designbyråer. Resultatet 
visar att byråerna följer teorierna väl men att de tvingas att hoppa över viktiga steg eftersom 
kunden inte är villig att betala för dem. Problemet ligger i hur byråerna säljer in sig till kunden 
och genom det alltmer utbredda pitchförfarandet som kan tvinga byråerna att bygga projekt på fel 
värden. Ett förslag på hur byråerna skulle kunna ändra i sin verksamhet har sin utgångspunkt i 
hur de följer upp projekt och hur de säljer in sig till kunden. 
 
Nyckelord: 
Design Management, designteori, designbyrå, arbetsmetodik, kvalitativa intervjuer, pitch, 
varumärkesbyggande, debrief, kreativitet, varumärkesbyggande, postmodernism. 
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Abstract 
 
In order to understand both the customer and the market – and to build the brand on “right” 
values – a design agency ought to follow specified, clearly identifiable steps in their work 
process. The aim of the study is to analyze work methods used among Swedish design agencies. 
A central issue is whether theories of Design Management and branding are applied. Interviews 
are carried out at three leading Swedish design agencies. The result shows that the Swedish 
agency’s uses the theories well but that they are forced to skip important steps due to customer 
unwillingness to pay for them. The problem comes from the agency’s own selling points to the 
customer and from the more common pitch procedure that forces the agency to build the brand on 
wrong values. A proposal for how the agencies can change their methods starts from how they 
follow-up projects and how they manage their selling points towards customers. 
 
Keywords: 
Design Management, designtheory, design agency, work method, pitch, branding, debrief, 
creativity, postmodernism. 
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1. Introduktion 
Diskussionen kring design och dess påverkan på omgivningen är en ständigt pågående debatt. 
Konkurrerande varor och tjänster på samma marknad har under de senaste åren ökat 
explosionsartat. Den hårdnande konkurrensen har gjort att diskussionen om varumärken 
intensifierats. Skickligheten att utnyttja design, inte minst för att skapa immateriellt upplevda 
värden hos varumärket, har blivit ett av företagens vassaste vapen i kampen om konsumenterna. 
Ett begrepp som utvecklats och som användes flitigt under 1990-talet var Design Management, 
ett teoretiskt perspektiv som utgår ifrån att det är möjligt att styra och kontrollera ett företags 
kontakter med omvärlden via design.1 
 
Den här studien belyser, utifrån teorier inom Design Management och varumärkesbyggande, 
vilka gemensamma nämnare som finns i arbetsmetodiken hos ledande svenska designbyråer 
inriktade mot grafisk design.  

1.1 Varumärke 
I sökandet efter nya konkurrensfördelar har varumärket fått en alltmer central roll. De flesta 
produkter tenderar att likna varandra och det är svårt att hitta det unika med varje enskild produkt 
eftersom det finns imitationer överallt. Valet mellan de olika produkterna görs istället genom 
uppfattningen och föreställningen om företaget som producent.2  
 
För att förstå utvecklingen av varumärkets betydelse för produkten får man gå tillbaka till 1930-
talet och föreställningen att företag genom en förpackning kunde särskilja sig från sina 
konkurrenter. Tidigare hade varor ofta sålts i lösvikt och utan någon producent som avsändare. 
Genom varumärket möjliggjordes, förutom ett synliggörande av avsändaren, även 
standardförpackade varor. Förpackningen skulle ge konsumenten ett behagligt intryck samtidigt 
som den skulle karaktärisera innehållet. I och med varumärket kunde producenten skapa en 
relation till sina konsumenter, främst genom reklam, men även genom att undersöka marknadens 
behov. I denna process fick formgivningen en allt större betydelse.3 
 
Under de följande decennierna förstärktes denna process. Under 50-talets ökade marknaden och 
konkurrensförutsättningarna förändrades för företag eftersom varor och produkter tenderade att 
närma sig varandra gällande pris och kvalitet. Vilket ledde till att designen på produkten fick en 
alltmer viktigare betydelse. Företagen tvingades tänka mer på den bild av sig själva som de 
förmedlade och produkterna behövdes differentieras från varandra med hjälp av image (den bild 

                                                 
1 Agneta Såx Andreasson, Design management: (di'zain 'maenidzment), (Stockholm: Svenska ingenjörssamf, 1986), 
23. 
2 Christina Zetterlund, Design i informationsåldern, (Stockholm: Raster, 2002), 43-75. 
3 Ibid. 
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som företaget önskar av sig själva), varumärke, säljande förpackningar, reklam och utvecklade 
formprogram.4 
 
Under 1970-talet ökade kartläggningen av konsumenternas önskningar vilka företagen strävade 
efter att tillfredställa. Företagen kunde inte bara se till köptillfället utan var även tvungna att 
skapa en djupare relation med kunden för att försöka behålla dennes lojalitet. Denna förändrade 
relation till konsumenten kan ses som ett första steg mot att produkterna började 
immaterialiseras. Köpprocessen utvecklades från att inte bara handla om vägen till köpet. Istället 
kom konsumentens känslor till varumärket och produkten att inkluderas i processen. Vilket 
medförde att diskussionen om företagets visuella uttryck fick ökad uppmärksamhet och att design 
fick en viktig roll för företagen för att kunna kontrollera konkurrensen.5  
 
Under 1980-talet närmade sig marknadsföringens och designens roll sig alltmer. Konkurrensen 
fortsatte att globaliseras och synen på produktdesign förändrades vilket förde med sig att den 
upplevelsebaserade produkten fick sitt genombrott i slutet av 80-talet. Köparens upplevelse av 
produkten blev lika viktig, och verklig, som dess fysiska uppenbarelse.6 
 
Under 1990-talet började företagen alltmer ta hjälp med att få konsumenten att uppmärksamma 
sin berättelse. Här fick designbyråerna en stor roll. Genom betoningen av en medveten berättelse 
tillfördes ett immateriellt värde till produkterna. Produktionen kom därför att handla om både den 
fysiska produkten men även om information och känslor som konsumeras som upplevelser.7  
 
Idag väljer konsumenter mer och mer att vända sig till företag som de anser har ett gott anseende 
och som man känner förtroende för. Enligt företagsekonomen Henrik Uggla så omfattar 
varumärkesbyggandet allt från kommunikation till företagskultur. I byggandet av varumärket 
måste företaget ta hänsyn till både sin identitet och image. 
Idag definieras ett varumärke som den uppställning föreställningar som finns om ett företag och 
dess produkter i människors medvetande. Ett företags mest värdefulla tillgång är när människans 
bild stämmer överens med den bild företaget vill sända ut, därför är strävan för alla varumärken 
att ha ett gott anseende, förtroende och respekt hos konsumenten.8 Man kan också säga att ett 
varumärke är ett löfte och den förväntan som ett företag skapar av sig själv hos kunden.9 
Varumärket handlar om att kommunicera företagets identitet, dvs. den bild som ett företag vill 
sända ut av sig själv till omvärlden. Identiteten kan vara livsavgörande för företaget, både på lång 
och kort sikt eftersom den gynnar både försäljning av varor och tjänster som i sin tur tryggar 
företagets överlevnad.  
 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, (Stockholm: Carlsson, 2003), 56. 
9 Alina Wheeler, Designing Brand Identity, (Hoboken NJ: John Wiley, 2003), 2. 
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Eftersom det är viktigt för ett företag att kunna urskilja sig från andra och att visa för 
konsumenten vem företaget är bör ett företag alltid uppträda tydligt, konsekvent och enhetligt i 
all kommunikation med omvärlden. Detta leder till att det skapas en trygghet för företaget hos 
personal, kunder och andra intressenter. Eller som Design Managementforskaren Lisbeth 
Svengren uttryckt det: "Att vara unik innebär att vara igenkännbar i förhållande till andra”.10 
Arbetet med företagsidentiteten genomsyrar hela företagsverksamheten och startar redan i 
affärsidén. Styrning av identiteten bör grunda sig på strategiska beslut med högsta prioritet och 
förankras på hög och exekutiv nivå i företaget.11 
 
För att markera att företagsidentiteten handlar om mer än ett företags synliga objekt strävar 
teoretiker i litteraturen även efter att koppla samman den visuella identiteten med 
företagskulturen. "Ett företags identitet är en komplex sammanvävning av företagets artefakter 
och de händelser som idealiskt sett utgår från företagets affärsidé, dess strategiska koncept och 
det som gör företaget unikt, dess karaktär”.12 
 
Ett företags grafiska identitet omfattar företagets alla grafiska och visuella beståndsdelar och 
innefattar bland annat logotyp, typografiska bestämmelser, färgbestämmelser, visitkort, 
brevpapper, kuvert, broschyrer, kataloger, flaggor, bilar, annonser, förpackningar, hemsida osv. 
Den grafiska identiteten ses ofta som den viktigaste delen i ett företags identitet, den syns 
överallt.13 Logotypen, eller den grafiska symbol som används som identifikation för ett företag, 
kan ses som entrén till varumärket och är det märke som konsumenten bör förknippa med 
företaget.14  
 
När det gäller att kommunicera ett företags visuella identitet kan denna delas in i två nivåer, en 
konkret och en abstrakt.15 På det konkreta planet handlar det om att skapa igenkänning, unikhet, 
kontinuitet och likheter. På en abstrakt nivå bör den visuella identiteten spegla mer 
svårdefinierbara begrepp som mentala och emotionella faktorer, affärsidé, organisationens mål, 
mission, karaktär, värderingar, tillhörighet och ursprung. 

1.2 Effekter av design 
Med en tydlig och strategisk visuell identitet kan företag dra fördelar genom en 
igenkänningseffekt. Eller som Svengren hävdar: ”Den allt intensivare konkurrensen mellan 
företag i mogna branscher med likartade produkter och den tilltagande globaliseringen sägs vara 
orsaker till det ökade intresset för design som strategisk konkurrensfaktor.”16 
 

                                                 
10 Lisbeth Svengren, Industriell design som strategisk resurs, (Lund: Lund Univ Press, 1995), 114. 
11 Bergström, 263. 
12 Svengren, 110. 
13 Bergström, 263. 
14 Wheeler, 4. 
15 Svengren, 105 f. 
16 Ibid., 15. 
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Dahlén var rätt ute när han 1992 sade: ”Vårt behov av kvalificerad formgivning och 
kommunikation kommer att öka i en allt mer hårdnande konkurrens.”17 I jakten på 
konkurrensmedel har nämligen gestaltningen i kombination med funktionen fått en ökad 
betydelse för företag. Arbetet med detta ger en klar konkurrensfördel genom att det leder till 
inköp på både konsument- och industrisidan. Det är viktigt att få konsumenten att känna att en 
produkt är specifik eller unik för detta ger företag möjlighet att påverka priset och därmed också 
vinstnivån.18 
 
Form och färg är i många fall det främsta försäljningsargumentet. Det har visat sig att design 
skapar särskiljning, men också att design kan bidra till kreativa och effektivare 
produktutvecklings- och tillverkningsprocesser, något som i sin tur kan påverka ett företags 
utgångsläge i olika typer av konkurrensstrategier.19 Även för produkter där funktion tidigare varit 
det viktigaste har färgen och formens betydelse börjat ta mera plats sade Andreasson 1986, 
Design Innovation Group (DIG) studerar design och konkurrenskraft med syfte att öka 
förståelsen för processer kring design, har kommit fram till att det finns en tydlig skillnad mellan 
framgångsrika företags sätt att hantera design.20 De framgångsrika företagen har en bredare 
uppfattning om design, medan de mindre framgångsrika i större utsträckning ser design enbart 
som ett sätt att ”snygga till” produkter.21 Kommersiell framgång styrs av skillnaden mellan: värde 
snarar än priset, teknisk framgång och designkvalitet, marknadsföring; kvalitet av service och 
varumärkeslojalitet.22 
 
Allt detta har bidragit till att företag tvingats utveckla strategier och nya produkter för att kunna 
nå ut med sina varor och tjänster till konsumenter på marknader där flera intressenter agerar. Om 
arbetet med form och färg skall nå uppställda mål krävs ledning och styrning utifrån fastställda 
riktlinjer och strategier. För att med design som strategiskt verktyg har företag stora möjligheter 
att kommunicera trovärdighet med marknaden och sina intressegrupper.  
 
Nyckelfaktorer för produktframgång för ett företag har visat sig vara att förstå användarens 
behov, deras önskningar, analys av marknaden och genom vilka kanaler man kan använda för att 
nå ut på marknaden till användaren. I kombination med detta har det visat sig att design har en 
direkt effekt på konkurrensverksamheten gällande pris, resultat, originalitet, tillförlitlighet m.m.23 
Därför är design om det används rätt en tillgång för ett företags resultat. Företag som integrerar 
design på alla nivåer har i regel bättre resultat gällande försäljningstillväxt och förtjänsttakt än de 
som inte gör det.24 Vid design av ett varumärke krävs det att strategiska mål, företagsvärden, 
affärsidé och målsättning tydligt definieras. Eftersom varje organisation är unik bör dess identitet 
komma ifrån dess egna rötter, dess personlighet, dess styrkor och svagheter.  
                                                 
17 Curt Dahlén m.fl., Design Management, (Stockholm: informationsförl, 1992),  7. 
18 Andreasson, 16. 
19 Svengren, 16. 
20 Andreasson, 15. 
21 Svengren, 42. 
22 Brigitte Borja de Mozota, Design Management (New York: Allworth, 2003), 58. 
23 Ibid., 48, 53, 114. 
24 Dahlén, 38. 
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1.3 Design och formgivning 
Både formgivnings och designbegreppet är svårdefinierat, därför vill vi i detta stycke klargöra 
vad det är som vi syftar till när vi senare i uppsatsen refererar till begreppen. Begreppet design 
används dagligen och syftar på olika saker, därmed har det inte någon entydig betydelse, det 
definieras till följd av detta olika inom olika kunskapsområden. Det svenska ordet härstammar 
från det engelska språket som i sin tur har sitt ursprung ifrån det latinska ordet designo, vilket 
betyder avbilda, framställa. Design management forskaren Borja de Mozota menar att design 
refererar till antigen en aktivitet, resultatet av en aktivitet eller en process.25 Enligt Andreasson 
innebär design att utforma något så att det uppfyller en funktion eller ett slutmål. När hon talar 
om formgivning handlar det om slutproduktens utseende och form.26 Hon menar att det som 
skiljer begreppen åt är att vid design sker den formmässiga anpassningen till redan fastställda 
funktions- produktions- och användningskrav medan vid formgivning skapas produkten endast 
för produktens egen skull. Konst- och bildvetaren Sara Kristoffersson bygger på detta 
resonemang och menar att design är ett tekniskt begrepp medan formgivning är mer konstnärligt 
inriktat.27  
 
Svengren menar att ordet design inte bara betecknar en produkts yttre gestalt utan att det är en 
benämning för en hel process.28 Boyle är inne på samma spår och säger att design är en aktivitet 
som alla människor utför flera gånger per dag, design är att omvandla ett behov till en lösning 
eller ett koncept till verklighet.29  
 
Cooper hävdar att: "Design is the process of seeking to optimize consumer satisfaction and 
company profitability through the creative use of major design elements (performance, quality, 
durability, appearance, and cost) in connection with products, environments, information and 
corporate identity”.30 
 
Design och formgivning är därmed två flitigt brukade termer som används i flera olika 
sammanhang. Vi har i denna studie valt att sammanfatta alla dessa teorier som ett gemensamt 
begrepp till det grafiska skapandet och utformandet av en varumärkesidentitet. Något som 
innefattar allt från grundläggande skisser till den övergripande kreativa processen. Design är 
alltså aktiviteten och handlingen att skapa någonting. Med grafisk design menar vi det praktiska 
arbetet med att skapa grafiska symboler och typografi som representanter för exempelvis ett 
företagsnamn, ett varumärke eller en produkt. Detta skiljer sig från den konstnärliga friheten där 
man kan sväva ut fritt. Inom grafisk design måste man ständigt hålla sig till det tydligt 
kommunikativa och projektets mål. Den grafiska designen kan integreras in i olika 
designområden, det kan vara skapandet av ett grafiskt system eller en visuell identitet för 

                                                 
25 Borja de Mozota, 2. 
26 Andreasson, 7. 
27 Sara Kristoffersson, Memphis och den italienska antidesignrörelsen, (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 2003), 13. 
28 Svengren, 20. 
29 Griff Boyle, Design project management, (Burlington: Ashgate, 2003), 2. 
30 Rachel Cooper, The Design Agenda, (Chichester: Wiley, 1994), 2. 
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exempelvis en produkt. Det kan också handla om formgivning av broschyrer, affischer, 
produktförpackningar, annonser och årsredovisningar m.m.31 
 
Designprocessen sägs bestå av fyra karaktäristiska hörnstenar: kreativitet; vilken innebär att 
skapa något som inte tidigare funnits, komplexitet; då design ofta innefattar en mängd parametrar 
och variabler som skall vävas ihop, kompromiss; då designen ofta kräver en balans mellan 
exempelvis kostnad, estetik, användbarhet osv. och urval; då designarbetet kan lösas på flera 
olika sätt och man i hela processen måste ta ställning till alltifrån den övergripande lösningen och 
ner till detaljnivå.32  
 
Knut Holt sade sig 1990 kunna identifiera tre typer av designprocesser:33 
– En analytisk designprocess som används då kunskapen om olika alternativ är stor och den 
färdiga produkten endast är en modifikation av något befintligt. 
– En iterativ process som lämpar sig bäst när man skall genomföra stora förändringar 
innehållande innovativa grepp. 
– En visionär designprocess då problemet som skall lösas är vagt och ytterst opreciserat. 
 
Vilken av dessa tre som används styrs oftast av hur stor frihet som ges designeransvariga samt 
vilka risker som beställaren är beredd att ta. I byggandet av ett varumärke skall designprocessen 
byggas på resultat från förundersökning och strategi, därför kan man säga att den designprocess 
vi behandlar i detta arbete är en kombination av alla tre processer. Eftersom varje uppdrag är 
unikt kan processen handla om allt från en omorganisering eller fusion till skapandet av ett helt 
nytt varumärke. Men designprocessen i byggandet av ett varumärke skall bygga på de värden 
man funnit i förundersökningen och därför skall det när denna process inte startar finnas några 
vaga och ospecificerade problem. 
  
Design som problemlösning: 
Designarbetet sägs, oberoende av vilken typ av designarbetet det rör, följa olika faser. Dessa faser 
har stora likheter med andra kreativa processer, med en stor skillnad. Designprocessen skall i alla 
sina faser generera ett visuellt resultat. En professionell designer bör veta att skapandeprocessen 
innebär problemlösning. Detta innebär först att problemet måste identifieras och definieras.  
 
De olika faserna i designprocessen är: 

• Utredning 
• Förundersökning 
• Kartläggning 
• Utveckling 
• Förverkligande 
• Utvärdering 

                                                 
31 Boyle, s7. 
32 Borja de Mozota, 13. 
33 Ibid., 13. 
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I arbetsprocessen med att skapa ett varumärke urskiljer varumärkesgurun Alina Wheeler fem 
distinkta faser som är viktiga att genomföra för att nå de resultat man eftersträvar. Fas 1 startar 
med analyser av företaget, dess konkurrenter, dess marknad och behov, detta syftar till att 
klargöra visioner, strategier, mål och värden. Detta åtföljs av fas 2 och formulering av 
varumärkesstrategier där positionering, namnval och strategier kartläggs. Därefter börjar fas 3 
som är skapandet av varumärkeslöftet (slagord), namnet, företagets personlighet och det grafiska 
materialet där vi kan urskilja att den största delen av designprocessen äger rum. Fas 4 handlar om 
slutförandet av designlösningen och skapandet av identitetsprogrammet. Fas 5 innebär 
implementation av varumärket, vilket för designbyrån handlar om att lära kunden att hantera 
varumärket, alltifrån hur logotypen används till hur de skall föra sig utåt och vilka mål företaget 
strävar efter. Detta är en av de viktigaste punkterna i arbetet med att skapa ett varumärke, först att 
lära kunden om varumärket, därefter lära dem att hantera det och till sist att lansera varumärket 
externt, vilket innebär sådant som pressrelease, reklamannonser, evenemang mm. Att 
omorganisera eller att utesluta någon av faserna för att tjäna tid eller pengar är inte att 
rekommendera eftersom detta medför stor risk att man inte når det slutresultat man eftersträvar 
och att hela projektets framgång äventyras.34 
 
 

 
 
Figur l: 1 Arbetsmetodiken enligt Wheeler. 
 
Företagsidentitet och skapandet av den formuleras olika av visuella konceptmakare 
(designskolor) och verbala konceptmakare (handelsskolor). Båda modellerna är överens om 
vikten av symbolik och kommunikation. För den visuella modellen startar processen med en 
analys av organisationen, dess struktur, dess historik och filosofi. Därefter sker planering, 
implementering, design och till sist lansering. I den verbala modellen startar processen med 
strategiformulering och implementering vilket innefattar: företagsidentitet, strategi och 
personlighet. Detta följs av evaluering och kvalitetskontroll vilket innefattar: företagsimage och 
rykte. Fas 3 innebär att visualisera varumärkesidentiteten. I fas 4 slutförs identitetslösningen och i 
fas 5 slutligen implementering.35 

1.4 Designbyråns verksamhet 
En designbyrå är ett företag som arbetar med att hjälpa sina kunder att utveckla 
varumärkesstrategier, designstrategier och heltäckande visuella koncept för att förmedla ett 
företags- eller ett varumärkes kärnvärden, de mål och den image ett företag eftersträvar. 

                                                 
34 Wheeler, 54. 
35 Borja de Mozota, 151. 
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Designbyråns roll handlar om att hjälpa till med alla synliga och osynliga delar för ett företag. 
Det kan till exempel röra strategier, mål, produkter, grafiskt material och inredning. 
Designbyråernas arbete leder ofta till ett designprogram, dvs. en samling regler för ett företags 
grafiska identitet. 
 
Till skillnad mot exempelvis konst så ska inte designbyråns designprocess bygga på personliga 
uttryck och tolkningar. Designen skall istället grunda sig på den kundbrief eller 
projektbeskrivning som beställaren av designen förväntas komma med. Briefen är ett skriftligt 
eller muntligt underlag och syftar till att designern eller strategen skall kunna bilda sig en 
uppfattning över exempelvis kundens tilltänkta marknader, mål och målgrupper samt även 
kundens produkt.36 All utelämnad information i en kundbrief blir även utelämnad i den 
designlösningen som arbetas fram. Nyckeln till en succéfylld designlösning är alltså en kundbrief 
som uttrycker och kommunicerar alla tänkbara parametrar för projektet.37,38 
 
Debrief är byråns svar på kundbriefen.39 I detta dokument behandlar och analyserar designbyrån 
de uppgifter de fått från kunden i briefen, vilken research de har gjort och vad har byrån kommit 
fram till i och med den. 
 
I vissa fall när en kund skall utlysa ett uppdrag kan de bjuda in ett antal byråer till en så kallad 
pitch.40 Pitchen kan ses som en tävling mellan byråerna där företaget väljer att arbeta vidare med 
en av byråernas idé. Internt på designbyrån handlar det om att bilda sig en uppfattning om 
kundens tänkta mål och marknad och utifrån det sedan formulera hur projektet skulle kunna 
genomföras. Pitchens form varierar ofta i omfattning och gestaltning beroende på uppdraget men 
används i många fall till att övertyga en kund om att designbyrån i fråga är rätt val att utföra 
uppdraget. 
 
En kreativ brief kan ses som ett styrinstrument för idéarbetet.41 Den syftar främst till att svara på 
fyra frågor som är: kampanjens syfte, målgrupp, budskap och skäl till budskapet. Ibland kan det 
vara lockande att försöka hitta på en idé till designlösningen innan man svarat på frågorna och 
med idén som utgångspunkt i efterhand försöka fylla i svaren. Det blir då en 
efterhandskonstruktion som kan äventyra resultatet. När du har lösningen klar kan du gå tillbaka 
till den kreativa briefen. Vad skulle designen egentligen åstadkomma? Fungerar designen till 
målgruppen. Innehåller budskapet, det målgruppen ska känna till, tycka eller göra, det du har 
önskat? Är dina påståenden underbyggda, konkret eller känslomässigt. 
 
Det gäller sedan för designbyrån att utveckla en strategi för projektet. Inom företagsekonomin 
handlar strategi om att skapa en plan eller flera planer för att uppnå ett mål, främst hur ett företag 

                                                 
36 Brief är en engelsk fackterm. 
37 Boyle, 13. 
38 http://www.marknadsakuten.com/ordlista/ord_b.htm, 2005-05-10 
39 Debrief är en engelsk fackterm. 
40 Pitch är en engelsk fackterm. 
41 http://www.marknadsakuten.com/ordlista/ord_k.htm, 2005-05-10 

http://www.marknadsakuten.com/ordlista/ord_b.htm
http://www.marknadsakuten.com/ordlista/ord_k.htm
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når framgång på sin marknad eller hur det skall utvecklas för framtiden. Övergripande är strategi 
en planeringsprocess där det gäller att från sina konkurrenter differentiera sig genom pris och 
särskiljning. Exempel är business strategy som är ett företags mål inom en viss marknad och hur 
de strävar efter att nå dessa eller corporate strategy som är ett företags generella mål och strävan 
efter att nå dessa.42 
 
Att hantera strategierna handlar inom företagsekonomiska teorier om att styra, sköta eller att leda 
och benämns i engelskan som begreppet manage. To manage betyder att klara av eller lyckas 
med någonting.43 Det engelska begreppet management syftar i sin tur till en aktivitet som innebär 
ledning och administration av ett företag eller en organisation, exempelvis brand management 
som handlar om hur ett företag försöker kontrollera dess varumärke(n) och folks uppfattning om 
det. När yrkesrollen manager nämns handlar det om en person som är ansvarig för ett visst 
område i ett företag där dennes uppgifter är att leda och förvalta, exempelvis brand manager som 
innebär att ansvara för utveckling och försäljning av en särskild varumärkesprodukt.44 

1.5 Design Management 
Att kunna samordna strategier och utnyttja sina fördelar gentemot konkurrenterna med hjälp av 
design kallas Design Management.45 Design management är arbetet att kombinera funktion och 
form.46 Det handlar om att planera och utveckla visuella uttryck för affärsstrategiska syften, att 
gestalta affärsstrategier och kärnvärden med ambition att stärka en företagsidentitet och nå 
lönsamhet.47 Men det handlar främst om identifiering och kommunicerande av hur design kan 
tillföra värden till ett företags strategier och förhållandet mellan design och alla andra områden 
inom ett företag.48 Strategi handlar om vad man ska göra – vart man ska och hur man ska ta sig 
dit. Det handlar också om att göra detta med tillgängliga medel och, inte minst vad man inte ska 
göra.49 Strategi handlar också om anpassning och därför är bör en strategi vara olika beroende i 
vilket projekt som den används.50 Design Management är en strategi som går ut på att via design 
hjälpa ett företag att nå det de vill eller som Peter Gorb sade 1990: ”DM is the effective 
deployment by line managers of the design resources available to a company in order to help the 
company achieve its objectives”.51 
 
Design management arbetet genomsyrar hela verksamheten i ett företag från affärsidé till färdig 
produkt och verkar som en funktion vars ansvar är att se till att företaget har och kan utnyttja alla 

                                                 
42 Della Summers och Adam Gadsby, Longman business English dictionary, (Harlow: Longman, 2000), 471. 
43 Peter Collin, Business, (Stockholm: Norstedt, 1997), 325-326. 
44 Summers/Gadsby, 286-288. 
45 Andreasson, 23. 
46 Ibid., 14. 
47 Berghs School of Communication, Design Management, http://www.berghs.se/page/166/194, 2005-02-25. 
48 Borja de Mozota, 71. 
49 Carl Eric Linn, Värdeskapandets dynamik, (Stockholm: Meta Management, 2002), 165. 
50 Borja de Mozota, 167. 
51 Peter Gorb och London Business School, Design Management, (London: Architecture Design and technology, 
1990), 2. 

http://www.berghs.se/page/166/194
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tillgängliga designresurser som behövs för att uppnå långsiktiga mål.52 Således verkar DM på 
flera olika nivåer inom ett företag, från en strategisk nivå till en taktisk/operationell nivå. Inom 
DM arbetar man med alltifrån vad designen skall kommunicera, hur företagets strategier 
visualiseras i designen av olika produkter, till små detaljlösningar som konkretiserar de 
strategiska intentionerna.53 Till stor del är Design Management att aktivt arbeta med frågor som 
rör företagsidentiteten och omfattar bland annat strategi, ekonomi, filosofi, 
marknadskommunikation, inredning, information och formgivning.54 
 
För en designbyrå innebär Design Management analyser och tester av hur design kan hjälpa ett 
företag att nå dit de vill. Arbetet innefattas av hur design skall implementeras i företagets alla 
strategier och sedan att i all design visualisera företagets identitet och värden. Viktigt i strategin 
är att företaget skall skilja sig från sina konkurrenter och övertyga omvärlden om att det faktiskt 
är de som de utger sig för att vara. För att skapa denna övertygelse måste företaget aktivt arbeta 
med alla sina visuella uttryck: produkter, omgivningar och kommunikationsmaterial. Detta för att 
mottagaren skapar en bild av företaget i alla sina kontakter med det, allt från annonser till 
eventuella besök i deras anläggning.55 För en designbyrå är det arbetet med hur företagsidentitet 
interagerar med mottagaren och hur det senare visualiseras som är Design Management.  
 
Strategi handlar som vi tidigare nämnt om anpassning och därför är det viktigt för en designbyrå 
att kunna anpassa sin strategi för varje enskilt projekt. Företag som vänder sig till designbyråer 
behöver både teknisk kunskap eller få hjälp med designstrategier. Därför behöver en designbyrå 
ha en djupare kunskap inom både varumärkeshantering och strategiformuleringar. Denna 
kunskap grundas i hur de hanterar kundrelationer, kreativitet och designprocessverktyg 
(effektivitet).56 
 

Kundrelationer: 
Strävan bör vara att få långvariga och nära relationer till kunden eftersom 
designbyrån då kan utveckla en djupare förståelse för klientens verksamhet, deras 
problem och marknadsvillkor, vilket oftast leder till bättre designlösningar. I 
långvariga kundrelationer utvecklas ”förtroende och respekt” mellan företagen, 
vilket gynnar informationsutbytet mellan dem.  

 
Det är också viktigt att ha en god relation för framtida samarbete mellan och därför 
är det också viktigt att designbyrån ser till sina klienters önskningar och behov 
under projektet. För att kunna göra detta bör designbyrån ha medarbetare med 
kompetens inom flera områden och ha tillgång till specialister inom finans, 
marknadsföring, sociala undersökningar, programmering och teknologi. 

 

                                                 
52 Andreasson, 23. 
53 Dahlén, 12. 
54 Bergström, 263. 
55 Zetterlund, 13. 
56 Borja de Mozota, 167 f. 
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För att kunna skapa ett gott informationsutbyte bör designbyrån uppmuntra till att 
klienterna deltar i deras studio, arbeta med klienten vid deras kontor och arbeta nära 
tillsammans med klientens team.  

 
Därför bör en designbyrå ha skapat verktyg för: att förstå klientens verksamhet, marknad och 
behov samt tekniker för att hålla en god relation till sina kunder.  
 
Kreativitet: 
För att kontinuerligt vara kreativ krävs metoder och strategier för hur ny kunskap och nya 
tekniker hanteras. Därför bör en designbyrå ha strategier och verktyg för hur de uppehåller 
kreativiteten och hur de delar med sig av sina erfarenheter.  
 
Effektivitet: 
Effektivitet kommer ifrån utvecklandet av kunskap om hur designbyrån kan utveckla klientens 
verksamhet. Denna kunskap är hur designbyrån hanterar; utvecklandet av prototyper och 
användartestar, varumärkesevaluering och kvalitetsgranskning, idéer för hur 
marknadsföringstiden reduceras, strategiformuleringskunskap och nya distributionskanaler för 
klienten.  
 
En designbyrå bör också ha utvecklat strategier för hur de evaluerar och granskar kundens 
varumärke, idéer för hur marknadsföringstiden reduceras och vilka framtida marknader kunden 
kan nå samt utvecklandet av prototyper och användartester. Andra viktiga ämnen för en 
designbyrå är hur de arbetar med sitt rykte, hur de ställer sig till utmärkelser och hur de agerar 
mot press och allmänhet.  
 
Men grunden till vad som gör en designbyrå framgångsrik är i organisationsstrukturen, dess 
värderingar och stil. 
 

Strukturen: 
Undersökningar har visat att framgångsrika byråer har en platt, horisontell 
organisationsstruktur. Varje projektgrupp är själva ansvariga för respektive projekt 
och tar egna beslut. På de mindre framgångsrika företagen är organisationen mer 
vertikal och beslut tas av byråns direktörer. Projektgrupperna i de framgångsrika 
företagen agerar som om de var del i klientens organisation. Dessa designbyråer har 
ofta byggt upp ett nätverk där flera olika kompetenser finns.  

 
Delade värderingar: 
Designer vid framgångsrika byråer är inte rädda för att begå misstag. De 
koncentrerar sig på att förenkla arbetsprocessen och att arbeta snabbare och är en 
del i den kontinuerligt lärande organisationen. De accepterar inte klientens brief 
rakt av utan anser att det är ett dokument som båda parter måste komma överens 
om. I analysfasen strävar de efter att utveckla briefen istället för att genomföra den 
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rakt av. Framgångsrika designbyråer strävar efter att vara med och bestämma redan 
i idéfasen av ett projekt.  

 
Stil: 
Framgångsrika byråer är utåtriktade och skaffar information om andra som verkar 
inom samma område. De strävar kontinuerligt efter att förbättra sig själva. De är 
beredda på att ta risker och agerar snabbt vid nya möjligheter. De granskar också 
kontinuerligt sina strategier och formulerar fortlöpande nya strategier för kritiska 
konkurrensfaktorer.  

 
Därför bör en designbyrå ha en horisontell organisationsstruktur och ha metoder för att hantera 
klientens brief. De bör se sig som en lärande organisation och sträva efter att förbättra sig. De bör 
också ha verktyg för att formulera strategier, analyser och granskningar för respektive projekt och 
kund.  
 
När en produkt utvecklas via DM samspelar alla företagets resurser och funktioner för att nå 
samma mål; en med marknadens mått mätt attraktiv produkt med en för ändamålet god form och 
funktion. I denna process är det viktigt att designbyrån känner till företagets nuvarande och 
framtida strategi för verksamheten, hur stora de tilldelade resurserna är och vad det innebär, vilka 
resultat som skall nås, målgrupp och allt vad det innebär, specifika förutsättningar för företaget 
och att alla inblandade kommunicerar med varandra. Det är först då som projektet kan ledas och 
styras effektivt och ge produkten en möjlighet att nå uppställda mål och krav. Detta är både 
design och management. Det innebär också att med jämna mellanrum ha projektmöten med alla 
för att få åsikter och förslag, samtidigt som den viktiga informationen sprids. Det är i detta 
samarbete mellan alla tillgängliga resurser som produktens form tillåts utvecklas tillsammans 
med dess funktion.57 
 
Under 80-talet började design att utvidgas till en strategisk funktion i Sverige. Då 
uppmärksammades nämligen behovet av en samordnad syn på olika designområden.58 Debatten 
kring DM: s betydelse kom igång i samband med flygbolaget SAS ansiktslyftning i början på 
1980-talet. SAS var det första svenska företag som genomgick en komplett profilering. Företaget 
vände sig till det amerikanska företaget Landor då SAS ansåg att den samlade kompetensen 
saknades i Sverige.59 Men det var först när mediemarknaden blev övermättad under 1990-talet 
och varuproducenterna började få problem med att få ut sina marknadsföringsbudskap som 
diskussionen kring DM kom igång på allvar.  
 
Under andra hälften av 1990-talet började Nokia ta marknadsandelar på mobilmarknaden i 
Sverige av Ericsson och detta förklarades med att Nokia satsade på design medan Ericsson var 
alltför teknikinriktat och ingenjörsstyrt. Macintoshs återkomst i slutet av 1990-talet är ett annat 

                                                 
57 Andreasson, 23. 
58 Ibid., 13. 
59 Eva Hemmungs Wirtén, Föregångarna, (Stockholm: informationsförl, 1989), 9. 
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exempel som eldade på diskussionen om designens vikt i konkurrensen. Och detta ledde till att 
föreställningen om strategisk design blev mer allmän.60 
 
Under andra hälften av 1990-talet startade ett antal byråer i Sverige med designstrategisk 
inriktning. Två av de mest omtalade var Ytterborn & Fuentes och Brindfors Design. Dessa erbjöd 
hjälp till företag som behövde hjälp med att medvetandegöra sin berättelse genom att formulera 
och gestalta den utifrån Design Management principer.61 

1.6 Kritik mot Design Management 
Det har lagts fram kritik mot Design Management ifrån postmodernistiska teoretiker som hävdat 
att teorierna kring DM är oförenliga med den postmodernistiska filosofin. Detta vore ett stort 
problem eftersom många teoretiker idag anser att vi lever i en postmodern värld. Debatten har 
blossat upp eftersom postmodernismen nu gjort intrång inom de flesta akademiska discipliner, 
även om det varierar hur mycket från disciplin till disciplin.  
 
Inom litteraturen för strategihantering sägs det att strategiskt tänkande bygger på tydliga och 
logiska resonemang, den strategiska processen är en rak utveckling med ett antal tydliga steg, 
ofta nämnda som strategisk analys, strategiformulering eller strategitillämpning. 
Postmodernismen förnekar denna syn på universala designstrategier, -principer och -metoder, 
likaså metodiska/logiska tillvägagångssätt. Istället belyses synen att design i sig är intuitiv, 
tillfälligt, kreativt, cirkulärt, upprepande och rörigt. Postmodernismen har i sin tur över tid blivit 
kritiserad för att vara allt för vidsynt, oförnuftigt och varierande i sina begreppsförklaringar.62  
 
Design Management-teoretikern och praktikern Robert Bau anser att teorierna inom Design 
Management idag är alltför konservativa och själviakttagande. Han anser att genom att införa det 
postmodernistiska synsättet i ämnet skulle teorierna bättre kunna anpassas i vårt samhälle. Fokus 
skulle ändras från samordning och kontroll till handling, interaktion, experiment och upptäckt. 
Därför leder en postmodernistisk syn på DM antydningar till att föreställningarna om tro, attityd, 
kompetens, strategier, processer, verktyg, system, struktur osv. bör förändras för att anpassas till 
vårt nuvarande samhälle. Detta eftersom det inte går att strukturera, styra och förutse på det sätt 
DM-teorierna säger i vår irrationella verklighet, där det inte finns några universala strategier, en 
typ av målgrupp eller objektiva beslut.63 
 
Det finns också andra som hävdar att DM är alltför konservativ och strikt. Guillet de Monthoux, 
professor i allmän företagsekonomi vid Stockholms Universitet, hävdar att det inom DM inte 
finns plats för någon estetisk aura eller konstnärlig attraktionskraft och att kreativiteten hämmas 
av alla strategier och riktlinjer.64 DM-principen binder fast konsten och försöker utnyttja den för 

                                                 
60 Zetterlund, 18. 
61 Zetterlund, 19. 
62 Robert Bau, The Death of Design Management, Uppsats, 2003, 2-19. 
63 Bau, 23-30. 
64 Pierre Guillet de Monthoux, Det sublimas konstnärliga ledning, (Stockholm: Nerenius & Santérus, 1993), 5. 
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att nå affärsframgång. Han tycker att för att undvika denna tristess borde vi istället acceptera 
konsten på dess egna villkor och exempelvis låta konstnärer leda företag.  

1.7 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka gemensamma nämnare som finns i svenska designbyråers 
arbetsmetodik i skapandeprocessen av ett företags varumärke utifrån de teorier som finns inom 
Design Management och varumärkesbyggande.65 Vi har valt att undersöka arbetsmetodiken inom 
tre svenska designbyråer som arbetar med grafisk formgivning och de projekt som innefattas av 
skapandet av ett varumärke, dvs. alla de kontaktytor mellan företaget och konsumenten.  
 
Frågorna som har besvarats är:  

• Vilken arbetsmetodik använder sig svenska designbyråer med inriktning inom grafisk 
formgivning av?  

• Vilka gemensamma nämnare finns i arbetsmetodiken mellan de olika byråerna?  
• Vilka paralleller kan dras till de teorier som finns inom DM och varumärkesbyggande? 
• Vilka kritiska moment finns i arbetsprocessen? 

1.8 Avgränsningar 
Vi har valt att inte undersöka DM ur ett företagsperspektiv, d.v.s. hur ett företag arbetar internt 
med en design manager, inte heller ur andra inriktningar än grafisk formgivning såsom industriell 
design. Vi har inte heller fördjupat oss i resultatet av DM. Vi har valt att avgränsa oss till endast 
designbyråer, inte reklambyråer eftersom vi anser att det är designbyråerna som är experterna 
inom området. 
 
Med tanke på studiens begränsade tidsaspekt så har endast tre designbyråer undersökts. Vad detta 
medför för studiens resultat är att vi inte kan göra några generaliseringar av våra resultat. Vårt 
arbete skall ses som grundforskning och den kvalitativa studien bör ses som en empirisk studie. 
Detta innebär att resultaten som vi förväntar oss att få enbart kommer att spegla arbetsmetodiken 
i dessa tre fall.  
 

                                                 
65 Fortsättningsvis använder vi förkortningen DM för begreppet Design Management. 
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2. Metod 
Denna uppsats består av en empirisk studie där personer på svenska designbyråer har intervjuats 
kvalitativt och byråernas arbetsmetodik granskats för att få en djupgående förståelse för den 
problematik som finns. Detta kopplas sedan till en litteraturstudie inom ämnet Design 
Management och varumärkesbyggande där definitioner, teorier, modeller och metoder kring 
arbetsmetodiken för designbyråer beskrivs. På grund av tidsaspekten med detta arbete så har vi 
begränsat oss till att undersöka tre byråer i Stockholm, något som medför att våra resultat inte 
kan ses som generaliserande.  
 
Om vi hade haft mer tid hade vi innan vi genomförde intervjuerna kunnat göra en grundligare 
research av de utvalda respondenterna och deras arbetsmetodik. Vi kunde också genomfört en 
pilotstudie på en lite mindre designbyrå för att se om vi fick ut relevanta resultat genom den 
metod vi valt. Vi kan uppleva att våra besök på byråerna blev aningen flyktiga och att våra syften 
där fick omprioriteras på grund av tidsbrist från respondenterna. Hade vi haft större kännedom 
om respektive byrå så hade vi eventuellt kunnat planera våra besök ännu bättre. Vi skulle också 
ha kunnat kontakta respondenterna ytterligare en gång för att utveckla resonemang och diskutera 
vidare efter genomförd resultatsammanställning, detta för att ge dem en chans att både förtydliga 
eller komplettera information till sina svar och våra resultat.  

2.1 Tidigare forskning och källkritik 
Litteraturen inom Design Management-området är relativt inaktuell. De flesta böcker som vi har 
använt oss av är skrivna under mitten av 1990-talet och större delen av litteraturen är inriktad på 
hur det enskilda industriföretaget arbetar med DM internt. Då det egentligen inte finns någon 
enhetlig teoribildning inom ämnet DM så har vi valt att definiera och analysera de tillämpbara 
delar som skrivits tidigare. Det är föreningen av DM-teorier och teorier inom 
varumärkesbyggande som ligger till grund för våran syn och definition av begreppet DM. För att 
fördjupa oss i designbyråernas verksamhet har vi gjort en litteraturstudie kring vad som omfattar 
skapandet av en varumärkesidentitet och vad detta innefattar. Del av litteraturen har varit skriven 
på engelska vilket lett till att vi översatt citat och sammanfattningar till svenska. Vi har också 
inriktat oss på att hitta kritik mot DM-begreppet och hur olika termer inom ämnet definieras i 
olika litteratur. Den inhämtade kunskapen från litteraturen har sedan legat till grund för 
uppsatsens teoretiska del. Den teoretiska delen har sedan legat till grund för uppsatsens empiriska 
undersökning samt använts till att diskutera undersökningens resultat.  

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Vi valde att genomföra våra kvalitativa intervjuer med respondenterna direkt ute på deras 
arbetsplats eftersom vi ville att de skulle få en möjlighet till att beskriva sina svar utförligt. 
Samtidigt har de fått möjlighet till att visa praktiska exempel på genomförda jobb för att 
förtydliga det som de har pratat om, det gav även möjlighet att studera arbetsplatsmiljön närmare. 



Kandidatuppsats MEK053 – ”Vad då pitch?” av Simon Stefansson & Johan Öhgren 
 

 
 

Akademiskt Mediecenter i Piteå 
16 

Detta gjorde att vi kunde få en mer tolkningsbar bild av svaren än om vi gjort intervjuerna över 
telefonen. Att göra intervjuerna på plats medförde att vi inte fått något bortfall vilket annars 
skulle kunna vara fallet. Samtidigt har vi använt oss av öppna frågor och följdfrågor då varje 
intervju varit upplagd olika eftersom byråerna fått styra hur de förberett sig. Detta tror vi 
medförde att vi fick mer målande beskrivningar av fenomen och att respondenterna gav en mer 
ärlig bild av det vi efterfrågat. 

2.3 Utformning av intervjufrågor 
För de kvalitativa intervjuerna har vi arbetat fram ett frågeformulär, bestående av 15 huvudfrågor 
som tillsammans skulle ge oss en bild av det vi avsåg att undersöka. Vi har i framställandet av 
formuläret arbetat utifrån Design Management forskaren Brigitte Borja de Mozotas 3 viktiga steg 
i byråernas arbetsmetodik: kundrelation, kreativitet och designprocessverktyg. Utifrån dessa 
gjorde vi fem kategorier som vi sedan gallrat i och strukturerat upp. De fem kategorierna som vi 
ställde upp var: ”kundkontakt”, ” strategier och designupplägg för kunden”, ”v arumärke”, 
”Design Management” samt ”internt vid den egna byrån”.  
 
Under kategorin ”kundkontakt” strävade vi efter att ta reda på mer om hur designbyrån faktiskt 
arbetar mot kunden, hur de ville arbeta och vilka metoder de använder för att underlätta detta 
arbete.  
 
Med kategorin ”strategier och designupplägg för kunden” ville vi undersöka hur de intervjuade 
såg på hela arbetsprocessen, vilken roll de ville ha i arbetsprocessen mot kunden, hur arbetar de 
med kreativitet och strategisk kommunikation? Men även vad de menar med kreativitet och 
när/hur det kommer till användning.  
 
Under kategorin ”varumärke” ville vi ha svar på hur de ansåg sig arbeta med 
varumärkesbyggande. Vilka nyckelbegrepp ansåg de som viktiga och hur arbetar de med nya 
respektive befintliga varumärken.  
 
Den, för oss, kanske viktigaste kategorin var ”Design Management”. Vi ville se hur 
respondenterna såg på ämnet, hur de tyckte att det utvecklats men kanske framför allt om de 
själva ansåg sig arbeta efter de principer som DM innebär.  
 
För att skaffa oss en djupare bild av byråerna och deras självbild så kategoriserade vi även in 
frågor om dem själva och deras egen utveckling. Det kunde gälla hur de följer upp projekt, hur de 
dokumenterade sina projekt och så vidare. Denna punkt valde vi att kalla ”internt vid den egna 
byrån”.  

2.4 Intervjuurval 
Våra urval av företag grundar sig dels i rekommendationer och dels i omnämningar i litteraturen 
samt i vår egen branschkännedom. Vi ville att företagen skulle vara erkänt duktiga och kända 
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inom branschen och att de uppnått attraktiva (för konsumenten) och uppmärksammade (på 
marknaden) produkter. Vi har för våra kvalitativa intervjuer valt att besöka, studera och intervjua 
tre Stockholmslokaliserade designbyråer. De vi valde ut var Identityworks, Ytterborn & Fuentes 
och Brindfors Enterprise IG. Alla dessa arbetar med större kunder och har uppmärksammats 
inom branschen för väl genomförda projekt. Det är dock bara Ytterborn & Fuentes som utger sig 
för att arbeta med Design Management, de två andra byråerna säger sig arbeta med strategisk 
design.  
 
Identityworks totala personalstyrka uppgick under 2005 till 21 personer. Under 2004 omsatte de 
ca 20 miljoner svenska kronor. Största kunder under åren 2004/2005 var OLW, Carpark, ICA, 
Cloetta Fazer och ICA.  
 
Ytterborn och Fuentes har 8 anställda och omsatte under 2004 ca 10 miljoner kronor. Största 
kunder utgörs av Absolut, Aftonbladet, Friggs och SEB. Deras senaste utmärkelser fick de vid If 
design Award i Tyskland och Core Design i Sverige.   
 
Brindfors Enterprise IG har 39 stycken anställda varav 29 arbetar i Stockholm och 10 i Oslo. 
Under 2001 uppgick totala arvoden till 46 miljoner svenska kronor. Största kunderna för tillfället 
är Coop, Kraft Foods, Arla, The Absolut Company. 

2.5 Respondenter 
Intervju 1:  
Genomfördes med ”Design Directorn” Patrik Gebhardt vid Identityworks. En Design director är 
den som är designansvarig i ett projekt och kan sägas motsvara yrkesrollen Art director vid en 
reklambyrå. Patrik är utbildad formgivare vid RMI-Berghs ART i Stockholm, Sverige, samt vid 
Central Saint-Martins College of Art and Design i London, England, som är en ren 
designutbildning. Vi har valt att referera till dessa intervjusvar som respondent 1 (R1). 
 
Intervju 2: 
Genomfördes med projektledaren Jonas Andersson vid Brindfors Enterprise IG. Jonas är 
utbildad Civilekonom och Östasienvetare vid Stockholms Universitet. Han startade sin 
yrkeskarriär vid Intellekta och flyttade därefter till designbyrån Ytterborn och Fuentes. Han har 
sedan 2 år tillbaka arbetat vid Brindfors Enterprise IG där hans titel är ”Vice President of 
business development”. Vilket i praktiken innebär att dra in och distribuera ut olika uppdrag. Vi 
har valt att referera till dessa intervjusvar som respondent 2 (R2). 
 
Intervju 3: 
Genomfördes med projektledaren Hilary Persson och Creative Directorn Oscar Fuentes vid 
Ytterborn och Fuentes (Y&F). Oscar läste filmvetenskap med inriktning på masskommunikation 
och television vid universitetet och gick därefter vidare till Berghs filmlinje och tog där en 
examen som scriptwriter. Därefter började han arbeta som assistent i reklambranschen vilket i sin 
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tur ledde till att han blev en av flera Art Directors för Nordiska Kompaniet. Oscar lämnade 
reklambranschen och startade 1996 Y&F tillsammans med Stefan Ytterborn.  
Hilary har en Civilekonomisk examen från Göteborgs Universitet. Hon har även läst en ettårig 
textilutbildning i Borås och en ettårig Design Managementutbildning i Kalmar. Efter genomförda 
utbildningar så sökte hon praktik på Y&F. En praktik som sedan ledde till erbjudande om 
anställning. Vi har valt att referera till dessa intervjusvar som respondent 3 respektive 4 (R3 och 
R4). 

2.6 Bearbetning av intervjuer 
Våra intervjuer som spelats in på 8 st minidiskar har avlyssnats och delvis transkriberats ord för 
ord. Vi har för vissa delar av intervjuerna valt att inte transkribera innehållet då vi ansett att det 
inte varit relevanta uppgifter för vår studie samt då respektive respondent avvikit från ämnet, helt 
eller delvis. Resultatet bygger sedan helt på de uppgifter som finns nedskrivna och vår 
bearbetning av informationen har antingen sammanfattats av oss eller citerats ordagrant. 
Respondenterna har efter genomförd resultatredovisning erbjudits möjligheten att kommentera 
våra sammanfattningar och citat. Resultatet har då skickats till vardera respondent via e-post. En 
anledning till detta var även att vi skulle få tillstånd att nämna våra respondenter och deras 
företag vid namn, något som vi ansåg skulle ge vår studie en annan tyngd. 
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3. Resultat 
Resultaten i denna studie grundar sig i tre kvalitativa intervjuer som genomfördes den 14 april 
2005 vid tre av Sveriges största designbyråer: Identityworks och Brindfors Enterprise IG samt 
Ytterborn & Fuentes.66 

3.1 Byråernas bakgrund och organisationsstruktur 
Identity Works (IW): 
Den engelska designbyrån Landor verkade under slutet av 80- till början 90-talet i Sverige, men 
efter en ekonomisk lågkonjunktur valde de att lägga ned Sverigekontoret. Lars Jaxvall som var 
chef över avdelningen valde då att fortsätta i Landors fotspår och startade därför Jaxvall Design 
Group. Vilket ledde till att Jaxvall övertog Landors tidigare kunduppdrag. Under oktober 2004 
köptes Lars Jaxvall och alla andra intressenter som inte hade koppling till byrån ut av 5 andra 
delägare. För att tillkännage denna förändring bytte företaget namn till Identityworks. Alla dessa 
delägare arbetar idag på kontoret och IW säger sig vara en platt organisation där allas åsikter har 
lika värde. Eller som R1 uttalar sig: ”det spelar ingen roll vem som säger någonting… 
huvudsaken är att den kommer fram”. Men det finns såklart en hierarki i form av att någon i 
slutändan måste vara den som tar beslut. Det viktiga är alla känner till sina roller och agerar 
därefter. I den dagliga arbetsprocessen sker ett stort utbyte av de anställdas tankar och åsikter 
gällande kundens uppdrag. 
 
Brindfors Enterprise IG (BE IG): 
Hans Brindfors, mannen som formgav ”Absolut Vodkaflaskan” drev under 70- till 80-talet 
Brindfors Advertising Agency. Detta företag köptes under 1992 av British Lowe Group, som var 
en del av Interpublic group i New York och bytte då namn till Lowe Brindfors. 1996 valde Hans 
att tillsammans med Peter Györki lämna Lowe Brindfors för att starta ett nytt företag: Brindfors 
Design i utgångspunkten att ”reklam inte hade någon framtid men det hade däremot design”. 
1999 hade byrån vuxit och med ett trettiotal anställda såldes Brindfors Design till 
designbyrågruppen Enterprise IG som just nu är en av världens största designbyrågrupper med 
kontor i 27 länder.  
 
Byråns organisation är strikt hierarkisk och administrativt uppdelad i VD, Vice VD, projektledare 
samt produktionsledare, därefter av kreativt ansvarig, senior designer, designer och 
designassistent. Alla ekonomiska och administrativa roller sköts av extern part. Varje yrkesroll 
ses som en expert inom sitt område och varje roll är enskilt ansvarig för att sitt uppdrag i 
projektet skall fullföljas.  
 
Ytterborn & Fuentes (Y&F): 
Stefan Ytterborn och Oscar Fuentes började samarbeta med varandra i början av 90-talet. 
Liggandes under ett äppelträd efter en cykeltur föddes den slutgiltiga idén att de skulle slå sina 
                                                 
66 Intervjuerna spelades in på Minidisk och har sedan transkriberats ord för ord. 
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kloka huvuden ihop och starta ett företag tillsammans. 1996 öppnade således Ytterborn och 
Fuentes portarna. Med utgångspunkt i design inriktade sig företaget på att utveckla andras 
produkter och deras varumärken för att sedan lansera dem på marknaden. Reklamen av produkten 
fick andra byråer sköta. Organisationen har genom alla år varit platt. Stefan och Oscar har agerat 
som kvalitetsgranskare för alla projekt. 
 
I dag består byrån av 3 projektledare, 1 creative director, 2 grafiska designers och 1 arkitekt. 
Sedan hyrs olika specialister in på frilans i varje projekt. 

3.2 Vad är ett varumärke? 
Respondent 1: 
Varumärket är företagets personlighet, man kan säga att det är totalupplevelsen av företaget. 
Varumärket är allt som ett företag uttrycker och det skall illustrera tanken och alla strategier som 
det har i ryggen. Varumärket och företagsidentiteten går hand i hand. ”Ett företags klädval till 
viss del, klädvalet gör man utifrån vissa aspekter”, respondent 1 om en företagsidentitet. 
 
Respondent 2: 
Summan av alla människors erfarenheter av ett företag är varumärket. Dessa erfarenheter får 
människor i alla de kontakter som sker med företaget och är som en ständigt pågående 
resultaträkning. Allting som företag gör och organiserar påverkar hur människors bild av just det 
företaget är. ”Här säger vi att vi skapar varumärken och då menar vi den färgade ploppen”, 
säger respondent 2 och syftar på kärnan i ett företag. Viktigt för varumärket är hur allting 
organiseras, ser ut och appliceras, hur alla omkringmärken stödjer bilden av företaget och ännu 
viktigare är hur personalen, agerar och levererar företagets produkter eller tjänster. Varumärkets 
epicentrum är företagsidentitetens logotyp. Allting utgår från logotypen. Men någon uttalad 
definition har man inte på Brindfors Enterprise IG.  
 
Respondent 3 & 4: 
Gällande definitionen av ett varumärke så tvekar R3 & R4 länge. Tillslut så säger R3: ”Kan man 
inte säga att det är ett immateriellt värde förankrat till en produkt eller ett företag? Det är ju en 
kännedom om en minivärld” R4 beskriver då ett bra varumärke som någons universum: ”Om jag 
ser varumärket Apple så får jag massor av associationer: Design, grafik, musik och 
nytänkande.”, R4 

3.3 Arbetsprocessen  

3.3.1 Arbetsprocessen vid Identityworks 
Hela arbetsprocessen bygger på ett nära samarbete och informationsutbyte med kunden eller som 
respondent 1 säger ”Bra jobb bygger på samarbete, vi har kunskaper inom vårt område, kunden 
har alltid bättre kunskap om sitt område”. Projektledare, strateger och designers arbetar väldigt 
tajt ihop genom alla olika moment i processen, även om varje yrkesroll har sina specifika 
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ansvarområden. Andra yrkesroller som copywriters tas in både i startfasen då något skall 
formuleras i ord men även under produktionen. Det är just i produktionen som de flesta externa 
yrkesroller tas in som illustratörer, fotografer eller arkitekter. Men som respondent 1 uttalar sig ”i 
grund och botten sitter strategen, projektledaren och designern ju på själva tänket”, resten 
plockas in när deras kompetens behövs i det specifika momentet. Men respondent 1 påpekar 
också att beroende på vilken kund det är måste allt anpassas i det de gör, för alla har olika behov, 
därför är ingen process lik den andra. 
 
Samtidigt påpekar respondent 1 att hela arbetsprocessen har blivit kortare. Det finns 
stressmoment i allt byrån gör idag och betydligt snävare tidsramar än vad som tidigare varit 
fallet. Det finns inte längre tid för saker skall hinna sjunka in, vilket gjort att vissa moment i 
arbetsprocessen kan hoppas över eftersom kunden inte vill betala för dem eller att tid inte läggs 
på dem. ”Det kan ju vara en frustration, speciellt som formgivare att man hela tiden känner att 
man har en potential att verkligen kunna leverera någonting som är grymt bra, men pga tid så 
hinner du inte.” Byrån får inte heller lika mycket betalt för samma arbete som förut längre.  
 
Arbetsprocessen kan sägas bygga på följande steg: 
 
Brief 
Arbetet med att skapa ett nytt varumärke startar i många fall med att kunden levererar en brief till 
designbyrån. Formen på briefen varierar mycket från kund till kund. En del förstår exakt vad de 
skall beskriva och vad design kan uträtta för dem medan andra inte har en susning och definierar 
helt fel saker i dokumentet, då kan IW tvingas att hjälpa företaget att skriva om briefen och 
definiera problemet.  
 
Debrief 
Efter briefen lämnar IW en debrief som avser att visa om IW förstått kunden rätt och ge deras syn 
på problemet. I arbetet med debriefen analyseras kundens problem och IW försöker se om 
problemet verkligen är det som kunden specificerat. Därefter startar arbetet med att fördjupa sig i 
uppdragets marknad och målgrupp. Respondenten påpekar här att i det nuvarande hektiska 
arbetsklimatet tvingas de att hoppa över olika moment som de egentligen skulle vilja genomföra 
för att göra en djupare undersökning och analys som de alltid tidigare genomförde då det funnits 
tid. Därför är det otroligt viktigt att ta tid till att gå igenom briefen ordentligt och ifrågasätta den 
istället för att kasta sig över det visuella arbetet. Men den kan hända att detta moment förbises 
och hoppas över om tiden anses vara knapp. ”Bra jobb tar tid, men det är väldigt få som förstår 
det.”  
 
Analys och strategi 
Efter debriefen följer någon form av strategiformulering exempelvis positionering och 
segmentering. I detta arbete kan även företag få hjälp med att se över och formulera 
affärsstrategi, mission och vision. Konkurrenten, kunden och andra relevanta områden analyseras 
både visuellt och empiriskt. Detta följs av att känslovärden skapas som syftar till att illustrera de 
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olika delarna i projektet som målgrupp och marknad, vilka kan visualiseras via en moodboard.67 
Och det är just detta moment som är det mest kritiska, när man har formulerat en strategi och 
faktiskt skall göra något utifrån den, att gå ifrån ord till handling.  
 
Design 
Utifrån dessa värden skapar IW sedan ett designkoncept. Utifrån konceptet arbetar de sedan fram 
ett designuttryck. I utvecklingen av detta strävar de efter att hela tiden bli mer och mer konkreta i 
uttrycket. ”I slutändan så kommer det ut den här ‘Professor Baltazar-droppen’ förhoppningsvis 
som gör det här magiska.” Detta åtföljs av att testa slutprodukten och göra väsentliga 
förändringar. Därefter sker slutpresentation för kund åtföljt av implementering och i de flesta fall 
att kunden får en någon form av manual med riktlinjer för produkten. 
 
Dokumentation 
Dokumentation sker i form av för och efterbilder sparas detta för att kunna visa potentiella 
kunder förändringen som har skett i tidigare uppdrag. Men också att projekten följs upp och 
ekonomiska resultat av kunden efter förändringen dokumenteras. Sedan sker en utvärdering 
tillsammans med kunden där man går igenom hela processen. Sedan sparas också alla 
presentationer och dokument som skapats genom hela processen för att man skall kunna gå 
tillbaka och se hur man löst tidigare problem. 
 

 
 
Figur 1:2 Arbetsmetodiken vid Identityworks. 

3.3.2 Arbetsprocessen vid Brindfors Enterprise IG 
Brindfors arbetsprocess är väl strukturerad och följer ett antal klara steg. Processen startar oftast 
med att kunden levererar en brief, där deras problem och mål beskrivs. Sedan bearbetas 
informationen och ytterligare research görs. Denna information analyseras och formuleras till en 
debrief som ska förtydliga att man förstått uppdraget och vad kunden vill åstadkomma. Utifrån 
dessa dokument formuleras en kreativ brief som är ett mycket kort styrdokument som förklarar 
hur designen skall hjälpa till att lösa de problem som finns. När man är överens med kunden om 
de olika dokumenten så gör man en ”creative opening” där man gör 3 olika designförslag som 
sedan kunden får ta ställning till. Utifrån vilken väg de väljer så utvecklas designen och 
implementeras hos uppdragsgivaren, både internt och externa. En manual utvecklas och slutligen 
görs en uppföljning hur det har gått. 
 
De olika stegen: 
Kundens brief 

                                                 
67 Moodboard är ett engelskt fackuttryck, med den egentliga beskrivningen av att man visar bilder för att visa en 
känsla eller ett stämningsläge. 
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Kundens brief bör bara vara ett kortfattat dokument som sedan ligger till grund för arbetet vidare. 
Briefen bör ta hänsyn till två faktorer rörande projektet. Dels de interna faktorer som 
uppdragsgivaren har och dels de externa faktorer som finns, det vill säga de faktorer som rör 
omvärlden.  
 
Tabell 1:1 Interna och externa faktorer som påverkar kundbriefen enligt Brindfors Enterprise IG 
 
Interna faktorer: 
 

 
Externa faktorer: 
 

Beskrivning av företaget Vilken är marknaden? 
Ägarförhållanden Hur ser omvärlden ut? 
Varumärken Vilka målgrupper/konsumenter riktar man sig till? 
Produkter och erbjudanden Vilka är konkurrenterna och hur agerar de? 
 
Utifrån detta så ger Brindfors kunden en uppdragsbeskrivning där de formulerar mål för 
uppdraget, tidsplan och offert. Allt för att göra en uppskattning för kunden på hur man tror att 
arbetet skall gå. I analysen av kundbriefen arbetar projektledaren och den kreativt ansvarige och 
eventuellt även VD: n i större projekt. De kritiska moment som finns i processen är framför allt i 
kundbriefstadiet. Det är inte alltid man får en brief, därför att kunden inte kan formulera en. ”Då 
gör man en ordentlig intervjurunda istället.”  
 
Byråns debrief 
När kunden gjort sin brief och lämnat över den till Brindfors startar BE IG arbetet med att 
formulera en debrief. Det vill säga ett dokument som visar att man förstått uppdragsgivarens 
problem och där man också tagit reda på kompletterande information för att kunna lösa 
problemet. I debriefen kollar de först på den befintliga informationen som finns, så som vilka 
kundattityder och kundbeteenden det finns till produkten eller företaget och vilka marknadsdata 
som finns. Vid research och analysarbetet är också projektledaren och den kreativt ansvarige de 
som deltar. ”Det är projektledarens roll att bränna igenom allt material från kunden, 
kundundersökningar, årsredovisningar, allt som de kan ha som är relevant och sammanfatta det 
för resten av arbetsgruppen.” R2 
Man tittar på företagets nuvarande positionering gentemot konkurrenterna och hur man i 
framtiden bör positionera sig utifrån de mål som företaget har. I debriefen tittar man även på den 
nuvarande varumärkesstrukturen och den befintliga företagsidentiteten. När denna koppling är 
gjord kan man säga att debriefen är klar. Det kan sammanfattas med en beskrivning av hur byrån 
uppfattat vad kunden från början velat ha, deras målformulering.  
I formulerandet av debriefen så går man ofta in i sitt byrånätverk för att hitta liknande Case som 
man kan referera till. ”Om vi ska göra tåg, SJ här så har säkert nåt annat Enterprise-företag jobbat 
med transporter förr, så då plockar man in erfarenheter där.” Jonas Andersson 
 
För att komma djupare in på kunden använder man sig bland annat av intervjuer, workshops och 
moodboards för att minska diskrepanserna. 
 
Kreativ brief 
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”Den kreativa briefen är det minsta dokumentet mellan oss och uppdragsgivaren om vad vi är 
överens om innan vi börjar rita”, Jonas Andersson. 
Den kreativa briefen sammanfattar produkten eller tjänstens affärsmässiga mål. Vad vill kunden i 
längden? Vill de ta en ny marknad? Nå nya målgrupper? Det kan också röra designmässiga mål 
som förnyade produkter eller tjänster om man vill synas mer. 
En kreativ brief skall också innehålla riktlinjer och begränsningar som designern hela tiden kan 
referera till. R2 gör ett beskrivande utlägg över en av deras kunder, Electrolux. Electrolux skall 
göra förpackningar som skall fungera i hela världen, utan att de i designen skall använda sig av 
språk. Men de måste alltid uppge ursprungsland och vilken färg produkten i kartongen är. Därför 
måste de ha ett etikettsystem som klarar dessa riktlinjer. Dessutom har de fabriker över hela 
världen och vet därför inte var produkten kommer att hamna. ”Det ska sitta en etikett som säger 
made in Taiwan och att produkten inuti är röd.” R2 Detta skall den som designar känna till och 
därför får den kreativa briefen fungera som ett tolkningsformulär. Om något i ett projekt inte 
blivit som båda parter eftersträvat så kan de gå tillbaka till detta dokument och säga att så skrev 
vi där och så tolkade vi det. 
 
För att kunna enas om en verklighet med kunden om en verklighet så använder man ibland 
copywriters för att göra verbala beskrivningar och hitta gemensamma nämnare med kunden. Att 
man väljer att arbeta med copywriters motiverar R2 med att bra copywriters sällan gör 
klichéartade beskrivningar. 
 
Den kreativa briefen skall alltid vara under ett A4. Är den över 2 A4 så är den för lång. 
 
Målgruppsanalys 
För att beskriva vilka målgrupper man ska tala med utifrån de affärsmässiga och designmässiga 
mål man formulerat så gör man en målgruppsbeskrivning. Hur ser målgruppens situation ut? 
Vilka känslor, förhoppningar och problem ska vi tala med? Var ska vi ta kunder ifrån? ”Vad är 
det vi ska göra och vad är det vi inte ska göra egentligen?” 
När man vet vilken målgrupp man ska tala till och vilka behov man ska tillfredställa hos den så 
vet man förhoppningsvis också positioneringen på produkten eller tjänsten.  
 
Creative opening68 
För BE IG är det vad de kallar för creative opening som är hjärtat i verksamheten. Creative 
opening bygger på att de inte bara gör ett designförslag för kunden utan att de alltid gör ungefär 
tre olika designförslag, eller vägar. Utifrån dessa får kunden välja en av vägarna och då är det 
mycket viktigt att ofta ha avstämningsmöten med kunden. Kundens affärskunskap om sin egen 
produkt är oerhört viktigt att få med in i designen. De tre förslagen ser egentligen ut som tre 
färdiga designlösningar. Men BE IG försöker också hjälpa kunden att välja rätt väg genom att 
förklara tanken bakom de olika vägarna.  
 
I creative opening är det projektledaren, den kreativt ansvarige och designern som är inblandade. 
Och i nästa steg som är designutveckling så kopplas även produktionsledaren in. 
                                                 
68 Engelsk fackterm som är den del i BE IG:s arbetsprocess då man väljer designväg. 
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Design 
När man valt väg efter creative opening så färdigställs designen. Det innebär genomförande av 
alla delar i den valda designen och exempelvis det som skall tryckas levereras. Vid leverans till 
tryckerier arbetar BE IG med tryckdirektörer. Det är ett sätt att kvalitetssäkra det man levererar 
och tryckdirektören kontrollerar tryckintag och tryck så att allt ser ut som det är tänkt. 
Projektledaren är egentligen bara kvar i denna fas för att se till att man inte byter riktning i 
projektet, men det är produktionsledaren tillsammans med en designer som producerar. Sen så 
kollar man även av någon gång med den kreativt ansvarige.  
 
Implementering 
Implementeringen av den nya designen är den fas då man ska lansera det dels internt i företaget 
och dels ut mot marknaden. Projektledaren kommer tillbaka och arbetar tillsammans med kreativt 
ansvarige, designer och produktionsledare. I denna fas kan arbetsgruppen växa rejält för att man 
ska hålla farten uppe. ”På OMX tror jag att vi var en projektledare, en kreativt ansvarig, två 
produktionsledare och 5 designers.” Jonas Andersson  
 
Implementationsfasen pågår egentligen under hela projektets gång och borde därför kanske ligga 
som punkter 1b, 2b, 3b och så vidare. ”Man försöker sätta det djupare och djupare i 
organisationen.”  
 
I denna fas görs också en manual vars syfte är att efterfölja den nya designen. Manualen utarbetas 
av projektledare och designer. 
 
Uppföljning 
Under uppföljningsfasen tittar man på varumärkets kärnegenskaper idag och vilka 
kärnegenskaper det skall äga efter en viss tid. Man tittar också på vilka kunder som tilltalats av 
den nya designen. Nyckelordet i uppföljningsfasen är vad man förknippar den nya designen med 
och varför? 
I denna fas arbetar projekt- och produktionsledaren ofta tillsammans med en extern part för att 
göra trackningen. 
 

 
 
Figur 1:3 Arbetsmetodiken vid Brindfors Enterprise IG. 

3.3.3 Arbetsprocessen vid Ytterborn och Fuentes 
Arbetsprocessen går ut på att Y&F tittar på flera parametrar hos kunden och skapar sig en bild av 
helheten och därefter utarbetar en lösning. Undersökningen är olika varje gång eller som R3 
säger: ”Varje kund är unik, det finns inga standardlösningar” och därför skiftar Y&Fs 
arbetsmetodik från gång till gång. Men för att kunna hjälpa kunden bör designen vara förankrad i 
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en strategi och därför grundar sig stora delar av slutprodukten i detta arbete. Generellt sett består 
arbetsprocessen av tre steg: analys, strategi och implementering, som alltid genomförs i varje 
projekt, hur omfattande varje del är styrs av tid och kundens pengar. I varje projekt deltar alltid 
minst en projektledare, en Creative Director och en designer från Y&F resten av personalen hyrs 
in på frilansbasis. Projektledaren är den som är kundansvarig och Creative directorn har det 
idémässiga ansvaret och skall se till att designern gör som det är tänkt och att lösningen inte 
svävar iväg åt något håll. Arbetsmetoden innefattar att skapa koncept och ta in resurser och sedan 
styra dem, kallat design directing. Arbetstiderna går i vågor, under vissa perioder är det mycket 
övertid under andra kan man under vissa dagar gå hem tidigt.  
 
De kritiska moment som man säger sig ha i sin arbetsprocess är dels intellektuella kritiska 
moment och dels känslomässiga kritiska moment. Intellektuella kan kopplas till det moment då 
man skall fastslå projektets strategi. ”Man bestämmer den här strategin och alla ska skriva under 
på den och säga; Nu kör vi på den” R4. En strategi som skall gälla för arbetet med projektet 
under kanske ett år. R4 trycker på vikten av att alla inblandade parter verkligen måste stå bakom 
det man skrivit. Ett annat kritiskt moment är det känslomässiga. När produkten, eller vad man 
arbetar med, börjar ta form. Går det åt rätt håll, eller har man tänkt fel. Håller det man ritat fram 
och är designen rätt. Ett annat kritiskt moment som varken kunden eller byrån kan styra över är 
omvärlden. Att det inte händer någonting som kan påverka projektet negativt, exempelvis 
krigssituationer, terrordåd eller ekonomiska kollapser. 
 
Analys 
Analysen handlar om att undersöka kunden och detta görs genom: möten, intervjuer, workshops 
och genomgång av deras verksamhet och nuvarande värden och utseende. Det är viktigt att gå 
djupt in i kundens verksamhet och analysera var kunden tror att de står och hur de uppfattas vart 
de vill komma, detta för att lära känna kunden och för att de skall känna att slutprodukten är en 
förlängning av dem. ”Det är helt meningslöst att ge en kostym som de känner att: Nej, det här är 
inte alls jag! Man måste förstå företagets inre”. Stora delar av denna fas genomförs av 
projektledaren tillsammans med den kreativt ansvarige. I projekt där man arbetat med en kund 
väldigt länge kan stora delar av denna fas förbises då man redan tidigare undersökt kunden. 
Utifrån projektets mål sätts också ett team ihop. ”Vi vill jobba med de bästa” R3.  
 
Strategi 
Detta kan beskrivas som en konceptfas då den bärande idén och konceptet skapas. Utifrån 
analysen och kunskapen om marknaden formuleras en strategi som beskriver hur projektet skall 
fortgå och i vilken riktning. ”Man försöker liksom koka ner alla dem här; identiteten till någon 
slags kärna och det är ju det man utgår ifrån”  R3. Projektledaren skapar analysen medan 
Creative directorn (CD) har kunskapen om marknaden och det är i dialogen tillsammans som 
strategin skapas. ”Det är riktningen för företaget och det utifrån kärnvärden, utifrån förståelse av 
marknaden” R3. 
 
På frågan om strategier kan hämma kreativiteten svarar R3 & R4 följande: 
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Om man utför saker efter en mall eller en bok så hämmas kreativiteten. ”Om någon kommer med 
en strategi och du följer den slaviskt så finns det inte utrymme att tänka annorlunda.” R4 
Samtidigt pekar båda respondenterna på att det är dåliga strategier som hämmar kreativiteten, 
medan bra strategier istället hjälper till att frigöra den. R4 gör ett exempel som utgår från en viss 
strategi. Om det står att det ska utmynna i en banan så blir det inte kreativt. Om det istället ska 
utmynna i en frukt så ändras plötsligt spelreglerna, ”Kort sagt, en dålig strategi hämmar dig 
medan en bra strategi ger dig bränsle” R4. 
 
R3 kommer in på vikten av en väl komponerad arbetsgrupp. ”Fel arbetsgrupp kan hämma 
kreativiteten” R3. R4 vidareutvecklar resonemanget med individens tankesätt som 
arbetsgruppens viktigaste beståndsdel. Vikten av individens referensramar.  
 
Implementering 
Denna fas är en brieffas där briefer skapas, det är de dokument som varje del av produktionen 
arbetar utifrån. Här väljs också genom vilka kanaler som produkten skall produceras och av vem. 
Det är CD tillsammans med designern och andra inhyrda yrkesroller som tillsammans skapar 
slutprodukten. Alla projekt följs upp med diskussioner med kunden och med interna analyser av 
vad som gick bra och dåligt. 
 

 
 
Figur 1:4 Arbetsmetodik vid Ytterborn och Fuentes. 

3.4 Kund- och marknadsundersökningar 
Respondent 1: 
Mycket av arbetet med att förstå kunden och dess marknad görs via intervjuer och fältstudier. ”Vi 
går runt och fotograferar och plåtar och pratar med folk, alltså konsumenter och vad de tycker 
och tänker om saker och ting”, respondent 1 om hur de gör för att förstå kundens behov och 
marknad. Mycket av undersökningen utgår ifrån att empiriskt undersöka den värld som företaget 
dagligen exponeras för och vilka dem andra är som verkar där. Detta görs genom att först 
fotografera eller dokumentera skriftligt på plats och sedan analysera dessa data. Men 
undersökningar görs också genom kommunikation med kunden, deras kunder och 
affärsrelationer. Hela den här processen anpassas individuellt efter vilken kund det är.  
 
Respondent 2: 
Brindfors gör tester mot marknaden och målgrupper. Gärna och mycket säger R2. ”Frågan är 
bara att man måste bestämma sig vart man ska testa. Man ska aldrig testa om någon gillar det 
eller inte.”  Motivationen är att man inte kan testa sig till någon succé. ”Däremot kan man testa 
om folk förstår vad som är i en förpackning, eller att det är en ny logga för en bank.”  
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Oftast så anlitar man marknadsundersökningsföretag externt för att utföra tester. Det man själva 
gör är att man bland annat har avtal med ICA-handlare och där man ställer upp grejor i butik för 
att sedan observera kundbeteenden. För att komma närmare kunden brukar man använda sig av 
intervjuer och workshops, där kunden får uttrycka sig om sina affärer och visioner. 
 
Respondent 3 & 4: 
Hela Y&F arbete grundar sig i kund- och marknadsundersökningen eftersom strategin och allt 
arbete utgår ifrån dem. Y&F har en mängd analysverktyg och metoder för att förstå kunden. För 
att kunna undersöka marknaden genomförs en analys av målgruppen och utifrån den undersöks 
vilken del av marknaden som är intressant för dem. Dels är det viktigt att följa med i nyheter och 
i tidningar men också i de fenomen som uppstår i världen. Detta diskuteras och analyseras internt 
vid byrån. ”Man börjar ifrån ett ganska brett resonemang och sedan smalnar man ned” R3. 

3.5 Design Management 
Respondent 1: 
”Den här branschen är full av en massa skitord och begrepp, om du frågar mig så floskler i största 
allmänhet. Jag blir bara skeptisk så fort jag hör det där för, jaha ännu en som inte gör någonting 
utan bara snackar.” 
Respondenten säger sig inte ha någon egentlig koll på vad DM-begreppet innebär utan vi ber 
denne att istället förklara begreppet strategisk design som IW hävdar sig arbeta utefter. Strategisk 
design är att arbeta utefter en logisk grund som man faktiskt bygger någonting på. IW skall lösa 
kundens problem och det gör de alltid utifrån kundens verklighet och de problem och möjligheter 
som finns där. ”Det är det logiska tänkandet som är grunden sen så skall vi skapa magi på det.” 
 
Respondent 2: 
”Design Management är väl egentligen att man försöker fösa ihop alla företagets signaler, eller 
de designade signalerna, till att det blir en så enkel bild som möjligt.” R2 tror dock inte på en 
hundraprocentig kontinuitet för att bygga ett varumärke. ”Bara för att allting ser likadant ut 
behöver det inte vara bra, utan man behöver ett väldigt spännande flexibelt system som folk kan 
förstå.” Han tycker att det ofta hänt att yrkesrollen Design Manager vid stora företag alltför ofta 
iklätt sig rollen som designpolis och att just den biten av DM saknar spänning och har ingen 
framtid. Det krävs en dynamik i det system som skapas för kunden.  
Gällande framtiden för Design Management så anser R2 att DM inte är någon ny företeelse. Det 
har använts i alla tider och kommer alltid att användas. ”Napoleon var väldigt bra på Design 
Management. Han kunde skapa ett system som alla de här människorna i hans här kunde förstå.” 
Ett designsystem som byggde på att soldaterna, genom vad de presterade, kunde stiga i rang och 
få fler och bättre symboler på sina uniformer. Något som motiverade dem, och gjorde det möjligt 
att klättra. Han utnyttjade därmed design för att samordna och styra. ”De som varit bäst på att 
förklara vad de vill med enkla, tydliga budskap, de har alltid varit framgångsrikast. Och jag tror 
att det kommer att finnas i 1000 år till.” 
 
Respondent 3 & 4: 
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Design Management handlar om mötet mellan marknad och kund. ”För oss handlar det mycket 
om att förstå våra kunder och leverera något som fungerar på marknaden och gör våra kunder 
bättre” R3. Y&F leder designfrågorna åt ett företag och visualiserar och materialiserar företagets 
strategier. Design Management handlar om att samordna, styra och filtrera ett företags interna 
och externa signaler gentemot omvärlden. ”Varför har ett fotbollslag likadana tröjor? Jo det är 
för att hela publiken skall se vilka som spelar på vilket lag och det skall bli så tydligt som möjlig” 
R4. Design Management handlar om helheten och bilden som ett företag ger av sig själv, 
helheten underlättar för alla, både det egna företaget och andra, att känna igen dem. Och det är 
just detta som man kapitaliserar på. För Y&F innebär DM att regissera så att alla kontaktytor 
företaget har med omvärlden signalerar samma sak.  
 
På frågan om vilken roll som Y&F skall ha inom Design Managementprocessen får vi följande 
svar: R4 säger med en gång; Polis. Med det menar han polis i den formen att de ska se till att de 
strategier och de mål som satts upp med ett projekt skall efterföljas, så att projektet leder dit det 
är tänkt. Allting i projektet skall koordineras och byrån roll blir därför att se till att det landar där 
det är tänkt. Men han trycker samtidigt på vikten av att vilja vara annorlunda. Att inte allting skall 
se ut likadant. Byrån anser sig ha varit duktiga på att göra oväntade saker. Att göra koncept som 
inte ser ut som det förväntade. Men huvudsaken är att det når det uppställda målet och följer den 
strategi som satts upp. ”Vår roll är att säkerställa, koordinera och styra allting åt det uttalade 
målet. Så på det sättet är vi poliser.” R4 

3.6 Synen på kreativitet i förhållande till strategi  
Respondent 1: 
Kreativiteten ligger till grund för allt arbete och fungerar bäst då man har någonting att bygga den 
på. Det finns två typer av kreativitet: konstnärlig frihet, som kan landa varsomhelst och strategisk 
kreativitet som faktiskt har ett mål och skall landa någonstans. Strategisk kreativitet måste 
anpassas och lösa problem. Det strategiska arbetet skall inte på något sätt hämma kreativiteten 
utan snarare främja den. Det skall hjälpa designern att nå kundens uppställda mål. ”Det är ju 
mycket viktigt att landa rätt och då kan jag säga, då är det väldigt viktigt med strategin”, 
respondent 1. Och det är också det som skapar helheten, kombinationen av kreativitet och 
strategi. 
 
Respondent 2: 
”Det har man hela tiden. Kreativitet handlar väl om att vara påhittigas, att hitta det bästa 
angreppssättet för ett problem”. R2 tycket att det är konstigt att kunna döpa en hel yrkeskår till 
kreatörer. ”En revisor eller en advokat kan ju vara extremt påhittiga.”  
R2 anser att en tydlig strategi och en tydlig struktur ökar kreativiteten. Det kan aldrig minska 
kreativiteten. Detta gäller en kommersiell design. Om man går in i ett konstbegrepp så blir det 
helt andra förutsättningar. Sen så är det inte strategin som är det viktigaste utan exekutionen. Att 
det är lätt att se och förstå när man ser det. ”Det är det som är designens styrka, inte att skriva 
någon komplex strategiformulering.” 
 



Kandidatuppsats MEK053 – ”Vad då pitch?” av Simon Stefansson & Johan Öhgren 
 

 
 

Akademiskt Mediecenter i Piteå 
30 

Respondent 3 & 4: 
Synen på kreativitet är viktig i alla lägen enligt R4. Och den ska finnas i alla lägen. Allt ifrån 
ordval, formuleringar och utveckling mot nya vägar i strategiarbetet till kreativitet i 
designprocessen. R4 översätter kreativitet till uppfinningsrikedom. ”Det är för mig en av de 
viktigaste beståndsdelarna i all vuxlig (professionell) verksamhet. Privat och yrkesmässigt. Det 
är precis som med mat och allt annat så är kreativitet ett oerhört viktigt inslag. Att det finns med. 
För det är när det avtar som man går in i färdiga matriser och mallar och då anstränger man 
inte sig.” R4 ”Det handlar om lusten att förbättra” R3. 

3.7 Kundrelationen 
Respondent 1: 
Självklart eftersträvar man att ha en god relation till kunden och eftersom hela IW arbetsprocess 
bygger på samarbete krävs en nära relation till kunden. IW vill ha täta avstämningsmöten för att 
göra alla processer enklare och då förutsätts en nära relation. Men nivån på den nära relationen 
varierar från strikt affärsmässig till väldigt social. ”Vissa har du nästan vänskapliga relationer 
med, du kan gå ut och festa med dem, vilket man försöker göra lite”, respondent 1. Vid en nära 
relation är det också enklare att gå rakt på sak och säga om någonting upplevs vara fel. 
 
Respondent 2: 
På frågan om vilken kundrelation Brindfors vill ha till sina kunder så svarar R2 att man nog inte 
ska fundera så mycket på det där. Man ska inte försöka spela olika roller, för då blir man 
genomskådat direkt av kunden. Att ha olika kundrelationer förutsätter att man spelar olika roller. 
En person som är en entertainer gentemot kunden och följer med på golfbanan, attraherar en viss 
typ av kund. Medan om man är på ett annat sätt så attraherar man en annan typ av kund. 
Kunderna är ju det viktigaste för byrån och det innebär att man gör allt för dem. Sen får man göra 
det på det sätt som man är. ”Man kan inte hålla på att ändra sig själv. Det går ju inte.”  
 
Skillnaden mellan att arbeta med en ny eller gammal kund är att nya kunder behöver en viss tid 
för att lära sig arbetsprocessen. Det som är intressant med kunder idag är att många har en hög 
utbildningsnivå och kan en massa om processen. ”Man måste kunna bemöta folk längre ner i 
organisationen med mycket kompetens.” Något som kräver en annan typ av organisation mot 
kunden och andra typer av möten. 
 
Respondent 3 & 4: 
Arbetsprocessen bygger på ett nära samarbete med kunden och därför vill man också ha en nära 
relation, en nära affärsrelation. ”Vi brukar inte liksom gå ut och festa ihop och sådär” R3. Det är 
viktigt att kunden får ge sin input till de olika delarna eftersom det är deras produkt i slutändan. 
Men det är Y&F som styr processen och tar med kunden på en resa. Därför spelar det ingen större 
roll ifall kunden känner till deras verktyg eftersom Y&F lär kunden under hela processen. Arbetet 
med en befintlig kund skiljer sig genom att visa steg i analysarbetet kan förbises eftersom i 
många fall har detta jobb gjorts tidigare.  
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3.8 Införsäljning till kund 
Respondent 1: 
En del av införsäljningen är att berätta hur den egna verksamheten går till. Men det största 
lockbetet är att visa hur man har genomfört tidigare projekt och vilken affärsnytta den kunden har 
haft av det, gärna någon form av ekonomiskt resultat.  
 
Respondent 2: 
”Bäst leverans, nä men vi har en kommersiellt väldigt tajt trackning.”  69 Byrån sitter på flera 
mycket stora kunder och de har långa kundrelationer med dem. ”Ta ett företag som Scan som är 
otroligt beroende av sin design i kyldisken. Dom gör inte affärer med oss i sex år för nöjes skull, 
eller för att vi bjuder dem på golfresor. Utan dom gör det för att om dom inte har ett relevant 
uttryck när de ska sälja sina produkter så kommer dom att tappa sin marknadsposition. De 
behöver rätt design för att behålla den positionen och gå i vinst, detta kan dom göra med vilken 
byrå som helst, men de valde oss.”  Motivationen blir således att man har flera varumärken i sin 
portfölj som man har en lång historia med och som man varit med och byggt upp. Dessa har 
överlevt och dessutom varit relativt framgångsrika. ”Det är ju det man kan övertyga folk med att 
vi kan liksom den här nischen.”  
 
Respondent 3 & 4: 
”Man kan ju jämföra med olympiaden. Vill du ta bronset eller vill du ta guldet? Nä det var kaxigt 
sagt” R4 
Det handlar mycket om byråns tidigare prestationer som ett argument för att motivera kunden att 
investera i just deras produkt. R3 ser vissa svårigheter i och med att de inte är direkt nischade mot 
en specifik marknad. Hade man varit det hade argumenten till kunden kunnat ha större 
trovärdighet. Men R4 är beslutsam när han säger att genom att vara pålästa, göra grundliga 
analyser och komma fram med en dokumenterad strategi så har man en god grund att stå på. ”Att 
våra idéer och tankar är förankrade i en analys och att vi svart på vitt kan visa varför vi kommit 
fram till vissa saker” R4. 
Att övertyga kunden om att designen har en strategisk utgångspunkt är också viktigt: ”Om jag 
säger att väggen ska vara blå så kostar det för kunden,. Men det är också förankrat i en 
strategi.”R4 Samtidigt påvisar man vikten av att kunden ser att byrån är dedikerade och 
verkligen brinner för de projekt som de genomför. Personkemi och klimatet på byrån nämns 
också som en viktig faktor. Sammanfattningsvis avslutar R4 ”Vi blir oftast uppringda. Det tror 
jag beror dels på vårt record och dels på landskapet. En del kontor och en del kreativitet. Jag 
tror inte att vi uppfattas så formella heller. Inga dyra luncher å dyra presenter till kunder utan nu 
käkar vi en macka och jag måste till dagis. Det finns en ärlighet”.  

3.9 Pitchförfarandet 
Respondent 1: 

                                                 
69 Engelsk fackterm för att spåra vilka effekter en marknadsåtgärd har haft. 
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Den senaste lågkonjunkturen har drabbat många byråer väldigt hårt, vilket många kunder 
utnyttjar. Kunden vill få in så många förslag som möjligt med idéer till hur deras varumärke 
skulle kunna se ut d.v.s. en pitch. Formen på hur pitchen skall se ut varierar mycket från fall till 
fall. Alltifrån att visa hur designbyråns arbetar och vilka tidigare arbeten som de har genomfört 
till färdiga designförslag dvs. en visuell pitch. Men ofta är det en visuell pitch som kunden vill ha 
och då faller hela designbyråns tänk eftersom designen/formen inte kan luta sig tillbaka på 
strategierna och undersökningen. Hela designbyråns arbetsprocess blir bakvänd vilket gör att hela 
idén bakom allt går i stöpet. IW strävar efter att inte lämna in en visuell pitch då de skall skapa ett 
varumärke, men trots det händer det, ”om vi tackar nej och säger såhär, så kan jag garantera att 
fem andra byråer säger: visst vi tar det!”. Därför tvingas IW att ibland att arbeta utefter en 
arbetsmetod som de egentligen inte vill, för att helt enkelt överleva. Att vinna en pitch genererar 
pengar för byrån men en förlorad pitch betyder att man gjort en massa onödigt arbete vilket också 
medför en ekonomisk förlust och bortkastad arbetstid.  
 
Respondent 2:  
Eftersom att Brindfors arbetsprocess bygger på att genom små, små steg, utveckla en strategi och 
designlösningar så är inte pitcher lämpligt för dem. ”För våran arbetsprocess är det ju helt 
meningslöst med en pitch.” Trots detta säger R2 att han under det senaste 1,5 åren vunnit 6 
pitcher. Han önskar att de kunde vara tuffare mot kunderna och i alla fall få dem att vara med på 
en workshop under en dag. ”Istället för att de kommer hit med ett papper och vill ha ett resultat.” 
Men han är helt på det klara med att deras arbetsprocess förfaller vid pitchförfarande och detta 
ser han som ett problem. Han tycker att det är okej att pitcha med hjälp av deras meriter. Företag 
som lägger ut visuella pitcher för deras varumärke skapar en gissningstävling som tvingar 
byråerna att bygga varumärket på påhittade värden. Däremot när det gäller förpackningspitcher så 
tycker han att det är okej att vara med. Men han förtydligar ytterligare att deras arbetsprocess inte 
är lämpad för pitchförfarandet. 
 
Respondent 3 & 4: 
Y&F har inte behövt delta i så mycket pitcher eftersom kunden oftast vänt sig direkt till dem. 
”Pitcher är man med i när det är lågkonjunktur” R3. Men de deltar i pitcher emellanåt trots att de 
inte tycker om det och att det tvingar dem att arbeta omvänt i deras arbetsmetod. ”Man tvingar 
sig att jobba fram lösningar trots att man vet att när vi väl får det här projektet då får man 
liksom, inte omarbeta men ifrågasätta allt ifrån början” R3. Eftersom hela Y&F arbetsmetod 
bygger på förundersökningen tvingas de att hasta igenom den för att kunna göra något visuellt 
som kunden ofta vill ha i en pitch. ”Man har alldeles för lite kunskap om företaget för att kunna 
säga vad de skall göra i en pitch” R3. De upplever att företagen som tvingar byråerna att pitcha 
väljer på fel grund eftersom designbyråerna inte kan leverera den kvalité som de vill.  
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4. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att sammanställa och finna gemensamma nämnare i 
arbetsmetodiken hos tre svenska designbyråer med utgångspunkt ur teorier från Design 
Management och varumärkesbyggande. Detta för att kunna visa problematik och riktlinjer för 
just denna arbetsprocess, vilka faktorer det är som kan påverka arbetsmetoderna och hur byråerna 
löser den problematiken.  

4.1 Skillnader i byråernas organisation 
De tre undersökta byråerna skiljer sig delvis åt när det gäller organisatorisk uppbyggnad. Identity 
Works och Ytterborn & Fuentes har en relativt platt företagsorganisation, medan Brindfors 
Enterprise IG har en starkt hierarkisk struktur. Gemensamt trots de organisatoriska skillnaderna 
är att de alla påpekar vikten av att alla känner till sina roller så att ingen tid spills i beslut kring 
om vem som skall göra vad.  
 
Mozotas teorier i punkt 1.5 förespråkar en horisontell organisationsstruktur vid en designbyrå 
eftersom resultat visat att den är mer framgångsrik än en hierarkisk modell. Med grund i våra 
resultat så ser vi tendenser till att detta inte är fallet då Brindfors, som har en tydlig uttalad 
hierarkisk organisation, är också den byrå som har klarat de senaste årens lågkonjunktur bäst. Ur 
ett affärsmässigt perspektiv är det möjligt att Brindfors organisationsstruktur är den mest 
effektiva; företaget genererar mest pengarna av de tre byråerna (se punkt 2.4). Brindfors har en 
klar struktur i sin arbetsprocess och hävdar att de kan arbeta med sin uttalade modell utan att 
hoppa över viktiga steg - något som de andra byråerna ibland tvingas göra på grund av kundens 
ekonomiska eller tidsmässiga aspekter. ”Det finns ett möjligt samband mellan ekonomisk 
framgång och byråns tydliga rollfördelning, dvs. att alla på byrån vet vad de ska göra, något som 
kan leda till att effektiviteten därigenom ökar”. Samtidigt verkar de kunna klargöra vikten och 
tidsaspekten av alla stegen i arbetsmetodiken för kunden, vilket de andra byråerna verkar ha 
problem med. 
 
Mozota säger också i punkt 1.5 att i den platta organisationen ges ett större utrymme för 
informationsutbyte än i den hierarkiska, vi ser dock antydningar till att det i denna modell kan 
försvinna mycket tid vilket kan hämma effektiviteten, informationsutbytet kan också vara en 
orsak till att två av respondenterna känner att tiden inte alltid räcker till eftersom den helt enkelt 
försvinner. Två av byråernas arbetsprocess bygger på att allt tar sin tid och speciellt den kreativa 
processen. I projekt där tidsutrymmet är snålt så kan processen upplevas som stressig. Men när 
det gäller effektivitet och att generera pengar verkar Brindfors utnyttja detta bäst. 
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4.2 Varumärkesbegreppet 
Alla intervjuade företag säger sig arbeta med att utveckla och underhålla varumärken och 
definitionen av begreppet överrensstämmer mellan de olika företagen och de definitioner som vi 
hänvisar till. 
 
R1 beskriver i 3.2 att ett varumärke är företagets personlighet och allt som det uttrycker, med 
andra ord totalupplevelsen av företaget. Denna definition överrensstämmer med R2 som säger att 
ett varumärke är summan av alla människors erfarenheter av ett företag. R3 beskriver ett 
varumärke som ett immateriellt värde förankrat till företaget medan R4 säger att det är en 
människas associationer av ett företag. Enligt de teorier som vi hänvisat till är ett varumärke allt 
från kommunikation till företagskultur. Det kan också ses som det löfte och den förväntan som ett 
företag skapar av sig själv hos kunden. Samtliga respondenter är överens om att det krävs ett 
gediget bakgrundsarbete och analyser för att skapa ett varumärke som förmedlar rätt värden från 
företaget till alla mottagare.  
 
Anledningen till att vi valt att fråga våra respondenter om vad ett varumärke är ligger i att vi tror 
att det är viktigt att ha klart för sig vad det är som designbyråerna egentligen arbetar med. Bilden 
av ett varumärke hos våra respondenter stämmer bra överens med den definition som vi gjort 
utifrån våra teorier. Det kan ha att göra med att respondenterna också vet vikten av att kunna 
definiera detta gentemot sina kunder.  

4.3 Arbetsprocessen 
Enligt Wheeler kan man urskilja 5 olika faser i den teoretiska arbetsmetodiken för designarbetet. 
Dessa faser är undersökning och analys, strategiformulering, designkoncept, genomförande och 
implementation. Dessa steg överensstämmer med arbetsmetodiken hos designbyråerna där vi kan 
utkristallisera fyra gemensamma faser: undersökning, strategiformulering, design och 
implementation. Alla är överens om att arbetet startar med att kunden formulerar en brief. Men 
hur utförlig den är varierar från kund till kund. Vi har undersökt en process som är obestämd och 
varierar i utformning från gång till gång eftersom kunderna har olika mål och uppfattningar. 
Samtidigt utvecklas vårt samhälle fortlöpande vilket gör att strategier som fungerar idag inte 
alltid fungerar om fem år. Men alla respondenterna påpekar vikten av att göra en förundersökning 
som sedan kan ligga som plattform för resten av arbetet. Analyser, undersökningar och förstudier 
skall därför ses som grundstommar i designbyråernas arbetsprocess. Problematiken ligger i att 
byråerna ibland har problem med att övertyga sina kunder om vikten av detta arbete, något som 
gör att hela arbetsprocessen kan bli lidande. Om dessa steg inte görs grundligt så tror vi att 
arbetet ofta inte bygger på de rätta värderingarna och att man som deltagare i en arbetsgrupp, 
kanske kan uppleva osäkerhet och stress. Faktorer som vi ser antydningar till att motivationen 
och kreativiteten hämmas, och i slutändan negativt påverka den färdiga produkten.  
 
Den arbetsprocess som teoretiskt beskrivs i punkt 1.3 och som är i enlighet med Design 
Management stämmer överens med respektive respondenters arbetsmetodik i hög utsträckning. 
Detta gör att vi kan se ett samband mellan alla byråers arbetsmetodik och de principer som finns 
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inom Design Management och att de skulle kunna positionera sin verksamhet efter detta. Men det 
är bara Y&F som gör det. 
 
I punkt 1.4 beskriver vi att designbyråns roll handlar om att hjälpa till med alla delar som är 
synliga för deras uppdragsgivare. De arbetar med att hjälpa sina kunder att utveckla 
designstrategier och heltäckande visuella koncept för att förmedla ett företags eller ett 
varumärkes kärnvärden, de mål och den image ett företag eftersträvar. I byggandet av varumärket 
måste designbyrån ta hänsyn till både företagets identitet och image. I punkt 1.1 redogörs att i de 
kärnvärden som man arbetar efter måste man ta hänsyn till både konkreta värderingar, som 
exempelvis igenkänning, unikhet, kontinuitet och likhet, men även mer abstrakta värderingar som 
känslor, mål, mission karaktär och värderingar.  
 
Boyle och Jansson säger i punkt 1.4 att arbetsmetodiken alltid bör grunda sig i en brief från 
uppdragsgivaren. Briefen har till uppgift att klargöra tilltänkta marknader, målgrupper, mål samt 
beskriva kundens produkt för designbyrån. All utelämnad information i en kundbrief kan även bli 
utelämnad i den designlösning som arbetas fram. Som Boyle påpekar är nyckeln till en succéfylld 
designlösning en kundbrief som uttrycker och kommunicerar alla tänkbara parametrar för 
projektet.  
 
Resultaten visar att de tre byråerna som vi undersökt i grunden har en ganska likartad 
arbetsprocess. Det uttrycker tydligt vikten av att utifrån kundens brief göra ett grundligt research- 
och analysarbete, men att det inte alltid är som kunden förstår vikten av briefen eller har någon 
kunskap om att skriva den. ”En del förstår exakt vad de skall skriva, medan andra inte har en 
susning och definierar helt fel saker i dokumentet” R1. R2 påpekar vikten av att kundens brief är 
kortfattad och att den skall ta hänsyn till både interna (uppdragsgivaren) och externa faktorer 
(omvärlden). 
 
Wheeler påpekar i punkt 1.2 att vid design av ett varumärke krävs det att strategiska mål, 
företagsvärden och målsättning tydligt definieras. Enligt teorin bör arbetsprocessen för en 
designbyrå i skapandet av ett varumärke starta med att kartlägga och analysera kunden, dess 
konkurrenter och marknaden, vilket syftar till att klargöra visioner, strategier, mål och värden, allt 
för att kunna identifiera och definiera kundens problem. För att visa uppdragsgivaren att man 
förstått dennes problematik skall kundbriefen följas av en debrief. Ett dokument som visar vad 
designbyrån kommit fram till i sina analyser och undersökningar. Detta är något som alla 
byråerna gör. R1 påpekar att det är viktigt att man vågar ifrågasätta kundens brief och komma 
med egna åsikter.  
 
För att fördjupa sig i uppdraget så gör alla byråerna analyser. Men det kan skilja sig i vilka 
metoder som används. I slutändan är det dock ungefär samma punkter som behandlas i 
analysarbetet. ”Varje kund är unik, det finns inga standardlösningar” R3. På två av byråerna är 
analysfaserna och strategiutvecklingen tätt sammankopplade, medan på den tredje byrån så växer 
strategin fram efter analysarbetet.  
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Nästa fas är att formulera varumärkesstrategier. Det kan innebära exempelvis namnval, 
positionering och varumärkesbrief. När detta är gjort kan man börja arbeta med det som faktiskt 
skall göras: det kreativa angreppet på problematiken. Detta görs i en kreativ brief och den skall 
ses som ett styrdokument för idéarbetet. När man är överens med kunden om den kreativa briefen 
kan man starta med designarbetet. 
 
Den kommer in i detta steg för alla våra respondenter. Den skiljer sig dock åt mellan byråerna. 
Respondent 1 pratar om en designfas som bygger på att man utvecklar sin designlösning utifrån 
en bas som sedan utvecklas steg för steg. Respondent 2 berättar att de bygger 3 olika 
designlösningar. Kunden väljer sedan ett av förslagen som byrån då arbetar vidare med.  
Respondent 3 och 4 berättar att designen växer fram i samband med och efter deras 
strategiarbete.  
 
Därefter följer ett av de viktigaste stegen, implementation vilket innebär att hjälpa kunden med 
att lansera varumärket både internt och externt. Implementationen av designlösningarna innebär 
också för byråerna att de utvecklar en manual med riktlinjer för produkten. 
 
Detta åtföljs av dokumentation och utvärdering med kunden och internt vid designbyrån. 
På alla byråerna sker någon form av utvärdering och att man försöker finna några ekonomiska 
resultat av arbetet. Det kan ofta vara kunden som styr hur omfattande detta arbete är. 
Uppföljningen sker både internt på byrån och externt mot marknaden och uppdragsgivaren.  
 
Enligt Mozotas teorier i punkt 1.5 bör byråerna ha kompetens inom flera olika områden och ha 
tillgång till specialkompetenser inom bland annat finans, marknadsföring, sociala undersökningar 
och teknologi. Alla respondenter hyr in delar av kompetensen utifrån för specifika delar i projekt 
som de inte kan hantera själva eller då de behöver en spetskunskap inom ett visst område. Vi ser 
det därför som att byråerna har förstått vikten av att hyra in kompetenser som de själva inte kan 
hantera. Kompetenser som är viktiga för arbetsprocessen på byråerna. Men vi ser också 
antydningar till att man gör detta utifrån en vision att göra ett så bra jobb som möjligt. Att arbeta 
med de bästa skulle då leda till de bästa resultaten. 

4.4 Kund- och marknadsundersökningar 
Enligt våra teorier bör kund och marknadsundersökningar ligga som grund för designarbetet och 
därför bör även designteamet vara involverat i denna process. I punkt 1.5 hävdar Andreasson att 
det är viktigt för designbyrån att förstå kundens verksamhet, marknader och målgrupper. Mozota 
bygger på detta resonemang i punkt 1.5 med att de bör utveckla prototyper och göra 
användartester för att öka effektiviteten, allt för att utveckla kundens verksamhet. Det har också 
visat sig att, som Dahlén och Mozota säger i punkt 1.2, att för att nå framgång så måste ett 
företag förstå användarens behov, önskningar och marknad. Detta i kombination med design ger 
en direkt konkurrensfördel och design blir en tillgång för företagets verksamhet. 
Wheeler menar i punkt 1.2 i byggandet av ett varumärke att en organisations identitet bör komma 
från dess egna rötter. För att kunna förstå organisationen, marknader och målgrupper så skall 
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arbetet grunda sig i undersökningar och analyser. Zetterlund menar i punkt 1.5 att företag vill 
medvetandegöra sin berättelse och tillföra immateriella värden till sitt varumärke. För att kunna 
visualisera dessa värden så är undersökningar av stor vikt. Designprocessen skall enligt Mozota i 
punkt 1.3 också grunda sig på dessa undersökningar. Som vi visar i punkt 1.2 och 1.5 så hävdar 
Design Managementteoretiker att analyser och undersökningar är en väldigt stor del i 
arbetsprocessen vid en designbyrå. 
 
Eftersom huvuddelen av byråernas arbete grundar sig att i förstå kundens problem och 
marknaden som de riktar sig till anser samtliga att det är viktigt att ha metoder och analyser för 
att undersöka detta. 
 
R1 trycker på vikten av att förstå världen som företaget riktar sig till och som byrån skapar för. 
Därför anser denne att det är viktigt att dokumentera på plats och sedan analysera dessa data. 
Detta är också viktigt att förstå företaget och dess kunder, därför genomförs undersökningar med 
utgångspunkten i detta, vilka anpassas individuellt i varje projekt. R2 gör även intervjuer med 
kunden i syfte att förstå dem men vill också se hur produkten fungerar ute i praktiken och 
använder sig därför av tester som innefattar detta. För att förstå marknaden och företagets kunder 
anlitar de marknadsundersökningsföretag. R3 och 4 har, eftersom hela deras verksamhet grundar 
sig i kund- och marknadsundersökningen, skapat en mängd analysverktyg och metoder som 
syftar till att förstå detta. Alltifrån att undersöka målgruppen till att förstå marknaden, men de 
trycker även på vikten av att följa med i vad som händer ute i världen.  
 
Som det nämndes i stycke 1.1 ville företag under 1990-talet medvetandegöra sin berättelse och 
tillföra immateriella värden till sina produkter och till det egna företaget. För att kunna tillföra 
värden med relevans och trovärdighet behöver därför marknaden undersökas, samtidigt påpekade 
vi i stycke 1.2 att nyckelfaktorer för produktframgång är att förstå användarens behov och 
marknaden vilket i kombination med design använd på rätt sätt ger företag en klar tillgång för det 
ekonomiska resultatet. I punkt 1.3 visas att designprocessen innebär problemlösning och för att 
kunna lösa problemet måste det först identifieras och definieras vilket medför att designarbetet 
bör starta med en utredning följt av en förundersökning och kartläggning av problemet. I punkt 
1.1 skriver vi om att mängden intressenter med samma produkt på samma marknad ökat enormt, 
vilket lett till att vikten av att synas och uppfattas som företaget önskar har blivit allt viktigare. 
Därför är en tydlig identitet viktig för att kunna göra produkten slående och urskiljbar från andra. 
I punkt 1.5 visar att bättre designlösningar uppkommer då designbyrån förstått klientens 
verksamhet, deras problem och marknadsvillkor och samtidigt trycks det på vikten av att granska 
och evaluera kundens varumärke. Som sagt så påpekas det hela tiden att för att ge rätt bild av 
företaget och för att förstå marknaden behöver designbyrån genomföra djupare undersökningar 
och analyser. 
 
Samtliga intervjuade byråer gör undersökningar och analyser, det som skiljer byråerna åt är att en 
av dem väljer att lägga ut delar av detta arbete på extern part. Vi ser tendenser till att 
marknadsundersökningsföretagen på ett bra sätt kan bidra med kvantitativa, statistiska uppgifter. 
Något som annars kan vara tidskrävande. Men för att ta reda på beteenden och mer kvalitativa 
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uppgifter så bör byråerna göra dessa undersökningar själva eftersom det leder till att de får en 
djupare förståelse för målgrupper och marknader och för att kunna tillföra relevanta och 
tillförlitliga värden till det varumärke de arbetar med. För att om designbyrån har varit med funnit 
och utvecklat dessa värden och vet vilka tankar som ligger bakom och förstår vikten av dessa så 
bygger sedan hela arbetet på de rätta värdena. Får man en färdig undersökning av extern part så 
tror vi att det är enklare att förkasta informationen och bygga arbetet på något som man tror är 
rätt. 
 
Metoderna för att göra dessa analyser och undersökningar varierar mellan byråerna sinsemellan 
och även internt från projekt till projekt men våra respondenter har alla flera olika metoder. Alla 
har ett brett spektrum med allt ifrån intervjuer, moodboards, användartester, observationer och 
studier ute på plats. Det framkommer i våra intervjuer att byråerna pratar om hur de undersöker 
marknaden, men de talar nästan inte alls om målgrupper. Det som styr hur omfattande detta 
arbete blir beror dock till största delen på kunden som bestämmer hur mycket utrymme byrån får 
i form av tid och pengar vilket resultaten visar att kunden inte förstår vikten av undersökningarna 
och därmed inte heller ger utrymme för dem. Vilket i sin tur kan ha en farlig effekt på det färdiga 
resultatet. Att hoppa över steg i syfte att tjäna tid och pengar är enligt Wheeler faktorer som kan 
påverka lönsamheten och förtjänsten negativt på lång sikt och därigenom äventyra hela projektets 
mål och strategier.  
 
Den slutsats som vi kan dra är att alla byråerna i detta avseende arbetar efter de teorier som 
omfattar Design Management. 

4.5 Design Management / Strategisk Design 
Som vi skrev i punkt 1.5 handlar DM om att kunna samordna ett företags strategier och utnyttja 
deras fördelar gentemot konkurrenterna med hjälp av design. Av de intervjuade säger sig endast 
ett företag arbeta med DM medan de andra använder begreppet strategisk design för att beskriva 
sin verksamhet.  
 
R1 har ingen definition av DM men beskriver deras verksamhet, strategisk design, som att arbeta 
utefter en logisk grund som de sedan bygger någonting på, de handlar om att lösa kundens 
problem utifrån kundens verklighet och de problem och möjligheter som finns där.  
 
R2 beskriver DM som att fösa ihop alla företagets signaler till en så enkel bild som möjligt. Men 
denne påpekar också problemet som uppstått vid företag som hävdat sig arbeta med DM där 
yrkesrollen design manager har blivit en stilpolis som hämmat utveckling och kreativitet istället 
för att gynna den. Han påpekar dock att det inom DM krävs dynamik och flexibilitet i systemet 
för att det skall gynna kunden. R3 och R4 säger att DM handlar om mötet mellan marknad och 
kund och för en designbyrå handlar det om att samordna, styra och filtrera företagets interna och 
externa signaler gentemot omvärlden. DM är att regissera alla kontaktytor som företaget har med 
omvärlden så att de signalerar samma sak men samtidigt kunna vara annorlunda och skapa 
kännetecken som inte ser likadana ut.  
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Trots att det bara är en av byråerna som uttalat säger sig arbeta med Design Management, så kan 
vi se ett klart samband mellan samtliga intervjuade byråer som alla har segment från punkt 1.3 
och 1.5 i sin arbetsmetodik och att deras verksamhet till stor del handlar om att kunna samordna 
ett företags strategier och utnyttja deras fördelar gentemot konkurrenterna med hjälp av design. 
Vilket vi påpekar i punkt 1.5 är Design Management. Därför tycker vi oss se att två av byråerna 
arbetar outtalat med Design Management medan den tredje uttalat gör det. Samtliga byråer har 
också haft olika definitioner av sin verksamhet genom åren och därför drar ser vi antydningar till 
att de beskriver sin verksamhet med olika begrepp efter trender som ändras med tiden. Design 
Management verkar vara ett begrepp som var ”inne” under 1990-talet men har senare utvecklats 
till en praktikinriktad designteoretisk arbetsverksamhet. Alla tre byråerna beskriver sin 
verksamhet olika men skiljer sig inte nämnvärt åt i sin arbetsmetodik. Vi ser ett samband i att 
detta ligger i byråernas strävan att särskilja och differentiera sig från varandra. Om de sedan säger 
sig arbeta med Design Management eller strategisk design spelar egentligen ingen roll då 
arbetsmetodiken i stort sett är densamma. Detta gör att vi ser förhållandet att Design Management 
under nittiotalet blev ett begrepp för designbyråer att beskriva sin verksamhet vilket senare har 
utvecklats till ett modeord tidstypiskt för den eran. Detta är ytterligare en anledning till att inte 
alla väljer att uttalat säga att de arbetar med Design Management eftersom ordet har stark 
anknytning till 1990-talet. Men som vi påpekat tidigare i punkt 1.5 handlar Design Management 
om att agera olika och utifrån varje enskilt uppdrag utforma en unik strategi för just det projektet.   
 
En postmodernistisk kritik av DM antyder att en postmodernistisk syn på DM antyder att 
föreställningarna om tro, attityd, kompetens, strategier, processer, verktyg, system, struktur osv. 
bör förändras för att anpassas till vårt nuvarande samhälle. Detta eftersom det inte går att 
strukturera, styra och förutse på det sätt DM-teorierna säger i vår irrationella verklighet, där det 
inte finns några universala strategier, en typ av målgrupp eller objektiva beslut. Denna kritik 
anser vi inte vara korrekt eftersom DM- och varumärkesteorierna bara är en övergripande 
styrning. Designbyråerna anser att det är strategier som skall hjälpa dem att hitta kundens behov 
och samtidigt förstå marknad och målgrupp. Hur de sedan löser problemet är anpassat för den 
specifika kunden och varje fas bör vara olika för varje projekt. Om de löser alla problem på 
samma sätt så skulle de inte kunna överleva som byrå, eftersom att allt då skulle kunna se 
likadant ut och bygga på samma värden. Det postmodernistiska resonemanget att verkligheten 
alltid ter sig olika håller byråerna med om. I vår studie beskrivs att DM handlar om att skapa 
lösningar som är individuellt anpassade för ett specifikt problem och ändamål, men samtidigt 
bygger på en övergripande lösning som skapar igenkänning och särskiljning för kunden. 

4.6 Synen på kreativitet i förhållande till strategi er: 
Kreativitet innebär vår teorietiska definition för designprocessen att skapa något som inte tidigare 
funnits. Den ska tillsammans med andra parametrar såsom komplexitet, kompromiss och urval 
hjälpa till att lösa ett problem på bästa möjliga sätt. Detta innebär att en designbyrå bör ha 
utvecklat strategier och verktyg för hur de uppehåller kreativiteten och delar med sig av sina 
erfarenheter.  
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Strategi innebär som vi nämnt i vår teoretiska bakgrund, punkt 1.4, om att skapa en plan och 
utefter den arbeta för att uppnå sina mål. Teorierna säger också att en designbyrå bör ha klara 
strategier för hur de hanterar kundrelationer, kreativitet och designprocessverktyg. Specifikt inom 
skapandet av ett varumärke bör en designbyrå ha klara strategier för hur de kan hjälpa sina 
kunder att nå de mål de satt upp via design som att kunna analysera både kunden och marknaden, 
varumärkesstrategier, planering och implementering. DM handlar om att styra både den 
strategiska och kreativa processen via design. Det handlar också om anpassning och därför bör en 
strategi vara olika beroende i vilket projekt den används. Precis som designbyråerna gör idag. Så 
även i detta hänseende så menar vi att de arbetar efter DM-principerna.  
 
Strategier och styrning är något som kritiserats av teoretikerna inom postmodernismen som säger 
att det inte går att styra och förutse på det sätt som DM-teorierna säger. Dessa DM-strategier 
skulle snarare hämma kreativitet och utveckling eftersom det inte finns några universala 
strategier, objektiva beslut eller en typ av målgrupp. Verkligheten är som R1 påpekar i punkt 
3.3.1 att ”ingen process är lik den andra” vilket sammanstämmer med de postmodernistiska 
teorierna. Men detta är något som Design Management teorierna hanterar eftersom de skall hjälpa 
till att hitta behovet och problemen som finns i den flyktiga verkligheten. 
 
Samtidigt anser Guillet de Monthoux att det inom DM inte finns någon plats för estetisk aura 
eller konstnärlig attraktionskraft. Men vi vill hävda att Monthoux har en alltför utopisk syn på 
DM. Arbetet som designbyråer bedriver skulle helt fallera om de bara skulle skapa för skapandets 
skull och sväva ut utan mål och ramar. Deras arbete bygger på att uppnå ett mål och påverka en 
mottagare och då krävs undersökningar och strategier för att nå de resultat man eftersträvar och 
för att veta hur man skall gå till väga för att nå dit.  
 
Våra respondenters syn på kreativitet i förhållande till strategi är relativt entydig och stämmer bra 
överens med varandra. Bra strategier bidrar till att hjälpa kreativiteten och att lösa problem på 
bästa möjliga sätt. Den ska genomsyra hela processen från bearbetningen av kundens brief till 
den praktiska designlösningen och implementationen. Respondent 1 menar att kreativitet är det 
som ligger till grund för allt deras arbete och att det fungerar bäst när man har något att bygga det 
på. Detta argument byggs på av Respondent 2 som menar att kreativitet handlar om att vara 
påhittigast och därmed hitta det bästa angreppssättet för ett problem. ”Lusten att förbättra” säger 
Respondent 3 som kreativitetens drivkraft. 
 
Respondent 1 och 2 är eniga om att man ska skilja på kreativitet ur det konstnärliga perspektivet 
och det designmässiga perspektivet. Den konstnärliga kreativiteten är sällan lika målinriktad och 
blir därmed friare. Kritiker mot Design Management hävdar att strategier och riktlinjer möjligtvis 
kan hämma kreativiteten, i alla fall ur ett postmodernistiskt synsätt. 
 
I punkt 1.6 hävdar Bau att Design Management är oförenligt med ett postmodernt samhälle. 
Strukturer, styrning och förutsägningar är omöjliga att göra på det sätt som Design 
Managementteorierna pekar på. Monthoux åsikter att DM är alltför konservativt och strikt och 
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därmed något som i så fall skulle hämma kreativiteten stämmer inte överens med våra 
respondenter åsikt. Det hävdar i punkt 3.6 motsatsen, bra strategier hjälper kreativiteten. Hämmas 
den så har det strategiska arbetet inte gjorts rätt. Undersökningar skall ligga till grund för en 
strategi och det problem som skall lösas. Men det ska finnas ett uttalat mål och inom dessa ramar 
så finns det hur många lösningar som helst. Alla respondenter säger att strategierna främjar 
kreativiteten. Design Management bygger på att via design hjälpa företaget att nå ett mål. Vi vill 
hävda att finns en skillnad mellan att vara kreativ i ett konstnärligt perspektiv och att faktiskt vara 
kreativ för att lösa ett problem och uppnå ett mål. Konstnären kan skapa för skapandets skull 
medan designbyrån skall arbeta med faktiska problem som skall lösas. Precis som i 
designbegreppet under punkt 1.3 där design handlar om att omvandla ett behov till en lösning. 
 
Tyvärr så verkar det som att företag som har arbetat med en design manager internt lett 
verksamheten fel och att det i många fall har slutat med att denne blivit en sorts designpolis som 
överstyr designarbetet. Ett fenomen som vi stött på i våra intervjuer och som bidragit till den 
skepticism som finns mot DM. En designpolis som följer den grafiska manualen till punkt och 
pricka utan att våga ta ut svängarna och våga vara konstnärligt fri inom ramarna för de mål och 
strategier företaget har satt upp. Vår undersökning visar att alla byråer åsidosätter en viktig del i 
det kreativa arbetet, nämligen att efter varje projekt föra en kreativ utvärdering där det kreativa 
arbetet diskuteras och erfarenheter utbyts. Istället är byråerna inriktade på att utvärdera 
ekonomiska resultat och effektivitet i uppföljningsarbetet och dokumenteringen är inriktad på 
produktionen och undersökningen vilka borde kompletteras med de kreativa erfarenheter som 
dragits. Vår undersökning gav ingen information om byråerna har verktyg och metoder för att 
upprätthålla kreativiteten under arbetsprocessen. Något som enligt Mozota i punkt 1.5 är viktigt 
för att upprätthålla kreativiteten på designbyråerna.  
 
Många av de kompetenser som designbyråerna hyr in för projekt är kompetenser inom design och 
formgivning. I enlighet med Design Managementteorierna kan vi konstatera att det skulle tillföra 
mycket att också hyra in psykologer, sociologer och andra för att förstå marknaden och 
målgruppen bättre. 

4.7 Kundrelationer: 
Alla byråer strävar efter en nära kundrelation och resultaten visar att det är ett viktigt steg i 
arbetsprocessen eftersom det ger byrån en ökad förståelse för kunden. Byråerna har också 
utvecklat utförliga metoder för att hjälpa kunden att sätta ord på sin verksamhet i och med 
förarbetet. Vilket är viktigt för att kunna förmedla kundens värden och nå de mål som de har satt 
upp. Det stämmer också bra överens med Mozotas Design Managementteorier i punkt 1.5 där 
hon lyfter fram vikten av långvariga och nära kundrelationer, vilket ytterligare styrks av 
Andreasson i punkt 1.5 där hon beskriver vikten av att designbyrån arbetar nära kunden. Det är 
först då som designarbetet kan styras och ledas effektivt och ge produkten en möjlighet att nå 
uppställda mål och krav. Något som också är en viktig del i Design Managementteorierna som 
påpekas i punkt 1.5. En nära kundrelation ger också utrymme för ett tätt informationsutbyte och 
en ökad återkoppling under projektets gång. Tydligheten och ärligheten mellan byrån och kunden 
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blir också enklare av en nära relation. Gemensamt för alla tre är dock att relationen till kunden 
skall vara på ett affärsmässigt plan. 
 
R2 eftersträvar nära kundrelationer men han anser att man inte ska kliva in i en roll för att skapa 
bättre kundrelationer, vilket han anser att många andra byråer gör i och med att de agerar olika 
för respektive kund. R1 anser att en nära kundrelation är av stor vikt för ett framgångsrikt 
samarbete. Samtidigt menar han att nivån på en nära relation kan variera mellan att vara strikt 
affärsmässigt till väldigt personlig och social. Det viktiga med en nära relation blir att man vågar 
vara rakare mot varandra och säga vad man tycker. Detta är något som även respondent 4 
påpekar, ärlighet mot varandra. Sammantaget kan man säga att alla tre designbyråerna försöker 
ha en affärsmässigt nära relation till sina kunder. Det är dock bara en av våra respondenter som 
pratar om att exempelvis kunna gå ut och ta en öl med kunden. 
 
Skillnaden mot en ny eller redan befintlig kund är klar för våra respondenter. R2 menar att en ny 
kund måste lära sig byråns arbetsmetodik och respondent 4 hävdar nyttan av att arbetet med 
gamla kunder ofta leder till att mycket av analysarbetet redan är gjort och därför delvis kan 
förbises.  

4.8 Pitchförfarande & införsäljning till kund. 
För att motivera en kund att investera i respektive byrå så finner vi att tidigare genomförda 
arbeten är det som byråerna hävdar väger tyngst. Något som gör att de använder sina meriter som 
främsta införsäljningsfaktorer. Två andra viktiga faktorer för att få framtida jobb är också goda 
kundrelationer och lyckade leveranser. Respondent 4 hävdar att personkemin mellan byrån och 
kunden är viktigt för både nya och vidare uppdrag. Detta skiljer sig något mot respondent 2 som 
inte lägger speciellt stor vikt vid just den personliga kontakten. 
 
Vår teoretiska beskrivning i punkt 1.4 av en pitch kan sammanfattas som tävling utställd av en 
uppdragsgivare till ett antal byråer. För designbyrån gäller det att bilda sig en uppfattning om 
kundens tilltänkta mål och marknad under kort tid för att kunna leverera en idé för uppdraget till 
kunden. Gemensamt för alla tre byråerna är att de inte ser pitchförfarandet som speciellt lyckat 
för deras respektive verksamhet. Det fungerar inte att pitcha med de arbetsmetoder som de avser 
att följa då analysförfarandet är en viktig del i arbetsprocessen som kräver mycket mer tid än vad 
pitchförfarandet ger utrymme för. ”För vår arbetsprocess är det ju helt meningslöst med en 
pitch” R2. Även om det inte tycker att en pitch är bra så är det hela tiden en strid om arbeten och 
pengar, vilket medför att de trots allt deltar i pitcher, ”Om vi tackar nej och säger såhär, så 
garanterar jag att fem andra byråer säger: visst vi tar det!”R1  
Alla våra respondenter är överens om att pitcherna gör att deras arbetsprocess blir bakvänd och 
att hela förundersökningen och strategiarbetet då blir en efterhandskonstruktion. R2 beskriver det 
som en gissningstävling över ett företags varumärke medan R1 och R4 menar att det främst är 
lågkonjunkturer som styr om man är med i pitcher eller inte. 
 



Kandidatuppsats MEK053 – ”Vad då pitch?” av Simon Stefansson & Johan Öhgren 
 

 
 

Akademiskt Mediecenter i Piteå 
43 

Resultaten visar ett stort problem i och med byråernas införsäljning till kund. Tyvärr så lyckas 
inte alltid designbyråerna motivera en kund att investera tillräckligt mycket resurser så att det kan 
täcka alla specifika steg i arbetsprocessen. Något som kan leda till att byråerna tvingas hoppa 
över steg och därmed riskera att inte nå det uppsatta målet. Detta är något de tvingas göra för sin 
egen överlevnad och eftersom de inte vågar säga nej till jobb trots att de inte ges möjlighet att 
arbeta efter den metod som de önskar. Men som Wheeler påpekar i punkt 1.3 kan detta äventyra 
hela projektets framgång.  
 
En stor del i detta är att det är svårt för byråerna att ta betalt för kreativitet och processer som inte 
kunden direkt kan se fördelar av, när andra byråer direkt kommer med visuella lösningar. Då 
gäller det för byrån att dels kunna beskriva nyttan av analysfasen och den kreativa processen. Att 
det faktisk är något som tar tid. Byråerna måste också kunna förklara för kunderna att det dom 
gör har en tanke bakom och att det inte bara görs för att det ska vara ”snyggt”. Att de kan 
motivera värdet av sitt arbete. Som respondent 4 uttrycker det: ”Om jag säger att väggen ska 
vara blå så kostar det för kunden, men det är också förankrat i en strategi.” R4 
 
Resultaten och teorierna visar att det alltmer utbredda pitchförfarandet är en stor faktor till att 
projekt riskerar att misslyckas. Vi ser tendenser till att pitchförfarandet från kundens sida inte ger 
det bästa slutresultaten för dem utan att det istället leder till att byråerna inte ges möjlighet att 
genomgå de viktiga steg som skall föregå designlösningen. Kunden vill ofta se en färdig lösning 
rent visuellt vilket gör att designbyråerna tvingas hasta i produktionskedjan till att ta fram ett 
visuellt material som inte bygger på vare sig förundersökning eller strategier. Detta leder till att 
kunden kan få ett grafiskt material som de är nöjda med visuellt men som sänder ut fel värden till 
deras kunder. Vilket gör att de kanske inte får de resultat som de eftersträvat och tvingas leva 
med fel värden en lång tid framöver.  
 
Därför är det viktigt för byråerna att övertyga kunden om att det inte bara är det som syns som är 
viktigt utan att det faktiskt ligger undersökningar och analyser bakom arbetet som finns för att 
uppnå det uppställda målet. Och att det grafiska materialet handlar om så mycket mer än det rent 
visuella.  
 
Att byråerna deltar i pitcher är helt klart, och anledningen är att de inte vill gå miste om jobb. 
Men de är alla överens om att det är helt oförenligt med deras arbetsmetodik. Trots detta så vågar 
de inte bemöta kunderna med argument för att inte delta då de riskera att inte få jobbet.  
 
Vi ser ett samband mellan kundens okunskap om arbetsprocessen och pitchförfarandet och att de 
inte har helt klart för sig skillnaden mellan en designbyrå och en reklambyrå. Våra respondenter 
säger att även reklambyråerna ibland kan ta sig an att göra visuella identiteter vilket gör kunden 
synnerligen förvirrad. Respondent 1 hävdar att de, som designbyrå, verkligen inte är lämpade för 
att göra reklam och därför håller sig borta från det marknadssegmentet. Han anser samtidigt att 
reklambyråerna kanske inte ska ge sig på att designa varumärken eftersom de inte kan hantera 
processen. Då gäller det för designbyråerna att berätta för kunden om hur deras verksamhet 
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skiljer sig från reklambyråernas och sätta ord på de olika delarna i processen samtidigt som de 
beskriver både värden och vikten av dem.  
 
Att bygga sin arbetsprocess utifrån ett pitchförfarande och ge kunder visuella förslag utan de 
nödvändiga steg som krävs är inte förenligt med de teorier som finns inom DM eller 
varumärkesbyggande. Men detta är något som våra respondenter verkar känna till väl. 

4.9 Konklusioner 
Sammanfattningsvis så kan vi säga att våra tre undersökta byråer skulle kunna hävda att de 
arbetar efter de teorier som finns inom Design Management. De kan också göra som idag. 
Nämligen att säga att de arbetar med strategisk design, eller strategisk management. Vi anser att 
det i grunden inte har någon större betydelse eftersom att det egentligen bara är beskrivningar för 
samma sak. Men på grund av de associationer som DM har, efter att under en tidsperiod använts 
fel, så förstår vi att vissa byråer väljer att beskriva sin verksamhet som något annat. Begrepp 
inom branschen bygger ofta på trender och tidstypiska drag, men arbetsmetodiken är fortfarande 
likadan.  
 
Vi har funnit att Design Management fungerar i både en platt och en vertikal organisation, men vi 
har inte vidare kunnat undersöka framgångarna med olika projekt. Att teorierna förespråkar en 
platt organisationsmodell ställer vi oss frågande till, eftersom att den kanske till och med fungerar 
bättre i den vertikala modell som vi kan påvisa. Detta kan också vara en del av den 
postmodernistiska kritik som finns mot Design Management, men våra resultat visar att DM 
fungerar oavsett organisationsmodell. 
 
Den största problematiken som vi funnit i byråernas arbetsmetodik är först och främst 
pitchförfarande. Arbetsmetodiken riskerar som vi påvisat att fallera om byråerna tvingas hoppa 
över vissa steg. Byråerna måste därför kunna påvisa nyttan av sin process för kunden och visa på 
de fördelar som en komplett arbetsprocess medför. Det handlar inte bara om de resultat som 
projekten leder till utan mer att kunna påvisa vad de olika stegen i processen har medfört och 
vilka fördelar de har haft med sig utöver de ekonomiska resultaten. Helt enkelt varför lösningarna 
ser ut som de gör. 
 
Byråernas uppföljning av genomförda projekt visade sig bristfälliga. För att kunna utveckla sin 
egen verksamhet och inte bara kundens så anser vi enligt Design Managementlitteraturen att den 
utvärdering/uppföljning som görs skulle kunna handla mer om de värden som projektet medfört 
och hur man utvecklar dem. Som det är idag så verkar uppföljningen till stor del handla om 
ekonomiska vinningar, vilket självklart är ett viktigt mål med varje projekt. Men det är också 
viktigt för byråerna att analysera den egna verksamheten för att kunna utveckla sig. Det kan röra 
exempelvis kreativitet och personalens välmående. Steg som inte direkt genererar pengar men 
som är viktiga för att förbättra sig. I och med det stressiga arbetsklimatet som råder idag och 
eftersom detta inte direkt genererar några pengar slarvar byråerna med detta steg. Detta är ett 
otroligt viktigt steg för att kunna utveckla den egna byrån för framtiden och för att upprätthålla 
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den egna personalens välmående. Det är också ett sätt att se tillbaka på den egna verksamheten 
och stanna upp och analysera vad man egentligen håller på med. Det är också viktigt att i den 
kreativa processen låta saker ta tid och sjunka in, som det är idag kan kreativiteten hämmas både 
genom att tid inte finns men också genom att uppföljningsanalysen hoppas över.  
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5. Vidare forskning  
I vårt arbete har vi funnit problem som skulle vara intressanta för vidare undersökning och 
forskning. Vi har även diskuterat hur vi skulle kunna utröna mer generaliserbara resultat inom 
vårt problemområde. För att få en mer omfattande översikt över ämnet hade man kunnat 
verifiera/falsifiera de resultat som vi fått i de kvalitativa intervjuerna med hjälp av en kvantitativ 
e-post undersökning. En undersökning som skulle kunna resultera i en översikt i tabellformat där 
eventuella gemensamma nämnare inom ämnet skulle markeras. 
 
Andra intressanta problemområden: 
 
Pitchförfarandet  
Hur använder sig kunder av pitcher idag och vilka för/nackdelar finns med det förfarandet?  
 
Horisontell eller hierarkisk organisation  
Vilken typ av organisationsstruktur är att föredra för en designbyrå? Vilken är mest ekonomisk 
effektiv och vilken gör de bästa jobben?  
 
Arbetsmetodiken steg-för-steg, för- och nackdelar 
Man skulle kunna gå in ännu mer specifikt i arbetsprocessen, i varje steg. Vilka för- och 
nackdelar finns med de olika stegen och de olika metoderna? 
 
Reklambyrå eller Designbyrå 
Finns det en problematik med att även reklambyråer gör visuella identiteter och i så fall hur? 
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7. Bilagor 

7.1 Frågeformulär för intervjuer 
Börja med att beskriva din egen bakgrund, byråns bakgrund och organisation. 
 
Hur skulle du definiera och förklara Design Management? 
Anser du att ni arbetar med Design Management 
Hur ser du på framtiden för Design Management? 
 
Vilken roll anser du att er designbyrå bör ha? 
 
Hur motiverar ni en kund att investera i just er? 
 
Beskriv er arbetsprocess från A till Ö! 
 
Vilka verktyg använder ni i processen? 
 
Vilka yrkesroller är aktiva i processen? 
I vilket skede kommer de in? 
 
Finns det kritiska moment i designprocessen och när kommer de i så fall in? 
 
Har ni några verktyg som ni följer för att förstå kundens behov och verksamhet? 
 
Vilken relation försöker ni ha till kunden? 
Hur viktig är kundens kännedom om processen? 
Hur briefar kunden er? 
Hur skiljer sig det mellan en ny kund eller en redan befintlig kund? 
 
Hur undersöker ni marknaden? 
 
Hur ser ni på kreativitet och i vilken del av arbetsprocessen kommer den till användning? 
Anser du att strategier och strukturer hämmar kreativiteten på något sätt? 
 
Hur skulle du beskriva varumärke respektive visuell identitet? 
Hur går ni tillväga för att kommunicera/skapa ett helt nytt varumärke? 
 
Hur hanterar ni genomförda projekt? 
Sker det någon form av dokumentation?  
Analys? 
Hur drar ni erfarenheter av detta? 




