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Sammanfattning
Denna studie behandlar yrkesrollen grafisk formgivare och undersöker nio utvalda 
grafiska formgivares åsikter om strategiarbete i designprojekt. De personer som ingår i 
studien är fast anställda på designbyråer i Stockholm. Studien har en kvalitativ ansats 
och bygger på samtalsintervjuer. Vi har valt att undersöka detta ämne då det finns 
en uppfattning i branschen om att strategiarbete inom grafisk formgivning har ökat 
under de senaste årtiondena. Det finns en tro bland yrkesutövare om att strategiarbetet 
i vissa fall upptar en för stor del av designprocessen och att det främst används som ett 
argument för att kunna ta bättre betalt av kunden. Vidare undersöks oklarheter kring 
att yrkesrollen grafisk formgivare upplevs som diffus då personer som går under samma 
titel ändå kan utföra olika arbetsuppgifter. Studien visar på att det finns en genomgående 
åsikt bland de tillfrågade respondenterna om att strategiarbete i ett designprojekt ger 
stöd för projektets genomförande, dels för det interna arbetet och dels för att en kund 
är involverad i processen. Studien visar på att det finns en genomgående åsikt om att 
alla formgivares strategiska arbetsprocess är individuell och ter sig olika beroende på 
projektet och designbyråns utformning. Respondenterna gemensamma åsikt är att de 
oftast först tar fram en strategi som sedan mynnar ut i en idé och att de sällan arbetar 
utifrån en idé som inte föregås av en instuderingsfas. Den mest förekommande  åsikten 
hos respondenterna är att ju färre personer som arbetar i ett designprojekt desto större 
krav ställs det på att den grafiska formgivaren kan arbeta strategiskt. Studien visar 
dessutom att respondenterna har en liknande åsikt om att yrkets bredd gör innebörden 
av yrkesrollen grafisk formgivare svår att definiera.

Abstract
The study addresses the field of design as a profession and examines the views on 
strategic management in a design project among nine selected graphic designers. The 
graphic designers who participate in the study are permanently employed at design 
companies in Stockholm. The study has a qualitative approach and the method is based 
on face-to-face interviews. We have chosen to examine this subject due to the opinion 
among professionals that strategic management in the design industry has increased 
during the last decades. There is a belief that strategic management in some cases are 
used too extensively as a way for design companies to make more money. Further, the 
study also investigates the ambiguity of the profession due to its unclear definition 
and the fact that the tasks of a graphic designer can differ widely. The study indicates 
that there is a consistent opinion among the respondents that strategic management 
in a design project plays an important role, both for the internal process and the fact 
that a client is involved. The study also shows that the opinions about how they work 
strategically deviates from each other. The opinons of the selected graphic designers 
indicate that their working processes are individual and that they may differ depending 
on the nature of the project and the design company. However, the respondents consider 
that they in most cases first develop a strategy which further leads to an idea rather than 
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the opposite. The respondents further consider that they in most cases first develop 
a strategy which then leads to an idea rather than the opposite. The most common 
opinion among the respondents is that the expectations of the graphic designers ability 
to work strategically are higher in projects with less people involved. In these projects 
the graphic designer needs to take the role as both a designer and strategist. The study 
also indicates that the respondents consider that the width of the working tasks makes 
the profession hard to define.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras inledningsvis författarnas förförståelse. Vidare presenteras 
studiens problembakgrund, syfte och frågeställningar.

1.1. Vår förförståelse
Vi som gjort denna studie läser en treårig kandidatutbildning i Grafisk Design och 
Kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Utbildningen är utmärkande i det 
hänseende att den ger en examen i både kommunikationsvetenskap och grafisk design. 
Idag finns det olika upplägg på utbildningar inom grafisk design. Vissa är renodlade 
designutbildningar medan andra är mer inriktade på kommunikationsvetenskap. I och 
med att vår utbildning till stor del präglas av kurser i strategisk kommunikation väcktes 
en nyfikenhet för hur kommunikativa och strategiska kunskaper värderas och används 
i arbetslivet. Under vårterminen 2011 hade vi fem veckors praktik vilket gav oss en 
inblick i att det strategiska arbetet kan skilja sig stort mellan olika designbyråer. När 
vi började granska tidigare forskning och åsikter kring ämnet upptäckte vi dessutom 
att det finns olika attityder till strategiarbete inom design. Detta utgör grunden för det 
problem som vi undersökt i studien.

1.2. Problembakgrund
Grafisk formgivning hamnar ofta någonstans i gränslandet mellan konst och vetenskap. 
Yrket har dels svårt att vinna respekt från konstnärer på grund av dess kommersiella 
natur, dels finns det personer med akademisk bakgrund som har svårt att se grafisk 
formgivning som ett vetenskapligt ämne (Jolls, 2008: 1175). Enligt Svenska Akademiens 
ordlista (2012: 143) betyder design konstnärlig formgivning. Det råder dock delade 
meningar om detta då en del grafiska formgivare ser sig själva mer som strategitänkande 
kommunikatörer än konstnärer. Precis som inom konstnärligt skapande finns det inom 
grafisk formgivning sällan enbart en lösning på ett problem. Trots att formgivning 
innebär stora möjligheter till kreativt skapande finns det olika saker som formgivaren 
måste förhålla sig till, så som till exempel kundens önskemål och de resurser som finns 
att tillgå i projektet (Stempfle & Badke- Schaub, 2002: 475). Lawson (1997: 127) anser 
att det som främst skiljer grafiska formgivare från konstnärer är det bakomliggande 
strategiarbetet. En grafisk formgivare arbetar mestadels mot en kund som ställer krav 
på det slutgiltiga resultatet. Till skillnad från en grafisk formgivare kan en konstnär 
uttrycka sig helt fritt och istället utgå från det som den anser är mest intressant.

Det är inte främmande för en grafisk formgivare att få frågan: “Om du är grafisk 
formgivare, då måste du väl vara duktig på att rita?”. Detta kan anses vara en trångsynt 
föreställning som lever kvar även fast stora förändringar har skett i yrket under de 
senaste årtiondena. Det finns fortfarande designers som endast är specialiserade mot 
den praktiska och mer konstnärliga delen av yrket som exempelvis illustration. Idag 
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är det dock inte ovanligt att yrket som grafisk formgivare har en större innebörd än 
att enbart producera visuellt material. Att använda strategiarbete som ett verktyg i ett 
designprojekt för att uppnå framgångsrika och effektiva resultat är en allt mer tydlig 
trend i designbranschen (Tan & Melles, 2010: 461). I boken “Vad gör en Art Director” 
av Ingrid Sommar (2010: 9-10) beskrivs detta underliga yrke av tjugonio olika grafisk 
formgivare. Bokens syfte är att svara på vad en Art Director egentligen gör och vart 
yrkesrollen är på väg. Boken lyfter fram det faktum att trots att grafiska formgivare 
går under samma titel kan deras arbetsuppgifter, yrkesroller och status vara vitt skilda.

Designutbildningar på akademisk nivå är relativt nytt men det är idag ingen hemlighet 
att en grafisk formgivare kan dra stor nytta av en formell utbildning (Lawson, 1997: 
4). Tan och Melles (2010: 461) beskriver att det märks att strategiarbete inom grafisk 
formgivning har fått ett uppsving. Detta bland annat på grund av att designutbildningar 
idag ofta erbjuder kurser inom kommunikationsvetenskap som ett komplement till den 
rent praktiska delen av utbildningen. Utbildningar inom visuell kommunikation och 
grafisk formgivning är idag ofta koncentrerade mot att utveckla studenternas visuella 
språk för att de ska kunna kommunicera genom designen (Adiloglu, 2011: 1-2). Det 
växande intresset för strategisk kommunikation inom design beskriver Shaugnessy 
(2010: 34-35) bland annat som ett resultat av att konkurrensen under 1990-talet 
ökade inom designbranschen. Han såg dessutom tendenser till att marknaden blev 
mer kunddriven och att kunder därmed idag ofta ser strategin som viktigare än själva 
designen. Detta då de har ett strategiskt perspektiv på hur ett problem ska lösas. En 
formgivare bör därmed kommunicera med kunden på ett strategiskt plan. 

John Mellkvist, Design Director på SWE Design, hävdar även han i en artikel i Resumé 
att intresset för strategiskt arbete inom design har ökat. Han menar att en strategisk 
arbetsprocess kan göra tjänster inom grafisk formgivning mer kostnadseffektiva både 
för designbyrån och för kunden. John Mellkvist anser dessutom att det finns en generell 
uppfattning om att strategiarbete är en kostsam process. Detta vill han avfärda som en 
myt och påpekar att de höga kostnaderna istället beror på att rutinerna i det strategiska 
arbetet skiftar mellan olika designbyråer (Marjamäki, 2012).

“Design har kommit att bli alltmer strategiskt viktig och det är också så vi vill jobba med design, 

som en strategi som höjer värdet av ett varumärke.” John Mellqvist, SWE Design.

Trots att forskningen inom strategisk kommunikation är relativt utvecklad råder det brist 
på studier kring ämnet design och yrkesrollen som grafisk formgivare (Botan & Hazleton, 
2006: 163-164). Detta medför att det saknas insikt i hur strategi används som ett verktyg 
inom grafisk formgivning, trots att det anses vara en fundamental del i allt designarbete (Tan 
& Melles, 2010: 461- 462). Det är dessutom oklart hur pass synkroniserad den begränsade 
forskningen som idag finns kring yrkesrollen som grafisk formgivare är med arbetslivet 
(Logan, 2006: 332). Genom att undersöka detta ämne kan studien bidra till en klarare 
insikt i yrkesrollen grafisk formgivare samt hur grafiska formgivare arbetar strategiskt.
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1.3. Syfte
Denna studies syfte är att undersöka ett antal utvalda grafiska formgivares åsikter om 
strategiarbete i designprojekt samt yrkesrollen grafisk formgivare.

1.4. Frågeställningar
•	 Vilken roll anser de grafiska formgivarna att strategiarbetet utgör i ett designprojekt?

•	 Hur anser de grafiska formgivarna att de arbetar strategiskt i ett designprojekt?

•	 Vilka åsikter har de grafiska formgivarna om sin egen yrkesroll? 
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2. Teori
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som studien bygger på. Kapitlet inleds 
med teorier om strategisk kommunikation. Därefter presenteras teorier kring den 
strategiska arbetsprocessen, designprocessen och yrkesrollen som grafisk formgivare.

2.1. Strategisk kommunikation
Under denna rubrik beskrivs teorier om strategisk kommunikation samt kritik mot ämnet. 
Vidare förklaras hur den tidigare forskningen har angripit ämnet och därefter varför 
strategisk kommunikation används inom formgivning.

Grafisk formgivning är en del av forskningsfältet strategisk kommunikation, det vill säga 
Public Relations (PR) (Cutlip, Center & Broom, 2006: 31). Strategisk kommunikation 
används idag i flera olika branscher och utövarna har olika inriktningar och kompetens. 
På grund av detta finns det ingen universell definition av vad strategisk kommunikation 
innebär. Detta anses vara ett resultat av att branschen fortfarande är ung (Tench & 
Yeomans, 2006: 4-5). Larsson (2008: 34) beskriver strategisk kommunikation som en 
ledningsfunktion med syfte att identifiera och upprätthålla ömsesidigt fördelaktiga 
relationer mellan organisationer och dess nyckelintressenter. Organisationers 
framgång och misslyckande beror på dessa relationer. Äldre definitioner av strategisk 
kommunikation fokuserar på hur organisationer ska göra för att kommunicera 
utåt medan moderna definitioner är inriktade på organisationens samspel med 
omvärlden. Forskning inom strategisk kommunikation siktar främst efter att analysera 
kommunikativa processer inom en organisation (Wehemeier, 2006: 213-214).

2.1.1. Fördelar med strategisk kommunikation
Ett planerat strategiarbete kräver tid och resurser men kan i slutändan öka effektiviteten för 
ett projekt eller en organisation. En förutsättning för att planering ska vara fördelaktigt är 
att det finns kompetens inom strategisk kommunikation hos de anställda. Strategiskt arbete 
ger ett långsiktigt perspektiv vilket också är en förutsättning för att kunna arbeta proaktivt 
(Tench & Yeomans, 2006: 175). Shaughnessy (2010: 71) menar dessutom att det är viktigt 
att det finns en intern strategi i organisationen som hela tiden eftersträvas av alla personer 
som är involverade i ett projekt. Detta för att personalen ska känna sig motiverad, jobba efter 
de utsatta målen och göra ett bra jobb oavsett budget eller storlek på projektet.

Framgångsrikt kommunikationsarbete bör enligt Tench och Yeomans inte lämnas åt 
slumpen. Effektivitet kommer som en följd av noggrant planerade strategier. Enligt en 
undersökning hos några av de mest ansedda företagen i Storbritannien är upp till 70 
procent av företagens aktiviteter planerade. Resterande aktiviteter är koncentrerade på 
oförutsägbara händelser som exempelvis kriskommunikation. Detta tyder på att företag 
värderar vikten av ett planerat strategiarbete (Tench & Yeomans, 2006: 175). Trots att det 
är allmänt känt att organisationer kan gynnas av att använda en övergripande strategi är 
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det enligt Naaranojaa, Haapalainen och Lonka (2007: 659) fortfarande relativt ovanligt 
att organisationer faktiskt arbetar efter en planerad strategisk arbetsprocess i projekt.

2.1.2. Kritik mot strategiarbete
Trots att organisationer utger sig för att arbeta efter utarbetade strategier och 
arbetsprocesser så kan skenet bedra. En organisations strategier kan under ytan vara 
betydligt mindre strukturerade än vad de utges för att vara. Brister i det strategiska 
arbetet kan leda till att de anställda riskerar att fastna i invanda mönster och rutiner 
som är ineffektiva (Wehemeier, 2006: 213-214). Det finns därmed delade meningar 
om huruvida ett planerat strategiarbete enbart är till fördel för organisationen. Några 
anledningar till varför vissa organisationer inte arbetar efter en planerad strategisk 
arbetsprocess kan exempelvis vara det faktum att det är resurskrävande samt att det 
kan hämma flexibiliteten och kreativiteten i arbetsprocessen (Tench & Yeomans, 2006: 
175). Exempelvis finns det forskning som visat att anställda i en organisation blir mindre 
produktiva, kreativa och motiverade ju mer kontrollerade de är (Wehemeier, 2006: 216). 
Faran i att som formgivare arbeta efter en allt för strategisk och taktisk arbetsprocess 
är att idéerna kan bli lidande. Om utrymmet för intuition och fantasi upptar för 
liten del i den kreativa designprocessen kan resultatet bli enformigt och förutsägbart 
(Shaughnessy, 2010: 32). Oplanerade aktiviteter som inte följer en strikt strategi kan 
enligt Austin, Devin och Sullivan (2012: 1512) medföra en viss oförutsägbarhet som 
inte alltid behöver vara negativ. De menar även att att flexibilitet i ett projekt kan också 
ge utrymme för nya ideér.

2.1.3. Tidigare forskning inom ämnet
Formgivning bygger på en speciell form av kunskap som inom vetenskapen kan upplevas 
som svår att greppa. Fenomenet design beskrivs ibland som ett mysterium vilket enligt Coyne 
och Snodgrass (1991: 124-125) skapar obehag för forskare. Att ämnet är nära besläktat med 
konst bidrar till att designprocessens subjektiva form upplevs som svår att förklara.

Forskare har angripit ämnet design från olika perspektiv. Bland annat från ett 
organisationsperspektiv, ett ledningsperspektiv och ett utförandeperspektiv. Från ett 
organisationsperspektiv ses design som ett sätt att manifestera vad organisationen står 
för, både internt och externt. Ur ett ledningsperspektiv ses ledningsfunktionen av ett 
designprojekt som central för att producera effektiv design snarare än de rent tekniska 
aspekterna. Det tredje perspektivet studerar utförandet och söker förklaringar på hur 
design framtas samt hur arbetsprocessen i projekt ser ut (Hart, Service & Baker, 1989: 104). 
Forskning som i grova drag beskriver en formgivares yrkesroll och arbetsuppgifter kan 
enligt Dorst (2008b: 10) ge en rikare bild av vilka aktiviteter som sker i en designprocess.

2.1.4. Strategisk kommunikation inom formgivning
På 1980-talet kunde ett uppsving för design urskiljas och många företag såg 
varumärkesarbete som en lösning på alla kommunikationsproblem. Detta ledde till 
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att design fick en ökad status och att medvetenheten om fördelarna med strategisk 
kommunikation ökade. Idag är det en självklarhet att en organisation måste 
kommunicera effektivt. Detta har förflyttat design från att enbart röra det visuella till 
att även behandla ett varumärkes kommunikation och strategier (Press & Cooper, 2003: 
45). Detta hävdar även Hart med flera (1989: 103-104) då de anser att formgivning 
inte enbart innebär att skapa visuellt material utan även att utforma strategier för hur  
organisationers mål ska uppnås. Press och Cooper (2003: 46) instämmer i detta då de 
beskriver att design för en formgivare inte längre bara handlar om att skapa en logotyp 
och att färgsätta produkter. De menar att design är en komplex process som handlar 
om att skapa förståelse för ett företags strategier och att manifestera dessa budskap på 
ett sätt som nyckelintresserna kan relatera till.

Hur organisationer uppnår sina mål beror enligt Shaughnessy (2010: 33) på många 
olika faktorer och forskare är idag enade om att god design utgör en av dessa. Detta 
beror bland annat på att design ur ett organisationsperspektiv ämnar att kommunicera. 
Strategiskt arbete inom ett designprojekt innebär enligt Shaughnessy (2010: 33) att 
skapa en förståelse för marknaden och målgruppen för att uppnå projektets utsatta mål. 
Dessutom innebär det att skapa kunskaper om omvärlden, beteendemönster i samhället 
samt att mäta och utvärdera resurser i förhållande till effektivitet. Press och Cooper 
(2003: 7-8) anser att design i större utsträckning bör ses som en process som går ut på att 
skapa mening. De menar att den förändring som sker inom yrket är fokuserad mot att 
kreativitet och hantverk kombineras med kommunikationsarbete och entreprenörskap. 
Potter (2002: 16) beskriver att en grafisk formgivare ständigt jobbar med att lösa andras 
problem. Arbetet går först ut på att diagnostisera problemet för att sedan hitta den 
bästa lösningen för kunden. En design som inte kan motiveras med bakomliggande 
strategier riskerar enligt Shaughnessy (2010: 32) att bli avvisad av kunden och därför 
måste en formgivare kunna kombinera sin intuitiva förmåga med ett affärstänk. Vissa 
kunder kräver inte några ingående förklaringar bakom designens utförande men dessa 
är dock sällsynta. För att kunna lösa ett problem är det väsentligt att formgivaren får 
bra instruktioner. Shaughnessy (2010: 33-34) menar i och med detta att ingen kund, 
oavsett hur briljant idén är, accepterar en idé utan att granska och ifrågasätta den.

I och med förändringarna i designbranschen ställdes högre krav på dokumentation 
och skrivna överenskommelser i projekten. Kunder kände sig dessutom mer trygga 
med ett designförslag i text än visuellt i bilder och skisser. Idag är det därför vanligt 
att kunder kräver ett nedskrivet förslag i form av en designbrief som gör att designen 
kan motiveras med goda argument och inte spekulationer (Shaughnessy, 2010: 34-35). 
Press och Cooper (2003: 55) beskriver att en formgivare först måste skapa en förståelse 
för kundens behov för att sedan kunna översätta dessa till en design som speglar 
varumärkets värden. Därefter kan projektet dokumenteras i specifika designbriefer som 
rör alla aspekter av varumärket, exempelvis produkter, förpackningar, och reklam. 
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2.2. Den strategiska arbetsprocessen
Under denna rubrik beskrivs den strategiska arbetsprocessen utifrån den modell som Cutlip 
med flera (2006: 283) har framtagit. Denna modell förklaras först på ett övergripande plan 
och därefter beskrivs de olika delmomenten i modellen mer ingående.

Det finns flera olika sätt att arbeta strategiskt men inget arbetssätt är optimalt för 
alla organisationer. Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (Principles of marketing, 
2008: 128) hävdar att strategiarbete bör situationsanpassas och att det måste formas 
efter organisationen och dess anställa. För att i denna studie undersöka på vilka olika 
sätt de grafiska formgivarna upplever att de arbetar strategiskt i ett designprojekt 
används en modell som Cutlip med flera (2006: 283) har framtagit (Se figur 2.1). 
Den illustrerar den strategiska arbetsprocessen med en fyrdelad modell och används 
i denna studie som ett stöd och en utgångspunkt. Ett flertal författare inom strategisk 
kommunikation beskriver den strategiska arbetsprocessen med utgång från denna 
modell. Exempelvis beskriver Tench och Yeomans (2006: 178) och Kotler med flera 
(1996: 129-130) den strategiska arbetsprocessen enligt Cutlip med flera (2006: 283). 
Modellen ger en övergripande bild av arbetsprocessen och den kan appliceras på flera 
olika typer av strategiska arbeten och projekt. De fyra stegen som ingår i den strategiska 
arbetsprocessen är; situationsanalys, strategi och planering, implementering och utvärdering. 
Dessa fyra block delas sedan upp i ytterligare arbetsmoment som återges på olika sätt av 
olika författare, innebörden är dock densamma (Larsson, 2008: 134).

Figur 2.1. De fyra huvudstegen i arbetsprocessen (Cutlip m.fl, 2006: 283).
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2.2.1. Situationsanalys
Enligt Cutlip med flera (2006: 282) är den inledande fasen i den strategiska 
arbetsprocessen situationsanalys. Denna fas utgör grunden för de efterföljande stegen i 
arbetsprocessen. Syftet med situationsanalysen är att skapa förståelse för problemet och 
svara på frågan “Vad händer nu?”. Omvärldsbevakning, målformulering och research är tre 
aktiviteter som ingår i denna fas.

Omvärldsbevakning
I de flesta modeller som framtagits för att beskriva den strategiska arbetsprocessen ingår 
omvärldsbevakning som en del av det inledande steget i ett projekt. Detta moment beskrivs 
även av Cutlip med flera (2006: 282). Modellerna över den strategiska arbetsprocessen 
beskriver en rationaliserad bild och en logisk ordning för de olika delmomenten. I 
praktiken bör omvärldsbevakning utföras kontinuerligt under projektets gång (Tench 
& Yeomans, 2006: 200). Enligt Larsson (2008: 98) handlar omvärldsbevakning om att 
skapa en bild av hur omvärlden ser ut idag och hur den kommer att se ut i framtiden. 
Förståelse för omvärlden och eventuella hinder gör att projektet och dess genomförande 
kan anpassas därefter (Tench & Yeomans, 2006: 179-180).

Omvärldsbevakningen brukar enligt Larsson (2008: 98-100) delas in i två nivåer, makro- 
och mikronivå, där yttre och inre faktorer som kan påverka projektet identifieras. På 
makronivån finns de övergripande samhällsfenomenen som bör bevakas. Exempelvis 
de politiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållandena. Dock är dessa 
faktorer svåra att påverka eller kontrollera men det är fördelaktigt för en organisation 
att vara förberedd på förändringar i samhället. Mikronivån undersöker de inre faktorer 
som kan komma att påverka affärsmöjligheterna, det vill säga de faktorer som går att 
kontrollera och styra över. Detta genomförs genom att identifiera projektets styrkor, hot, 
möjligheter och svagheter vilket till exempel kan identifiera nya potentiella marknader 
eller ge insikt i möjligheter för att positionera ett varumärke eller en produkt. Fakta om 
omvärlden kan därmed öppna nya vägar och uppmärksamma framtida hinder för ett 
projekt (Larsson, 2008: 99), (Tench & Yeomans, 2006: 180).

Målformulering
Ambitionerna för ett kommunikativt projekt bör enligt Larsson (2008: 109) 
omformuleras till tydliga mål. Utan utsatta mål är det svårt att effektivt planera 
och genomföra ett projekt. Välformulerade mål gör det också möjligt att i efterhand 
analysera resultaten och se hur de förhåller sig till målsättningarna. På så vis går det att 
utvärdera de resurser som används. Resurskrävande organisationer bör ständigt arbeta 
mot utsatta mål för att öka effektiviteten.

Begreppet mål betyder att sträva efter och försöka uppnå någonting. Även om begreppet 
kan upplevas som självklart är det inte lätt att sätta upp välformulerade och koncisa mål 
(Larsson, 2008: 122). Målen bör anpassas efter projektets alla intressenter genom att möta 
upp dess förväntningar och krav (Tench & Yeomans, 2006: 183). Utvärderingar har visat 
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att kommunikativa projekt generellt tillägnas för lite möda åt att formulera mål. Ett resultat 
av detta är att målen formuleras med allt för abstrakta ord som inte tydligt förmedlar hur de 
som arbetar i projektet ska översätta målen till operativt arbete (Larsson, 2008: 109).

Research
När medvetenheten om projektet, omvärlden och målen börjat klarna behöver en viktig 
fråga besvaras; “Vilka är det vi ska säga det här till?”. Ofta finns det redan i projektets 
startfas en klar bild av vilka som ingår i projektets huvudmålgrupp men en genomgång 
av dessa bör ändå göras då en målgrupp sällan är homogen. Målgruppsidentifiering i den 
strategiska arbetsprocessen är en viktig del för att urskilja de nyckelintressenter som har en 
hög lojalitet till exempelvis ett varumärke eller en produkt (Tench & Yeomans, 2006: 185). 
När målgruppen har definierats ska marknaden där dessa personer finns utses. Beroende på 
projektets resurser utses en eller flera marknader där projektetet lanseras (Kotler m.fl, 2008: 
156-157). Press och Cooper (2003: 108) beskriver att research kan minimera riskerna i ett 
designprojekt. Larsson (2008: 122-123, 109) beskriver dessutom att researchfasen kan bidra 
till att nya potentiella marknader upptäcks och att mättade marknader undviks.

Enligt Kotler med flera (1996: 157) är det sista beslutet som måste tas i situationsanalysen 
vilken position som skall intas i förhållande till marknadens konkurrenter. Med en 
produkts position menas hur produkten förhåller sig till de konkurrenter som agerar 
på samma marknad. Positionering handlar om hur varumärket eller produkten 
differentieras. När en produkt ska positioneras är det viktigt att identifiera produktens 
anseende hos målgruppen, det vill säga produktens konsumentvärde. Ett högt 
konsumentvärde kan exempelvis uppnås genom att sätta ett lägre pris än konkurrenter 
eller att erbjuda fler fördelar till ett högre pris. God design kan exempelvis vara ett motiv för 
en dyrare produkt. Konsumentvärdet består av subjektiva värderingar kring varumärket 
men det viktigaste är att leverera det värde som produkten utger sig för att besitta.

2.2.2. Strategi och planering
Den andra fasen i den strategiska arbetsprocessen innefattar enligt Cutlip med flera 
(2006: 282) strategi och planering. I kommunikativa projekt genomförs flera strategiska 
val för att insatsen ska bli så lyckad som möjligt. Målen för projektet som formulerades i 
situationsanalysen anger vad projektet ämnar att uppnå. Strategin som planläggs i denna 
fas visar vägen till dessa mål, det vill säga det bästa sättet att komma dit och hur eventuella 
förhinder i processen undviks. Syftet med strategi- och planeringsfasen är att komma 
fram till hur projektet ska styras samt att svara på frågorna “Vad ska vi göra?”, “Vad ska vi 
säga?” och “Varför ska vi säga det?” (Larsson, 2008: 134, 165). Vidare redovisas likheterna 
och skillnaderna mellan de två delmomenten i strategifasen; strategi och planering.

Strategi
Innebörden av strategiskt arbete kan upplevas som diffus. Larsson (2008: 166) 
beskriver att gränsen mellan begreppen strategi och planering är svår att definiera. Det 
förekommer att begreppen anses vara synonyma medan de ibland ses som två skilda 
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begrepp. Strategiarbete skiljer sig mellan olika organisationer vilket till stor del beror 
på hur dess ledning är utformad. Larsson menar att det i grova drag finns tre olika 
forskarskolor om hur strategisk planering används rent operationellt. Strategiprocessen 
kan ses som antingen adaptiv, tolkande eller linjär. Med ett adaptivt synsätt på 
strategiprocessen ses strategiarbetet som ett medel vilket anpassas efter omvärldens 
förändring. Det tolkande synsättet på strategiprocessen betonar vikten av att anpassa 
strategiarbetet efter variationer och sociokulturella händelser inom organisationen. I 
den sista traditionella forskningsskolan anses strategiarbetet som en linjär process där 
strategierna arbetas fram metodiskt och rationellt.

För att arbeta fram effektiva strategier krävs det att ett antal kriterier uppfylls. Viktigast 
är att det finns kärnfulla och tydliga mål som motiverar de personer som arbetar med 
projektet. Som tidigare nämnts går mål och strategi hand i hand. Strategiarbetets 
uppgift är att utgöra en så stark och flexibel plan som möjligt för att projektet ska 
kunna nå sina mål oavsett motgångar (Cutlip m.fl, 2006: 309). Det finns olika 
syner på hur strategierna bör arbetas fram. Ofta ses strategiarbete som en uppgift för 
ledningen där strategierna utarbetas och förmedlas vidare till underliggande nivåer inom 
organisationen. Larsson (2008: 167) menar dock att det finns många som förespråkar en 
vidare syn på hur strategier bör tas fram. Genom att exempelvis låta ledningen föra en 
dialog med övriga medarbetare kan de i samråd arbeta fram organisationens strategi. Att 
låta medarbetarnas kunskap om organisationen bidra till utvecklingen av strategiarbetet 
kan vara mer fördelaktigt än att enbart låta strategiarbetet utarbetas av ledningen.

Planering
Det finns en traditionell syn om att strategisk planering kan gynna en organisation 
både ekonomiskt och utvecklingsmässigt. Detta då planering genererar taktiker som 
kan säkerställa en framgångsrik implementering (Song, Im, van der Bij & Song, 2011: 
509). Cutlip med flera (2006: 316) menar att planering inte garanterar ett lyckat 
genomförande men att det definitivt ökar möjligheterna för det. Press och Cooper 
(2003: 63) beskriver likt Larsson (2008: 127-128) att effektivt planerade insatser är 
vitalt för att uppnå en organisations eller ett projekts utsatta mål. Välgrundad planering 
skall visa vägen för medarbetarna och fungera som en stöttepelare under projektets 
gång. Enligt Song med flera (2011: 509) är strategisk planering dessutom viktigt för en 
organisations beslutsfattande då det kan ge insikt i hot och möjligheter.

Likt begreppet strategi är även begreppet planering brett och kan definieras på olika 
sätt. Detta kan bland annat bero på att planering kan ske på många olika nivåer i en 
organisation och att det kan ha olika omfattning. Trots att det är viktigt att planera 
framtiden är den samtidigt oförutsägbar. Det sker idag snabba och stora förändringar 
i omvärlden som organisationer måste vara förberedda på. Ett farligt misstag är om 
organisationer upprättar allt för rationella planer då de kan slå tillbaka på grund av att 
de inte är tillräckligt flexibla. Organisationer bör planera sin verksamhet men planerna 
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behöver vara så pass flexibla att de klarar av snabba omkast och eventuella nya spår. En 
ursäkt till varför planering bortprioriteras kan enligt Cutlip med flera (2006: 316) vara 
att det är tidskrävande och att det kan anses vara onödigt att planera då det ständigt 
sker förändringar i processen. Andra argument kan dessutom vara att kunden inte vill 
betala för det eller att yrkesutövare hävdar att de klarar sig bra utan planering.

Planering av ett projekt dokumenteras ofta enligt Larsson (2008: 139) i form av en 
arbetsplan. Denna ska framför allt fungera som en riktlinje för projektet men den 
ska dessutom innehålla beslutsunderlag vilka används som en rättningsmall när en 
utvärdering efter projektets avslut genomförs. Strukturen på arbetsplanen ser olika ut 
beroende på olika typer av projekt. Ett lämpligt sätt enligt Larsson är att lägga upp den 
på samma sätt som arbetsprocessen.

2.2.3. Implementering
Så snart som problemet har definierats och en lösning har framtagits ska planerna 
verkställas. I implementeringsfasen övergår planerna till handlingar och taktiskt 
utförande. Denna tredje fas av den strategiska arbetsprocessen behandlar fakta samt 
de strategier och planer som utarbetats i de två föregående faserna (Cutlip m.fl, 2006: 
338). Genomförandet innebär enligt Larsson (2008: 229, 134) och Kotler med flera 
(2008: 131) bland annat produktion, distribution och arrangemang. De frågor som 
skall besvaras i den här fasen är; “Vem ska göra och säga det?” och “Vad, hur och när 
ska vi göra och säga det?”.

Taktik
Hur projektets strategier ska genomföras bestäms i implementeringsfasen och är synonymt 
med projektets taktik. I denna fas är det viktigt att de strategier som utvecklats i den 
föregående fasen, strategi- och planeringsfasen, vidhålls. Det kan vara farligt att här låta 
kreativa och utsvävande ideér som inte följer strategin ta över då de riskerar att flytta 
fokus från projektets utsatta mål (Tench & Yeomans, 2006: 188). För att ett varumärke 
ska nå en önskad målgrupp bör som tidigare nämnts en plan för hur organisationen 
ska kommunicera utarbetas. Detta utgör en viktig del av implementeringsfasen och 
säkerställer att rätt budskap förmedlas i lämpliga medier (Cutlip m.fl, 2006: 340-341). 
Cutlip med flera (2006: 357- 358) utgår från ett antal viktiga egenskaper för hur ett 
budskap bör formuleras och hur det bör framföras. Budskapet måste bland annat vara 
trovärdigt, lätt att förstå och relevant för målgruppen. Det är även viktigt att budskapet 
förmedlas i rätt kanaler. En annan aspekt som bör beaktas vid utformningen av ett 
projekts taktik är enligt Tench och Yeomans (2006: 188-189) om implementeringen är 
lämplig för målgruppen och om den kommer att generera ett önskat resultat. Det anses 
också vara viktigt att begrunda om det praktiskt går att genomföra implementeringen 
utifrån de resurser som projektet har att tillgå.
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2.2.4. Utvärdering
För att säkerställa att de utsatta målen har uppnåtts måste en utvärdering göras. I denna 
fjärde och sista fas undersöks och mäts resultaten i projektet. Cutlip med flera delar in 
analysarbetet i tre delar; analys av förberedelserna, analys av genomförandet och analys 
av effekterna (Cutlip m.fl, 2006: 376). Först utvärderas situationsanalysen, det vill säga 
omvärldsbevakning, målsättning och research. Nästa del är att granska planerings- och 
produktionsfasen. Slutligen analyseras effekterna av den strategiska arbetsprocessen i 
sin helhet (Larsson, 2008: 249). Utvärderingen genomförs för att dra lärdom om vad 
som hände och varför. Detta gör att en organisation kan utvecklas och prestera mer 
effektivt i framtida projekt (Cutlip m.fl, 2006: 364). Ett effektivt analysarbete utförs enligt 
Larsson (2008: 249) inte enbart i slutet av ett projekt utan bör vara pågående under hela 
den strategiska arbetsprocessen. Under projektets gång bör eventuella problem, lösningar 
och förändringar i projektplanen dokumenteras för att i denna fas kunna analyseras. I 
implementeringsfasen kan exempelvis många oväntade händelser påverka planeringen och 
därför krävs en konstant kontroll. Utvärderingsfasen handlar i korthet om att utvärdera 
resultaten av strategin för att försäkra att målen uppnåtts (Kotler m.fl, 2008: 161).

Cutlip med flera (2006: 381) beskriver att det är viktigt att en organisation mäter 
förändringar löpande under projektets gång, både internt och externt. En komplett och 
sammanfattande utvärdering kräver en mätning av organisationen, dess målgrupp och 
den sociala och kulturella miljö som där organisationen verkar. Begreppet utvärdering 
kan enligt Larsson (2008: 249-250) ha många olika betydelser och det kan i denna fas 
förekomma ett flertal analyser med olika syften. Det vanligaste vid utvärderingar av 
projekt är att göra en effektanalys. Denna form av analys undersöker hur aktiviteterna i 
projektet har påverkat målgruppens kunskaper och beteenden. En orsaksanalys ger svar 
på vilka faktorer som har genererat projektets effekter. Dessutom kan en insatsanalys 
utföras vilken utvärderar arbetet i projektet och vilka insatser som krävts. Även denna 
analys kan följas upp av en effektivitetsanalys av huruvida projektets mål har uppnåtts 
på det mest effektiva sättet. Detta för att få insikt i hur och om projektet hade kunnat 
genomföras på ett annorlunda sätt. 

2.3. Designprocessen
Under denna rubrik förklaras först fördelarna och svårigheterna med att försöka kartlägga 
en designprocess. Därefter presenteras de grundläggande beståndsdelarna av en designprocess 
samt en beskrivning av hur designprocessen har utvecklats.

Det var under 1960-talet som forskare började intressera sig för att studera metoder inom 
design. Målet med detta var att rationalisera designprocessen för att kunna undersöka 
hur den styrs samt hur de olika aktiviteter som ingår i designprocessen ter sig (Zeng 
& Cheng, 1991: 137). En missledande uppfattning om en kreativ process är enligt 
Owen (1992: 216) att den utesluter ett strategiskt tänkande. Han menar att kreativa 
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problemlösningar i själva verket går att systematisera då dessa ofta föregås av en viss 
planering, det vill säga att kreativitet i stor utsträckning faktiskt går hand i hand med 
strategier. Detta gör att designprocessen kan studeras på ett strukturellt plan. Lawson 
(1997: 4) beskriver att många forskare har försökt mappa upp de olika stegen i en 
designprocess från början till slut. Tanken med detta är att se designprocessen som en 
rad distinkta aktiviteter som till viss del utförs i en förutsägbar och identifierbar ordning. 
Ur ett logiskt perspektiv måste därmed en formgivare genomgå ett antal faser för att ta sig 
från det första steget till det slutgiltiga, det vill säga från det tillfälle där formgivaren först 
möter ett problem till det steg där problemet når en lösning. Sivaloganathan, Evbuomwan, 
Jebb & Wynn (1995: 452) beskriver att syftet med de modeller som framtagits är att 
förklara ordningen för hur olika aktiviteter infaller i designprocessen.

Visser (2006: 30) anser att det finns en felaktig tro att forskningen ska ha utvecklat 
arbetssätten inom design. Han anser att det är en svår uppgift att ta fram allmängiltiga 
teorier inom ämnet eftersom alla formgivare har individuella syner på vad design 
är och hur den tas fram. Att arbeta strategiskt inom design anses även av Press och 
Cooper (2003: 54) som en komplex uppgift och de menar att arbetssätten är svåra att 
systematisera. Lawson (1997: 62) menar att inga optimala lösningar för en designprocess 
finns och att all design består av kompromisser. Stempfle och Badke-Schaub (2002: 474) 
påpekar även de svårigheten i att greppa en designprocess med en särskild metodologi. 
De menar att en formgivare på många sätt liknas vid en konstnär i det hänseende att 
dess arbetsprocess är allt för komplex och situationsanpassad för att kunna kartläggas. 
Dorst och Dijkhuis (1995a: 262-263) påpekar även de att inget designprojekt är det 
andra likt och att det därför inte går att alltid arbeta enligt samma process. Med detta 
menar de att upplägget för en formgivares arbete snarare bygger på erfarenheter än på 
en specifik modell.

Lawson (1997: 124-125) beskriver att det inte finns en optimal modell att jobba efter 
inom designprojekt då inget specifikt arbetssätt på förhand kan garantera ett bra resultat. 
Goldschmidt (1995: 194) betonar dock vikten av att finna arbetssätt som kan bidra till 
ökad effektivitet i designprocesser och hävdar att utrymme för kreativitet inom design 
är viktigt för att hitta bra lösningar. Press och Cooper (2003: 40) hävdar att ett kreativt 
arbetssätt ofta benämns som innovationsarbete och menar att det idag är allmänt 
accepterat som en av de stora bidragande faktorerna till ett varumärkes framgång.

2.3.1. Designprocessens grundläggande beståndsdelar
Alla formgivare arbetar efter individuella processer som kan te sig på olika sätt från 
projekt till projekt. Vissa inleder projektet med en bakgrundsanalys medan andra påbörjar 
skapandeprocessen direkt. Oavsett vilken väg som väljs så finns det inget rätt eller fel. Alla 
måste hitta sin egen individuella väg som passar. Alla kreativa processer bör dock kunna 
struktureras för att kunna förhållas till projektets deadline (Shaughnessy, 2010: 112). Dorst 
(2008b: 7) beskriver att många professionella och erfarna formgivare idag fortfarande 
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hävdar att de inte arbetar efter en utsatt strategi. Detta anses en klassisk uppfattning av 
formgivarna själva som inte har accepterats av forskare inom kommunikationsvetenskap. 
Forskning har visat sig att formgivare faktiskt använder metoder i sitt arbete. Metoderna 
är dock så pass invanda efter lång erfarenhet att de själva inte är medvetna om dem. En 
studie av Tan och Melles (2010: 474) har dessutom visat att vissa formgivare som hävdar 
att de utgår från en strategi inte har en fast struktur i deras arbetsprocess.

En väl utarbetad designprocess bör enligt van Aken (2005: 392-393) bestå av två delar; 
processens struktur och rollerna i processen. Designprocessens struktur innefattar 
dels planering av de olika delmomenten i projektet och dels förklarar den i vilken 
ordning dessa aktiviteter ska ske. En strukturering av roller förklarar vilka aktörer 
som ansvarar för de olika aktiviteterna i designprocessen. En kombination av dessa 
två delar bidrar till en välorganiserad designprocess. Potter (2002: 100) menar att det 
i större designprojekt ställs högre krav på en fungerande rollstruktur då det bör vara 
tydligt vem som ansvarar för vilket område. Mindre designarbeten tenderar att vara 
mer informella än större projekt där fler personer är involverade. Han påpekar dessutom 
att en formgivare som arbetar enskilt på ett artistiskt plan inte behöver anpassa sig på 
samma sätt. Designprocessen kan enligt Potter beskrivas i olika steg vilket gör att den 
kreativa processen kan analyseras;

1. Formgivaren möter en okänd situation.

2. Formgivaren gör sig bekant med situationen och tar instruktioner från kund eller  
 överordnad. Dessa diskuteras för att kontrollera att de är korrekt förstådda.

3. Förståelsen leder till en lösning som presenteras, modifieras och slutar i ett resultat.

Likt den modell av den strategiska arbetsprocessen som Cutlip med flera har tagit fram 
(Se figur 2.1) beskriver även Visser (2006: 34-35) en fyrstegsmodell av designprocessen. 
Det första steget ska ge klarhet i projektets uppgift och innefatta en planering av 
projektet. Vidare utvecklas konceptet för att sedan övergå till utförande av designen. 
Det sista steget innefattar utvärdering, presentation och beslutsfattande. Utvärdering är 
dock inte alltid en naturlig del av designprocessen. Designprocessen beskrivs även av Tan 
och Melles (2010: 462) som bestående av fyra faser; briefing, tolkning, idégenerering 
och presentation. Denna modell liknar tidigare nämnda teorier men skiljer sig i det 
hänseende att den inte har en fas som tar upp utvärdering (Tan & Melles, 2010: 462).

De modeller av designprocessen som tidigare nämnts beskriver att strategifasen infaller 
före idéfasen. Detta beskriver även Press och Cooper (2003: 58) som det traditionella 
arbetssättet, det vill säga att marknadsavdelningen eller strategerna utvecklar designbriefen 
och sedan lämnar över den till kreatörerna. Press och Cooper (2003: 63) hävdar dock 
samtidigt att det optimala är att en representant från designavdelningen finns närvarande 
vid samtliga möten under projektets gång. Det är dock inte alltid som en idé för en design 
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föds ur en strategi. Detta kan exempelvis vara i situationer då en formgivare arbetar efter 
en intuitiv känsla (Se figur 2.2). I dessa fall måste formgivaren i efterhand utarbeta en 
strategi för att kunden ska få förståelse för utförandet (Shaughnessy, 2010: 33-34).

STR ATEGI IDÈ PRODUKTION

STR ATEGI IDÈ PRODUKTION

Figur 2.2. Illustration av hur idé och strategi kan arbetas fram i en designprocess.

2.3.2. Nya förutsättningar
Digitaliseringen som har skett under de senare årtiondena har ändrat förutsättningarna 
för hur grafiska formgivare arbetar. Designprocessen som förr brukade vara långsam och 
metodisk har idag blivit effektivare. En stor del av hantverket har idag ersatts med datorer. 
Detta har medfört att design kan upplevas som att den har blivit mer standardiserad, 
både i själva utförandet och i resultatet (Larsson, 2009:23), (Shaughnessy, 2010: 112). 
Den ökade hastigheten i processen medför även att det kan vara svårare att avgöra 
kvaliteten på arbetet. Innan datorer fanns fick formgivare arbeta hårdare för att komma 
fram till den slutgiltiga designen då det inte fanns samma förutsättningar att prova 
flera olika alternativ. Trots att den design som framställdes innan datorerna kom kan 
upplevas som mer originell menar Shaughnessy (2010: 113) att få förmodligen skulle 
föredra att gå tillbaka och arbeta på det sättet. 

2.4. Yrkesrollen som grafisk formgivare
Under denna rubrik presenteras olika förklaringar till vad yrket innebär. Vidare förklaras 
varför det finns en komplexitet kring yrkesroller inom strategisk kommunikation och möjliga 
lösningar på problemet. Slutligen presenteras teorier om yrkets framtid. 

Enligt Shaugnessy (2010: 18) räckte det förr att en formgivare behärskade hantverket 
medan dagens grafiska formgivare behöver betydligt fler egenskaper. Han menar 
att det idag krävs att en formgivare är kompetent inom flera områden, det vill säga 
att bland annat besitta ett affärssinne, kunskaper inom research och ett utpräglat 
entreprenörstänkande. Yrkesutövare med en högre utbildning är enligt Tench och 
Yeomans (2006: 199) bättre förberedda att arbeta strategiskt än de som enbart förlitar 
sig på erfarenhet och intuition. Press och Cooper (2003: 102) beskriver att de flesta 
formgivare förmodligen inte vill betrakta sig själva som strateger men att det ofta är 
precis vad de är. Detta då en formgivare går igenom flera steg i sin arbetsprocess för att 
identifiera ett problem som därefter leder till en lösning. Press och Cooper (2003: 194) 
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beskriver vidare att rollen som kreativt ansvarig i ett designprojekt bland annat innebär 
att styra designens riktning, att leda och organisera designavdelningen samt att ansvara 
för kommunikationen med övriga personer som är involverade i projektet. 

En av de viktigaste egenskaperna för en grafisk formgivare är enligt Shaughnessy (2010: 
23) att utöver talang och hantverksskicklighet besitta goda kommunikationskunskaper. 
Detta är viktigt dels för att kunna förstå vad kunden efterfrågar och dels för att kunna 
kommunicera på ett sätt som kunden förstår. Genom att kommunicera på kundens 
nivå är det lättare att övertyga och sälja in en designidé. Integriteten hos en grafisk 
formgivare är exempelvis viktig för att kunna hålla fast vid och tro på en idé även om 
kunden motsätter sig dem. En annan viktig egenskap som en grafisk formgivare bör 
besitta är enligt Shaughnessy (2010: 112) kreativitet. Han beskriver kreativitet som en 
blandning av inspiration, risktagande och att gå utanför sin komfortzon. Kreativitet är 
en egenskap som både kan vara positiv och negativ. Företag värderar ofta kreativitet hos 
personalen men det är sällan som företagen faktiskt drivs av kreativa personer. Desto 
vanligare är det att företag drivs av personer med juridisk och ekonomisk bakgrund 
som har ett mer rationellt affärstänkande. Enligt Shaughnessy (2010: 70) finns en 
förutfattad mening om att kreativitet och administration inte går ihop. Han menar att 
en grafisk formgivare kan uppfattas som opålitlig när det kommer till planering eller 
att hålla en budget medan en person med administrativ roll kan ses som oförmögen 
att ta hänsyn till de visuella aspekterna. Inget av dessa två påståenden är helt sanna 
och de framställer formgivaren som en person utan förmåga att ha en ledande roll i 
ett projekt. Detta kan vara en förklaring till varför designers inte alltid får förtroende 
från kunden och varför kreatörer ofta har en lägre position i företagen. Även fast att det 
finns en uppfattning om att kreativa personer är ostrukturerade i sitt arbete präglas ofta 
den kreativa processen av hårt arbete (Shaughnessy, 2010: 112). Shaughnessy (2010: 
70) menar att detta kan motbevisas genom att formgivare visar sina administrativa 
kunskaper, alternativt jobbar tillsammans med en projektledare. Finns det inte resurser 
för att anställa en projektledare är det viktigt att formgivaren själv kan de grundläggande 
kunskaperna inom strategiarbete.  

2.4.1. Oklarheter i yrkesrollen
Yrkesområdet strategisk kommunikation är ständigt växande. Till skillnad från många 
andra yrken krävs det inte någon specifik förberedande utbildning eller examen som 
försäkrar att utövaren är kompetent inom området. I och med att yrkesutövare inom 
strategisk kommunikation inte certifieras kan personer med samma arbetsuppgifter 
titulera sig olika (Cutlip m.fl, 2006: 29). Detta kan vara en bidragande orsak till varför 
yrkesrollerna och arbetsuppgifterna inom strategisk kommunikation, där grafiska 
formgivare ingår, är svåra att definiera. Yrken inom ämnet tenderar på grund av bristen på 
legitimerade yrkesutövare att uppfattas som oseriösa. Genom att öka professionalismen 
för yrken inom strategisk kommunikation kan yrkesområdets status utökas (Sha, 2011: 
1). Enligt Press och Cooper (2003: 161) är det omöjligt att diskutera yrkesroller inom 
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design utan att nämna Norman Potter som redan 1969 påpekade svårigheterna med att 
använda ordet design. Detta då det finns vitt skilda uppfattningar om vad ordet betyder. 
Dock anser han att det är viktigt att fortsätta analysera den bredd av kompetenser som 
florerar inom branschen och att förklara värdet i de olika yrkesrollerna.

Många forskare har föreslagit ackreditering som ett sätt att höja professionalismen inom 
strategisk kommunikation, det vill säga att yrkesutövare legitimeras. Vissa ifrågasätter 
om det verkligen skulle göra någon skillnad och anser att yrkeserfarenhet väger lika tungt 
som en certifiering. Det finns dock forskning som lyfter fram att ackreditering har en 
stor betydelse. Denna forskning visar att yrkesrollerna inom strategisk kommunikation 
ser annorlunda ut mellan ackrediterade och ej ackrediterade praktiker. Till exempel 
tenderar ackrediterade praktiker att till större del få utnyttja all sin kompetens inom sitt 
yrke. Det har dessutom påvisats att ackrediterade utövare av strategisk kommunikation 
är äldre och mer involverade i de fyra stegen av den strategiska planeringen än icke-
ackrediterade samt att de har närmare kontakt med ledningen inom företagen (Sha, 
2011: 1). Detta kan kopplas till hur Dorst (2008b: 10) beskriver att det i studier har visat 
sig att det är vanligare att formgivare med senior titel och mer yrkeserfarenhet arbetar 
med strategi än de som är unga i branschen. Press och Cooper (2003: 195) resonerar 
dock kring om det finns någon mening i att lyfta design till samma professionella status 
som exempelvis läkaryrket. Han anser att en designers främsta uppgift är att begrunda 
etiken i dess yrkesutövning men att det samtidigt är viktigt att detta inte begränsar 
designerns möjlighet att arbeta innovativt. Att vara fri från legitimitet kan vara en 
styrka inom design då det gör det möjligt för en formgivare att snabbt anpassa sin roll 
efter vad situationen kräver. Press och Cooper menar dock att det kvarstår ett behov 
av att kartlägga rollerna inom designbranschen då det gör det möjligt att förstå vilken 
kompetens en specifik designer besitter.

2.4.2. Yrkesrollen i framtiden
Den stora variationen i yrkesrollen som grafisk formgivare kan både vara ett resultat 
av designutbildningarnas utformning och av att kunder och konsumenter efterfrågar 
specifika kompetenser. Detta innebär att det finns flera sätt att se på professionen och dess 
framtid (Press & Cooper, 2003: 161). Sharpe (1984: 53-54) ansåg i mitten av 1980-talet 
att utbildningarna inom strategisk kommunikation krävde specialisering då han siade 
om att yrkesrollerna i framtiden skulle bli mer specificerade. Dessutom hävdade han att 
yrkesutövare behövde förberedas på grund av yrkesrollens ökande komplexitet. Press 
och Cooper (2003: 70) uttrycker en önskan om att design i framtiden ska sträva efter 
att vara relevant och meningfull, det vill säga att designen möter de syften den ska 
uppfylla. De menar även att utbildningar inom design har en uppgift att begrunda sin 
roll i utvecklingen av yrket som formgivare i framtiden (Press & Cooper, 2003: 195).
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3. Metod
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien. Först beskrivs studiens 
karaktär, avgränsningar, urval och utförande. Därefter beskrivs intervjuernas upplägg 
och genomförande samt den manual som använts som stöd för intervjuerna. Sist 
förklaras studiens validitet och reliabilitet samt studiens metodproblem.  

3.1. Kvalitativ metod
Ansatsen för denna studie är kvalitativ, detta då syftet är att finna förståelse för de 
grafiska formgivarnas uppfattningar om strategiarbete i ett designprojekt samt åsikter om 
yrkesrollen. Kvalitativa metoder strävar efter att finna en djupare förståelse för ett ämne 
vilket gör att samtalsintervjuer är en lämplig metod för denna studie. Samtalsintervjuer, 
öga mot öga, är fördelaktiga när ett komplext ämne undersöks. Detta på grund av att 
intervjufrågor kanske måste förklaras, diskuteras eller upprepas. Dessutom är metoden 
lämplig på grund av att studiens frågor till stor del kräver en diskussion och interaktion 
mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Eftersom undersökningen 
ämnar att undersöka de grafiska formgivarnas åsikter kring strategiarbete och inte 
fakta är samtalsintervjuerna i denna studie av respondentkaraktär (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wägnerud, 2007: 258-259). Intervjuernas upplägg är semistrukturerat 
vilket Bailey (2007: 100) anser vara en fördelaktig metod i tolkande studier.

I problembakgrunden beskrivs bristen av forskning inom ämnet. Enligt Esaiasson med 
flera (2007: 285) är det fördelaktigt att använda sig av samtalsintervjuer i studier av 
fält som ännu ej är utforskade och där det på förhand är svårt att förutse vilka möjliga 
svar som studien kan generera. Eftersom det råder en brist på forskning inom studiens 
ämnesområde var samtalsintervjuer en passande metod. 

3.2. Förutsättningar
Kriterierna för de designbyråer som ingår i studien är att de under år 2011 ska ha 
omsatt minst fem miljoner kronor och ha minst fem personer anställda. De ska även 
utge sig för att erbjuda både design- och strategilösningar. De grafiska formgivare 
som ingår i studien ska vara fast anställda på designbyråer i Stockholm samt ha varit 
yrkesverksamma under de senaste tre åren. Dessutom ska de grafiska formgivarna på 
respektive designbyrå vara kreativt ansvariga för projekten samt besitta en övergripande 
insikt i byråns arbetsprocess.

3.3. Studiens urval
Urvalen i denna studie skedde i två steg där det första steget avser de olika designbyråerna 
där de personer som intervjuats i studien arbetar. I det andra steget i urvalet utsågs 
respondenterna, det vill säga de grafiska formgivare som intervjuas (Ryen, 2004: 73). 
Designbyråerna och respondenterna valdes ut strategiskt då de besitter de specifika 
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egenskaper som beskrivs i studiens avgränsningar (Esaiasson m.fl, 2007: 292). Enligt 
Ryen (2004: 86) är det viktigt att en kvalitativ studie uppnår en mättnadspunkt, det 
vill säga att en tillfredställande mängd data samlas in. Forskning har visat att det i 
kvalitativa studier kan räcka med att intervjua tio personer för att uppnå teoretisk 
mättnad (Esaiasson m.fl, 2007: 292) I denna studie har därför nio grafiska formgivare 
på åtta olika designbyråer intervjuats. 

3.3.1. Urval av designbyråer
Enligt Ryen (2004: 86) är det i kvalitativa studier viktigt att urvalet av analysenheter 
speglar en bredd, trots att studiens avgränsningar eftersträvar en till viss del homogen 
population. Därför utfördes ett variationsurval då det enligt Ryen (2004: 78) inte är 
önskvärt att enbart undersöka typiska fall av en population. Denna urvalsmetod gör det 
möjligt att fånga in en variation av de designbyråer som går inom ramen för studiens 
avgränsningar. Studiens avgränsningar säkerställer en viss homogenitet i populationen, 
det vill säga att vissa utsedda variabler är gemensamma för de olika designbyråerna. 

För att samtliga personer som intervjuas till viss del ska besitta liknande förutsättningar 
för hur de arbetar strategiskt har vi satt upp kriterier för de designbyråer där de grafiska 
formgivarna arbetar. Ett urval som präglas av en viss homogenitet minskar risken för att 
faktorer som ej är väsentliga för studien påverkar reliabiliteten negativt (Esaiasson m.fl, 
2007: 102-103). Utöver studiens avgränsningar representerar de olika designbyråerna 
en stor variationbredd vad gäller exempelvis omsättning, antal anställda och hur lång 
erfarenhet de har i branschen. Genom att vi i denna studie utförde ett strategiskt urval av 
designbyråer hade vi möjligheten att säkerställa att designbyråerna representerade varierande 
kompetensområden. Exempelvis förpackningsdesign och varumärkesutveckling. Vi ville 
att designbyråerna skulle verka på samma marknad och ansåg därför att det var lämpligt 
att undersöka designbyråer belägna i Stockholm. Detta bland annat då marknaden och 
konkurrensen här är störst. Informationen om designbyråernas omsättning och antal 
anställda hämtades från internetsökmotorn AllaBolag (2012).

3.3.2. Urval av respondenter
För att utse de personer som skulle medverka i intervjuerna på respektive byrå 
genomfördes ett strategiskt urval. Eftersom det krävdes att intervjupersonerna hade 
relevant kompetens gjordes undersökningar om vem på respektive designbyrå som 
stämde in på studiens avgränsningar. Detta då studien ämnar att undersöka åsikter hos 
grafiska formgivare som besitter särskilda kunskaper och ansvarsområden. En titel som 
exempelvis “byråchef” garanterar inte att personen i fråga är insatt i det område som 
studien berör (Esaiasson m.fl, 2007: 213). För att nå de mest lämpliga respondenterna 
kontaktades designbyråerna genom ett samtal till byråns huvudnummer. Personen som 
svarade informerades om studiens syfte och vilka kriterier som personen som vi ville 
komma i kontakt med skulle uppfylla. Därefter hänvisade personen oss vidare till den 
på byrån som bäst stämde in på beskrivningen, det vill säga den grafiska formgivare som 
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är kreativt ansvarig i designprojekt. I och med detta fungerar personerna som vi först 
pratade med, på respektive designbyrå, som informanter (Esaiasson m.fl, 2007: 257). 
När den grafiska formgivare som  rekommenderats för att delta i studien kontaktades 
förklarades först studiens syfte. Därefter utfördes en kontroll med denna person för att 
säkerställa att studiens avgränsningar och urvalskriterier uppfylldes (Ryen, 2004: 80). 
Om personen identifierade sig med urvalskriterierna tillfrågades han eller hon om att 
delta i en intervju. I de fall som personen inte passade in på urvalskriterierna ombads 
personen att hänvisa till en annan mer lämplig person på designbyrån.

3.4. Intervjuernas upplägg och genomförande
Intervjuerna genomfördes på plats hos respektive byrå. Detta dels för att respondenterna 
skulle känna sig trygga i miljön och dels för att de inte skulle behöva uppoffra mer 
arbetstid än vad intervjutillfället krävde (Ryen, 2004: 74). Längden på intervjuerna 
valdes efter  Esaiasson med fleras rekommendationer. För att undvika bortfall av 
respondenter, på grund av intervjuernas längd, informerades respondenterna vid första 
kontakt om att respektive intervju ej skulle komma att överskrida 60 minuter. Genom 
att hålla intervjuerna korta minskas risken för att respondenten tappar fokus och 
engagemang. Intervjuerna spelades in med hjälp av två bandspelare för att säkerställa 
att all information som framkom i intervjuerna dokumenterades (Esaiasson m.fl, 
2007: 302). Intervjuernas längd varierade mellan 35 och 55 minuter beroende på hur 
uttömmande svar respondenten gav. En intervju överskred den förutbestämda tiden 
och varade i 90 minuter. Detta berodde på att respondenten gav utförliga svar.

Vid intervjuerna ansvarade en av oss för att informera respondenten om intervjuns 
upplägg och den andra ansvarade för inspelningen. Under själva intervjun var vi 
båda aktiva i samtalet för att försäkra att det inte skulle bli bortfall på några frågor. 
Detta bidrog till att vi båda kunde vara delaktiga i diskussionen och ställa följdfrågor. 
Dessutom gjorde det att samtalet föll sig mer naturligt mellan oss och respondenterna. 
Under samtalets gång förde vi båda kortare anteckningar av svaren och noterade latenta 
budskap (Esaiasson m.fl, 2007: 302).

För att undvika att respondenterna skulle feltolka våra frågor kring hur de upplever att 
de arbetar strategiskt i designprojekt ansåg vi det nödvändigt att förtydliga dessa frågor 
med bilder. Respondenterna fick därför se modellen av den strategiska arbetsprocessen 
som vi i denna studie utgår från (Se figur 2.1). På grund av att vi inte fann någon befintlig 
modell som illustrerar ordningen för hur idé och strategi arbetas fram i en designprocess 
har vi tagit fram en egen modell (Se figur 2.2). Detta då vi ansåg det som nödvändigt att 
förtydliga de två arbetssätten för respondenten under intervjuerna. Modellerna användes 
under intervjuerna som ett stöd och en utgångspunkt för intervjufrågorna.

I den första delen av intervjun presenterades avsikten med intervjun och dess upplägg. 
Innan själva intervjun påbörjades tillfrågades respondenten om ett godkännande för att 
intervjun spelades in (Kylén, 2004: 31). Datum, plats och tidpunkt för intervjun samt 
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namnet på de personer som deltog vid intervjun dokumenterades. Intervjun inleddes 
sedan med kortfattade frågor kring respondenten och dess bakgrund, exempelvis om 
utbildning och yrkeslivserfarenhet. Detta för att kartlägga respondentens egenskaper 
samt för att ge intervjun en mjuk inledning (Ryen, 2004: 48). Därefter ställdes 
övergripande frågor om ämnet där respondenten fritt fick  svara utan att vi ingrep i 
samtalet. Det centrala var att respondenten ostört fick skildra sin egen bild av ämnet. 
Om samtalet avstannade ingrep vi med utvecklande frågor (Ryen, 2004: 49-50). 
De övergripande frågorna övergick sedan över till mer specifika frågor. Här ombads 
respondenten att ge mer konkreta svar och exempel på de öppna frågorna (Kylén, 2004: 
31). I slutet av intervjun ombads respondenterna om tillåtelse att åter kontaktas om 
eventuella frågor skulle uppkomma i efterhand (Ryen, 2004: 55).

För att säkerställa att hela studiens teorigrund och syfte täcktes in i intervjun var 
huvudfrågorna förutbestämda. Frågorna behövde därmed inte följa en strikt struktur 
och dess formuleringar behövde inte vara identiska vid varje intervju (Ryen, 2004: 46). 
Eftersom vi på förhand hade svårt att förutse respondenternas svar valde vi att låta 
intervjufrågorna vara av öppen karaktär. Detta gör det möjligt för respondenterna att 
svara fritt och gör att deras egna ord och åsikter kan framkomma. Möjligheten för 
respondenten att svara fritt gjorde att interaktionen mellan respondenten och oss som 
intervjuade var viktig. Detta för att respondenten skulle kunna ställa frågor och för att 
vi som intervjuade skulle kunna ställa följdfrågor (Esaiasson m.fl, 2007: 259). På grund 
av att teorierna i studien i stor utsträckning innehåller ett vetenskapligt och komplicerat 
språk har vi försökt att bryta ner och förenkla dem på ett sätt som gör frågorna lätta för 
respondenterna att förstå (Esaiasson m.fl, 2007: 298). 

3.4.1. Intervjumanual
En intervjumanual har tagits fram för att säkerställa att intervjuerna utförs enligt en 
konsekvent mall och att de frågeområden som studien behandlar täcks in (Se bilaga 
1). Vikten vid respondentintervjuer är att undersöka samma frågeområden i samtliga 
intervjuer för att kunna se återkommande mönster i svaren (Esaiasson m.fl, 2007: 
292). Intervjumanualen gör att frågorna håller en väsentlig koppling till studiens 
syfte, frågeställning och problemformulering. Dessutom bidrog den till att vi som 
höll i intervjuerna kände oss väl förberedda (Esaiasson m.fl, 2007: 298). I intervjuerna 
användes en manual med specifika frågor som var organiserade efter olika ämnen. 
Frågorna behövde dock inte ställas i korrekt ordningsföljd. Det var snarare flytet i 
intervjun än frågornas ordningsföljd som bestämde när och hur en fråga skulle ställas. 
Exempelvis besvarade respondenterna ibland frågor redan innan de ställts och då 
hoppades dessa frågor över (Bailey, 2007: 100).
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3.5. Validitet och reliabilitet
Signifikativt för all kvalitativ forskning är att den bygger på tolkning. Detta betyder 
att det alltid finns en risk för att forskaren influerar resultatet. Med vetskapen om 
detta har vi ständigt reflekterat över studiens tillvägagångssätt och metodval för att 
undvika att studiens validitet påverkas. I och med valet av en hermeneutisk metod 
är vi försiktiga med att ta studiens resultat för absolut sanning. Genom att vi ställer 
oss kritiska till studiens reslutat och att vi inte är allt för självsäkra i våra slutsatser 
ökar också studiens validitet (Fejes & Thornberg, 2009: 221-222). För att höja studiens 
trovärdighet har vi dessutom till största del utgått från teorier som blivit granskade och 
godkända av andra forskade (Esaiasson m.fl, 2007: 355). Enligt Esaiasson med flera 
innebär validitet att undersöka det som studien utges för att undersöka (Esaiasson m.fl, 
2007: 63). Stor vikt har därmed lagts vid att sträva efter en hög begreppsvaliditet, det 
vill säga att översättningen från teori till operationella indikatorer stämmer överens 
med studiens syfte och teoretiska bakgrund. Enligt Bailey (2007: 184) är det viktigt 
för en undersöknings validitet att rätt personer intervjuas. I denna studie innebär det 
att rätt person på respektive designbyrå intervjuas. För att minimera risken för att 
validiteten påverkas negativt var det därför viktigt att respondenterna stämde in på 
studiens urvalskriterier (Esaiasson m.fl, 2007: 65).

En förutsättning för att undersökningen ska hålla en hög validitet är också att reliabiliteten 
är hög. Med det menas att undersökningen utförs på rätt sätt och att inga systematiska eller 
slumpmässiga fel, som påverkar resultatets utgång, förekommer (Esaiasson m.fl, 2007: 70). 
Esaiasson med flera (2007: 301) beskriver att samtliga studier som bygger på samtalsintervjuer 
innebär reliabilitetsproblem i form av intervjuareffekter, det vill säga att intervjusvaren kan 
bli olika beroende på vem som utför intervjun. Det var därför viktigt att vi i intervjuerna 
hade en objektiv och neutral roll. Vår uppgift var att få tillgång till respondernas åsikter och 
inte att tvinga på dem våra egna tolkningar och antaganden (Ryen, 2004: 53).

Genom att vi har framtagit en intervjumanual ökar både studiens validitet och reliabilitet. 
Intervjumanualen försäkrade dels att intervjufrågorna stämmer överens med studiens 
frågeställningar och minskade dels risken för att intervjuareffekter skulle uppstå 
(Esaiasson m.fl, 2007: 297). Inspelningarna av intervjuerna säkerställde att all information 
dokumenterades och medförde att intervjuerna kunde transkriberas ordagrant. Detta 
gjorde att ingen information uteblev och att vi inte gjorde några egna tolkningar innan 
analysen av det insamlade materialet påbörjades (Esaiasson m.fl, 2007: 302).

3.6. Metodproblem
Det faktum att vi valde semistrukturerade samtalsintervjuer som metod beror på att det 
för oss på förhand inte var möjligt att veta vilka svar studien skulle generera (Esaiasson 
m.fl, 2007: 285). Studiens resultat visade att de grafiska formgivarnas åsikter kring 
hur de arbetar strategiskt i designprojekt skiftar. Trots att studien strävar efter en stor 
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variation menar Esaiasson med flera (2007: 292) att det bör finnas en viss homogenitet 
i urvalet. Eftersom studiens resultat behandlar en bred variation av designbyråer är 
det svårt att dra slutsatser som är representativa för en specifik population. Vi inser 
i efterhand att fler avgränsningar och ett snävare urval av designbyråer hade kunnat 
bidra till ett mer specifikt resultat.

Intervjun med Andreas Linnell på designbyrån NINE blev inställd med kort varsel. 
Istället fick vi möjlighet att intervjua Lovisa Burman och Sara Sandén som även de hade 
insikt i designprocessen. Genom att intervjua två personer fick vi i detta fall två åsikter 
om hur de upplever att det strategiska arbetet ter sig på designbyrån. Dessa två personer 
följer dock inte studiens avgränsningar i det hänseende att de inte är kreativt ansvariga 
på designbyrån. I och med att vi i detta fall inte undersöker det som studien ämnar att 
undesöka påverkas studiens reliabilitet negativt (Esaiasson m.fl, 2007: 70). 

Som vi poängterat i tidigare avsnitt är ett problem med samtalsintervjuer att 
intervjuareffekter kan uppstå (Esaiasson m.fl, 2007: 301). Det är svårt för oss att avgöra 
om vi har påverkat respondenterna eller ej men vi anser att vi har följt intervjumanualen 
och behållit en neutral roll under samtliga intervjuer. Dock är vi medvetna om att det 
finns en risk för att detta kan ha inträffat och att det därmed kan ha påverkat studiens 
reliabilitet. Ett annat problem med att använda samtalsintervjuer för att granska åsikter 
är att respondenternas svar kan påverkas av omgivningen. Det finns i denna studie 
en risk för att respondenterna känner lojalitet för designbyråerna de arbetar på och 
därmed förskönar sina svar (Esaiasson m.fl, 2007: 216). Det finns dessutom en risk 
för att respondenten, istället för att reflektera över sina egna åsikter, refererar till en i 
samhället allmänt rådande diskussion kring ämnet (Fejes & Thornberg, 2009: 125). 
Vi har tidigare nämnt att begrepp som exempelvis ‘strategi’ och ‘design’ är svåra att 
definiera. Att vi använder dessa ord i intervjuerna kan ha medfört att respondenterna 
tolkar frågorna på olika sätt. Därmed påverkas studiens validitet (Fejes & Thornberg, 
2009: 222). Om vi hade gett respondenterna en beskrivning av ordens innebörd anser vi 
att problemet hade kunnat undvikas men att det inte hade gett respondenterna samma 
möjlighet att resonera fritt kring de olika begreppen. 
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4. Empirisk bakgrund
Under denna rubrik presenteras information om de utvalda designbyråerna och 
respondenterna. Informationen om företag är hämtad från AllaBolag.se.

Henrik Hallberg, Neumeister
Neumeister har funnits sedan år 2000 och har 13 anställda. Företaget omsatte år 2011 
cirka 14,3 miljoner kronor. Henrik Hallberg har varit yrkesverksam i 15 år och har 
arbetat på Neumeister i ett och ett halvt år. Henrik är kreativt ansvarig på Neumeister. 

Jesper Aggerborg, This Way Up
This Way Up grundades år 2009 och har fem anställda. Under år 2011 omsatte byrån 
cirka 6,3 miljoner kronor. En av företagets grundare är Jesper Aggerborg som även är  
kreativt ansvarig på byrån. Jesper Aggerborg har varit yrkesverksam sedan 1998.

Lovisa Burman och Sara Sandén, NINE
Designbyrån NINE grundades år 2011 efter en sammanslagning av byråerna No Picnic 
och Nine TTP och har idag 18 anställda. NINE omsatte år 2011 cirka elva miljoner 
kronor. Sara Sandén och Lovisa Burman har varit yrkesverksamma och arbetat som 
kreatörer på NINE i fem respektive sju år.

Niclas Öster, Silver
Silver grundades 1998 och har idag 21 anställda. Företaget omsatte under år 2011 
mellan 20-50 miljoner kronor. Niclas Öster har varit yrkesverksam i 20 år och har 
arbetat på Silver i tre år. Niclas Öster är kreativt ansvarig på Silver. 

Olle Thunberg, Prime
Prime har sammanlagt 130 medarbetare i Stockholm, Bryssel och New York och 
omsatte år 2011 cirka 137,3 miljoner kronor. Olle Thunberg har varit yrkesverksam i 
tre år och har arbetat som kreativt ansvarig på Prime sedan hösten 2011.  

Rikard Ahlberg, BVD
BVD har idag 16 anställda och omsatte under år 2011 cirka 13,7 miljoner kronor. 
Rikard Ahlberg är en av fyra delägare och är kreativt ansvarig på byrån. Han har varit 
verksam i branschen i 14 år och har arbetat på BVD sedan nio år tillbaka.

Stefan Sundström, BAS Brand Identity
BAS Brand Identity är en designbyrå med 30 anställda som under år 2011 omsatte cirka 
32,6 miljoner kronor. Stefan Sundström har varit yrkesverksam och arbetat på BAS 
Brand Identity sedan 2001. Han är idag kreativt ansvarig på byrån. 

Örjan Nordling, FamiljenPangea
Under år 2012 slogs Pangea samman med reklambyrån Familjen varpå FamiljenPangea 
bildades. Idag har byrån 26 anställda och omsatte under år 2011 mellan 50-99 miljoner 
kronor. Örjan Nordling är delägare i FamiljenPangea och har varit kreativt ansvarig på 
byrån sedan 1997. Han har varit yrkesverksam sedan 1985. 
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5. Resultat
Under denna rubrik presenteras resultatet från samtalsintervjuerna.

5.1. Fördelar med strategiarbete
Alla respondenter beskriver strategiarbete som viktigt i ett designprojekt för att 
designbyrån ska kunna fatta välgrundade beslut och motivera dem för kunden. En 
genomgående åsikt hos respondenterna är att strategin fungerar som ett medel för att 
kunna kommunicera med kunder och göra dem införstådda i designen. De anser att 
strategin utgör ett stöd för designen och att strategin motiverar designen för kunden.

“Strategin identifierar ett problem och vilka möjligheter som finns för att lösa det...” “... den är 
också viktig för att få kunden att förstå vad den kan förvänta sig och vad vi kommer att leverera. 
De är inga vana designköpare.” Stefan Sundström, BAS Brand Identity

“... ryggrad, själva basen. Så att det blir på riktigt och inte bara form...” Niclas Öster, Silver

“Strategin smalnar av vad budskapet i det kreativa till slut kommer att bli. Det är ju oftast bara 
bra, så man inte bara skjuter här och där.” Olle Thunberg, Prime

“... jag ser strategin som ett insäljningsargument, att man förklarar en stark idé. Jag har tagit fram 
det här konceptet på grund av att...” Henrik Hallberg, Neumeister

Ett flertal respondenter resonerar kring att strategiarbetet är det som skiljer design 
från konst. De beskriver att det visuella uttrycket för en design måste underbyggas av 
strategiska beslut då projektet i slutändan ska gynna ett varumärke eller ett företag.

“Om man inte har strategi och logik i ett designprojekt så blir det bara konst...” Henrik 
Hallgren, Neumeister

“... design ska inte finnas där som dekor eller ett smycke utan det ska fylla en uppgift. Gör det 
inte det så ska det inte vara där...” “... basala saker som handlar om funktion och väldigt lite om 
hur snyggt det är. Det är klart att estetik är otroligt viktigt i formgivning, men det är så mycket 
annat...” Rikard Ahlberg, BVD 

“Vi vill hitta lösningar som inte bara är kosmetiska utan är djupgående och som verkligen på 
allvar kan förbättra bolaget eller organisationen och hur de kommunicerar.” Örjan Nordling, 
FamiljenPangea

“... om kundens fru tycker att produkten ska vara rosa så är inte det ett strategiskt beslut, det är 
en egen uppfattning om något. Det är ju ett stort arbete att komma fram till en design. Det är ju 
mycket som man måste analysera och utvärdera för att komma fram till en rätt väg att gå.” Linnea 
Burman, NINE

Respondenterna har liknande åsikter om att strategin i ett designprojekt ger dem 
säkerhet för att designen överensstämmer med kundens krav och önskemål. De menar 
att om det finns en klar vision för designprojekt så ökar också förutsättningarna för att 
projektet blir väl genomfört. Exempelvis beskrivs att en oklar strategi eller oklara mål 
i ett designprojekt gör kreatörerna osäkra på vad de ska uppnå i projektet och att det 
därmed bli svårt att göra kunden nöjd.

“Det blir jättesvårt att nå till ett mål där kunden är nöjd om det är oklart vad vi ska göra. Har 
man ett bra strategiarbete i grunden så har man det att falla tillbaka på...” Lovisa Burman, NINE



32 (62)Konsten att planera kreativitet
Emma Höglund, Johanna Östlund
2013-01-18

“Strategin ger mig en helhetsbild, det blir tydligare för oss som kreatörer att göra en bra design 
om vi har en strategi som känns solid och om vi vet vad vi ska göra. Det är inte bra när vi jobbar 
i ett designprojekt där det är luddigt vad vi ska leverera och vad vi ska uppnå...” “... man har 
argument till varför man designar på ett visst sätt. Strategin ger mer tyngd.” Sara Sandén, NINE

“För mig personligen så blir resultatet mycket bättre...” ”... sedan känns det också mycket tryggare 
att presentera för en kund. Då har jag något att hålla mig i och inte bara att de ska tycka att jag 
gör fina saker.” Niclas Öster, Silver

“... analys-, planerings- och strategidelen är jätteviktig för att designfasen ska fungera. 
Designbriefen är väldigt viktig för att formgivarna ska veta vart de ska ta vägen och vad resultatet 
ska bli.” Örjan Nordling, FamiljenPangea

5.2. Kritik mot strategiarbete
Ett flertal respondenter uttrycker att en allt för planerad arbetsprocess kan hämma 
kreativiteten samt att det kan vara tidskrävande. Tre av respondenterna beskriver att 
strategiarbete inom designbranschen har ökat och ifrågasätter om strategiarbete i vissa 
fall används i för stor utsträckning.

“Ett tag så skulle alla designbyråer vara strategiska designbyråer. Det var ju ett mantra på 
2000-talets början...” “... och vad menade man då egentligen om man sa att man var strategisk? 
Ja, att man tänkte strategiskt när man ritade en logotyp eller tog fram en identitet...” “... eller var 
det något annat?” Örjan Nordling, FamiljenPangea

“... när jag har varit på större byråer är det mycket strategi och papper som man måste gå igenom.  
Trots att det kanske bara är någonting litet rent resultatmässigt som ska komma ut från mycket 
strategiarbete. Jag tror att vissa större företag kanske missbrukar strategi, inte vet hur de ska arbeta 
med strategi och använder det lite för mycket.” Henrik Hallberg, Neumeister

5.3. Framtagning av idé och strategi
Överlag anser respondenterna att ordningen i vilken idé och strategi utarbetas beror på 
kunden och vad den vill uppnå med projektet. Samtliga grafiska formgivare tycker att 
strategi och idé går hand i hand i ett designprojekt. Det finns en genomgående åsikt om 
att det vanligaste arbetssättet i ett designprojekt är att analys- och strategiarbetet utförs 
innan en idé genereras. Ett flertal personer nämner också att detta arbetssätt används 
speciellt i stora designprojekt, exempelvis i designprojekt som  berör företagsidentiteter.

“Strategi och idé hänger ju väldigt mycket ihop då strategin förklarar anledningen till designen 
och logiken till varumärket...” “... det beror på vilken slags kund man arbetar med. Att arbeta från 
strategi till idé är ju det klassiska...” “... det arbetssättet används när man arbetar med mer etablerade 
varumärken och när man arbetar med företagsidentiteter.” Henrik Hallberg, Neumeister

“... det naturliga är ju att man pratar strategi och analys först och att man sen börjar generera 
idéer.” Rikard Ahlberg, BVD

“Jag tror att vi mest arbetar från strategin som leder till en idé faktiskt. Någon typ av analys  
baserad på research som leder till behovsplan. Denna mynnar sedan ut i någon slags idé. Detta 
skulle jag oftast säga är vägen fram” Örjan Nordling, FamiljenPangea

Majoriteten av de grafiska formgivarna beskriver att det är ovanligt att de först arbetar 
utifrån en idé som därefter beläggs med strategi i ett designprojekt. Dock uttrycker 
de flesta respondenter att detta arbetssätt ger en större kreativ frihet i genereringen av 
idéer då det inte finns någon styrning som begränsar projektet. Exempelvis anser två 
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respondenter detta arbetssätt som lämpligt i projekt som rör reklam och kampanjer då 
idén är central. En annan respondents åsikt är att detta arbetssätt kan appliceras på och 
är fördelaktigt vid samarbeten med nya och utmanande varumärken.

“Om man börjar med idén så har man mycket mer spelutrymme med att hitta idén än om man 
börjar med strategin. Det är enklare egentligen att jobba strategi till idé men man får mindre 
random-idéer, mindre kreativa idéer.” Olle Thunberg, Prime

“... i reklamdelen är det ju ibland lite annorlunda. Där kan det kanske vara lite mer idéburet, 
idéstyrt” Örjan Nordling, FamiljenPangea

“... denna metod skulle jag exempelvis säga används när vi arbetar med nya och utmanande 
varumärken...” Henrik Hallberg, Neumeister

5.4. Moment i arbetsprocessen
En genomgående trend är att de grafiska formgivarna anser att det finns en utarbetad 
modell eller strategi på designbyråerna för hur de ska arbeta. De flesta beskriver att 
byråernas arbetssätt i ett designprojekt, på ett övergipande plan, kan liknas vid den 
modell av den strategiska arbetsprocessen som vi visade dem (Se figur 2.1). Samtliga 
respondenter beskriver arbetsprocessen som en linjär process snarare än cirkulär. 
Respondenterna uttrycker det som att det i designbyråernas egna modeller används 
andra ord och begrepp för att beskriva de olika faserna i designprocessen. Två av 
respondenterna tycker att modellen saknade ett steg som behandlade idéskapande. 
Detta då de själva anser sig vara mest aktiva i den fasen. Respondenterna beskriver på 
liknande sätt att arbetsprocessen ser olika ut beroende på om kunden efterfrågar design, 
strategi eller både och.

“Vi har åtta steg som vi alltid går igenom med en kund. Det är inte alltid som kunden behöver ha 
alla de här åtta stegen. En del kunder köper bara strategileverans...” “... sedan finns det ju projekt 
som går genom alla steg från strategiarbete ned till designarbete. Helst gör vi ju allt...” Stefan 
Sundström, BAS Brand Identity

“I de bästa av världar sitter ju design och strategi ihop. Då gör vi strategi och analys först och 
sedan gör vi design. Ibland har kunden gjort hemläxan och då gör vi design på en gång. Ibland 
vill de inte köpa design i tjänsten utan då säljer vi strategin.” Rikard Ahlberg, BVD

“Vi har ju en ganska så fastställd linjär modell som vi jämt arbetar med kan man säga. Första 
delen behandlar analys där slutsatser mynnar ut i en strategi...” “... nästa steg är skissning. 
Därefter kommer tillämpad design, det vill säga vilka element och kanaler som man ska applicera 
på. Sedan kommer en produktionsfas...” “... vårt sista steg är indelat i två delar. Först Design 
Management, vilket är utvärdering av den utförda tjänsten för kunden. Den andra delen 
innehåller dokumentation, lansering och utbildning.” Örjan Nordling, FamiljenPangea

“... är det en liten kund som inte har resurser, då kommer de inte längre än till steg ett...” “... 
men är det ett projekt där man har en budget som är hyfsat normal och rimlig då är ju det här en 
arbetsmodell som vi följer.” Lovisa Burman, NINE

“Det är lite som vi jobbar, vi arbetar i olika faser. Först strategi och analys, ta fram koncept, 
designutveckling och sedan implementering. Logisk ordning.” Henrik Hallberg, Neumeister

5.4.1. Situationsanalys
Samtliga respondenter resonerar på liknande sätt kring vad som sker i den första 
fasen, situationsanalysen. Uppfattningen om hur omfattande denna fas är skiljer 
sig dock mellan respondenterna. Respondenterna beskriver att det första som sker 
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i alla designprojekt är att en kund tar kontakt med byrån och beskriver sina behov 
och förutsättningar. Därefter beskriver samtliga respondenter att de på ett liknande 
sätt samlar in information gällande projektet, exempelvis om kunden, produkten, 
målgruppen, konkurrenter och marknaden. Benämningarna på detta moment är olika. 
Några av dessa är exempelvis “insikt”, “omvärldsbevakning”, “instudering”, “research” 
och “analys”. Syftet är dock det samma; att förstå problemet och varför kunden behöver 
hjälp samt att samla in så mycket information som möjligt som kan bidra till en lösning 
av problemet. Två av respondenterna som arbetar på större byråer uttrycker det som att 
deras byrå arbetar mer omfattande med analysarbete i form av workshops med kund, 
enkäter och mätningar. Samtliga beskriver dock att det alltid utför en analys i form av 
informationsinsamling. Överlag beskriver respondenterna att denna fas mynnar ut i ett 
styrdokument som underlättar både för kunden och formgivaren. Denna benämns av 
ett flertal respondenter som en designbrief. Detta dokument uttrycker de fungerar som 
ett avtal med kunden och ramar in projektet.

“... första fasen, analysdelen, skulle jag egentligen kalla för instudering och omvärldsanalys. Om 
jag ska bli ambassadör för någonting är det viktigt att jag förstår det så att det kan avspeglas i 
designen som ska kommuniceras. Vad står företaget för? Hur ser konkurrenterna ut? Det är viktigt 
att kolla hur marknaden ser ut och alla som finns där. Kolla vilka positioner som kan intas.” Jesper 
Aggerborg, This Way Up

“... ta reda på visonerna. Vad vill kunden och varför kommer kunden till oss? Blöder ni som 
varumärke? Tappar ni på marknaden? Vi försöker gå ut i butikerna och ut på marknaden så mycket 
som möjligt om det är konsumtionsvaror. För vi vill jobba utifrån hyllan, det vill säga där produkten 
finns på riktigt...” “... det är ofta inte detaljerna som gör att kunderna inte plockar produkten ifrån 
hyllan, man måste förstå helheten och marknaden...” Henrik Hallberg, Neumeister

“Det allra första som händer är ju att det finns ju en kundbrief med kundens önskemål och 
uppdragets förutsättningar...” “... den är väldigt viktig för att designers ska veta vart de ska ta 
vägen och vad resultatet ska bli. Så vi lägger väldigt mycket tid på det. De aktiviteter som kan 
ingå i analysfasen är workshops...” “... det kan vara ett antal enkäter, det kan vara mätningar 
exempelvis om hur varumärket logotyp uppfattas, att gå igenom kundens strategidokument så 
som exempelvis affärsplan, att gå igenom, om det finns, varumärkesplattform där exempelvis 
visionen beskrivs.” Örjan Nordling, FamiljenPangea

5.4.2. Strategi och planering
Respondenterna har överlag svårt att definiera den andra fasens innebörd, strategi- 
och planeringsfasen. Samtliga förklarar denna fas som en övergång från analys till idé. 
Respondenterna beskriver dessutom på liknande sätt att det är i denna fas som strategin och 
idén för projektet framställs. De menar att det är i strategi- och planeringsfasen som idén 
presenteras och godkänns av kunden, i form av exempelvis skisser. De flesta respondenterna 
har en liknande åsikt om att planering innebär att göra en tidsplanering för projektet, 
framför allt för att kunna sätta en deadline för när projektet ska presenteras för kunden.

“Efter situationsanalysen sätts strategin som får ett godkännande av kund. Sedan så ska ju den tas 
vidare i idé och då visar vi olika idéer. De ska egentligen inte var så visuellt färdiga men det blir ju 
tyvärr att det är ganska färdigt ibland. Egentligen skulle det ju räcka med ett moodboard och att 
man pratar kring idén...” Niclas Öster, Silver

“ Sedan kan det komma till strategiarbete som man baserar på det som man upptäckte i 
analysfasen. Hitta en ny riktning, nya målgrupper eller produktutveckling.” Stefan Sundström, 
BAS Brand Identity
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“... vad är det egentligen som vi ska göra för kunden utifrån analysen? Varför ska man göra om 
designen? Vi diskuterar internt om positioner, möjligheter och så vidare. Sedan börjar vi planera 
jobbet...” Jesper Aggerborg, This Way Up

“... skissering av grundelementen som sedan ska bli identiteten. Den brukar innefatta logotyp, 
färger, olika typer av typografi, grafiska element, bildspråk. Allt det som ska bygga upp det som 
blir identiteten.” Örjan Nordling, FamiljenPangea

5.4.3. Implementering
Respondenterna uttrycker en liknande åsikt om att implementeringsfasen innebär 
att producera idén som tagits fram i den föregående fasen. Detta genom att översätta 
analysfasen och strategifasens resultat till design samt att kontrollera att det stämmer 
överens med kundens önskemål och styrdokumentet/designbriefen. Även denna 
fas benämns olika sätt av respondenterna. Exempelvis som “originalproduktion”, 
“produktionsdesign”, “designfasen” och “applicering”. De grafiska formgivarnas enade 
åsikt om denna fas är att det är här som designen färdigställs och placeras på de olika 
objekt där den ska finnas. Detta kan innebära allt från tryck, webb, och vepor till hur 
en strategi ska implementeras hos anställda på en organisation. Ett flertal respondenter 
poängterar vikten av att kunden innan denna fas inleds har godkänt planeringen, 
strategin och skisserna för projektet. Av erfarenhet menar de att produktionen annars 
kan försvåras. Ett fåtal respondenter tycker att det är viktigt att kunna backa tillbaka i 
arbetsprocessen om eventuella problem i denna fas uppstår. De flesta beskriver dessutom 
att implementeringsfasen innehåller ett flertal korrekturvändor innan produktionen på 
riktigt drar igång.

“Man skulle ju kunna kalla den innehåll också, jag jobbar ju med att ta fram innehåll.” Olle 
Thunberg, Prime

“I implementeringsfasen så ligger strategin bara där. En plattform att stå på...” “... stämmer den 
här designen med det vi har sagt och kommit överens om med kunden? Är det rätt personlighet 
på det här? Vad är det här för uttryck egentligen? Strategin ska ju inte ändras då, den ska vara 
färdig.” Rikard Ahlberg, BVD

“... det kan till exempel vara så att man i produktionsfasen märker att någonting inte fungerar 
och då måste man ha möjlighet att revidera. Man måste hela tiden vara beredd så att man 
ligger i fas med det som var själva uppdragets kärna. Uppdragets kärna kan exempelvis vara att 
ändra marknadsförutsättningarna eller att omorganisera en organisation. Det måste man kolla i 
produktionsfasen. Fyller vi de här kriterierna som fanns i första fasen och framförallt det som stod 
i designbriefen?” Örjan Nordling, FamiljenPangea

“... vi har ändå tydliga avgränsningar att nu är vi i en skissfas och nu är vi på idé...” “... det som är 
väldigt jobbigt är när man är inne i originalproduktionen och kunden är osäker och börjar backa 
tillbaka till skissfasen...” “... det är väldigt tidskrävande. Det är därför som det är viktigt att få 
skisserna godkända...” Jesper Aggerborg, This Way Up

“Strategiarbete ingår i alla faser. För är det någonting i implementeringfasen som gör att man 
måste gå tillbaka i processen, till exempel om en konkurrent lanserar en liknande produkt så gäller 
det att vara väldigt flexibel och kreativ i arbetet...” Henrik Hallberg, Neumeister

5.4.4. Utvärdering
Det finns liknande åsikter hos respondenterna om att utvärderingsfasen inte alltid 
är en självklar del av arbetsprocessen i ett designprojekt. Varken internt, med de som 
arbetat med projektet, eller externt mot kunden. Dock anser de flesta att denna fas bör 
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prioriteras i större utsträckning än vad den görs idag då de uppger att utvärderingar har 
en positiv inverkan på ett projektet. De flesta designbyråer kan erbjuda utvärdering som 
en tjänst för kunden men några respondenter beskriver att kunden inte alltid efterfrågar 
eller är villig att betala för det. De grafiska formgivare som jobbar på större designbyråer 
uttrycker att de arbetar mer med utvärdering än de som arbetar på mindre byråer.

“... vi försöker ju i de här större projekten att få in en en utvärderingsfas tillsammans med kund 
som är tidsplanerad och budgeterad just för utvärdering...” “... när vi väl gör det så är ju kunden 
väldigt nöjd med det. Det ger utrymme till att uttrycka vad som har gått bra och dåligt och 
mycket större möjligheter för oss att jobba vidare med samma kund. Det är bra på alla sätt...” 
Lovisa Burman, NINE

“... utvärdering är ju något som vi gör ibland och som både vi och våra kunder är alldeles för 
dåliga på, att mäta designens effekt...” “... ibland utvärderar vi internt. Vi kollar såklart hur många 
timmar vi lagt ned och hur lönsamma vi är i projekten. Vi diskuterar också hur det har gått. Vad 
har gått bra och vad vi hade kunnat göra annorlunda?...” “... jag brukar se det i en triangel: jag ska 
vara nöjd, kunden ska vara nöjd och konsumenten ska vara nöjd...” Rikard Ahlberg, BVD

“Efter designjobbet är gjort måste arbetet också förvaltas. Att se till att varumärket fortlever på 
ett bra sätt. Det är inte alltid som kunden efterfrågar eller förstår värdet av utvärdering. Ibland  
levererar vi ett designkoncept som kunden själv tar och jobbar ut. Projekten är väldigt olika.” 
Stefan Sundström, BAS Brand Identity

“I utvärderingsfasen är jag inte involverad men det är klart att vi alltid är intresserade av hur det 
gått i kampanjen.” Olle Thunberg, Prime

5.5. Hur strategiarbete prioriteras
När respondenterna resonerar kring hur utbrett strategiarbetet är på designbyråerna där 
de arbetar är svaren spridda. Nästan alla anser att det är svårt att uppskatta hur stor del 
av ett designprojekt som innefattar strategiarbete. Samtliga uttrycker dock på liknande 
sätt att fördelningen mellan mängden strategi- och designarbete alltid varierar beroende 
på kundens efterfrågan och projektets storlek. Ett flertal respondenter beskriver det som 
att allt arbete i ett designprojekt till viss del präglas av strategiskt arbete vilket gör att 
design och strategi inte kan särskiljas. 

“... det blir ju strategiskt även om man sitter och kreerar. Man måste ju tänka koncept...” Sara 
Sandén, NINE

“Det är svårt för jag tycker att det är strategi inblandat i allt jag gör. Kreation tar nog upp 
en större del än det strategiska...” “... strategi och kreation går hand i hand hos oss.” Henrik 
Hallberg, Neumeister

“Om man kollar på ett projekt som håller på under ett år så kanske två månader läggs på 
analysdelen, en månad på utvärderingsfasen och resterande på idé, design och produktion...” 
“... om man gör en strategisk utforskning av någonting som man senare presenterar för kunden, 
det må vara ett organisationsschema eller ett visitkort, så blir alltid den visuella manifesteringen 
strategi.” Örjan Nordling, FamiljenPangea

“... jag skulle nog vilja säga att det är ungefär 50 procent strategi och 50 procent design...” Jesper 
Aggerborg, This Way Up

“Strategen är ju med hela tiden men de är ju med i början främst. Jag jobbar ju mycket mer än 
strategerna i projektet...” “... 30 procent strategi, 70 procent design kanske...” Niclas Öster, Silver
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“Jag arbetar nästa uteslutande med design. Det är ett kreativt jobb. Mitt jobb är att komma in 
när det kreativa arbetet börjar, när våra projektledare eller strateger levererar en brief till ateljén.” 
Stefan Sundström, BAS Brand Identity

“... det går inte att svara på hur vi fördelar procenten på kontoret. Det beror på hur många 
strateger och designers vi har på kontoret...” Rikard Ahlberg, BVD

De flesta av respondenterna anser att de är nöjda med den mängd strategiarbe som 
designbyråerna idag utför. De uttrycker det som att åsikterna kring denna fråga är 
subjektiva och att den upplevda mängden strategiarbete förmodligen skiftar mellan olika 
individer på byrån. Mängden strategiarbete beskrivs av ett flertal respondenter  som 
beroende av kunden och projektet vilket gör att strategiarbetet alltid är situationsanpassat.

“Jag tycker det är bra som vi jobbar nu. Detta är nog en ganska individuell fråga.” Stefan 
Sundström, BAS Brand Identity

“... jag tycker att det är bra att vi designers har kommit in mer i strategiarbetet...” “... att det inte 
blir “vi och dom”. Jag tycker det är en väldigt bra balans.” Niclas Öster, Silver

“Jag tror att det handlar om att hitta en unik strategi egentligen. För jag tror också att strategi har 
blivit så väldigt generiskt för att många företag letar efter en process att arbeta med varumärken. 
Men det fungerar inte så utan alla varumärken är unika.” Henrik Hallberg, Neumeister

“Jag tror att vi gör ovanligt mycket strategiarbete för att vara en design-/kommunikationsbyrå. 
Vi tar det verkligen på allvar och lägger ner väldigt mycket tid på analysfasen...” Örjan 
Nordling, FamiljenPangea

Fyra personer håller fast vid sin åsikt om att de är nöjda med den mängd strategiarbete 
som de utför idag men att de inte skulle vilja jobba mer med strategi i framtiden. Detta 
då de anser att strategiarbetet kan uppta för mycket tid i ett designprojekt och att 
kreativiteten kan hämmas. En av respondenterna vill att byrån där han arbetar ska 
jobba mer med strategi än vad de gör idag. Detta då han berättar att byrån strävar efter 
att jobba mer med analys och strategi i form av innovationsarbete.

“Jag tycker vi arbetar tillräckligt med strategi.” Niclas Öster, Silver

“Vi vill ju jobba mer med innovation. Det är en form av analys- och strategiarbete fast av en 
designprocess.” Rikard Ahlberg, BVD

5.5.1. Delaktighet i strategiarbetet
De grafiska formgivarnas åsikter kring deras övergripande delaktighet i strategiarbetet 
i ett designprojekt skiftar. Hälften av respondenterna uttrycker att de känner sig 
involverade i det strategiska arbetet medan resten anser att de nästan enbart arbetar 
med formgivning. De som utger sig för att till största delen jobba med formgivning 
menar att detta beror på att designbyrån har särskilt utsedda personer som ansvarar 
för strategiarbetet. Exempelvis beskriver en respondent att han inte är delaktig i 
strategiarbetet då företaget har specifika avdelningar som sköter den delen. Två grafiska 
formgivare beskriver dock rollerna mellan formgivare och strateger på deras arbetsplatser 
som flytande. Två av respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter i ett designprojekt 
nästan uteslutande som designarbete medan övriga anser att de i olika utsträckning är 
involverade i både strategi- och designarbetet.
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“Vi kommer in som strateger när idén ska utvecklas. Det sitter ju först hos, säljare och 
produktionsledare och dom tar ju fram grundstrategin kan man väl säga...” Lovisa Burman, NINE

“... vår organisation är ju celldriven...” ”... “jag är mest involverad i implementeringsdelen...” 
Olle Thunberg, Prime

“Jag tycker att det är viktigt att man överlappa varandra för att kunna förstå varandra, kunna 
hjälpa och stärka upp varandra. Ifall att någon blir sjuk måste jag ha koll på alla projekt i det fall 
att jag måste dyka in...” Henrik Hallberg, Neumeister.

“Det är tydligt uppdelat mellan strateger och designers. Vi designers jobbar mer strategiskt 
idag än innan. Vi ska kunna göra vissa modeller....” “... jag kommer in i det strategiska arbetet 
när vi får strategin från strategen...” “... det är ju inte så att den är spikad utan det finns väl lite 
frågetecken som vi gemensamt löser...” “... strategerna inleder projektet, sen är ju vi med, men 
inte på alla möten. När dom skriver strategin så gör ju dom det och så diskuterar vi den strategin 
tillsammans.” Niclas Öster, Silver

“Vi som kreatörer gör ju inte så mycket strategiskt arbete. Det blir ju strategiskt ändå även om 
man sitter och kreerar. Man måste ju tänka koncept...” “... i och med att vi inte är så många blir  
teamen som vi jobbar i ganska tighta. Vi kan komma med strategiska idéer även om det inte är 
vår huvudsakliga uppgift att göra det...” Sara Sandén, NINE

“Min uppgift är ju att driva den kreativa processen och se till att vi kommer fram till bra idéer 
och ett otroligt bra slutresultat. Jag är ju med i hela processen egentligen. Vi säljer ju strategi också 
som en tjänst...” “... när våra projektledare och strateger börjar analysera, då är jag med på ett 
hörn. Det är sällan jag kommer in när dom är klara. Det händer, men för det mesta så överlappar 
vi ju varandra någonstans och så övergår det till designfas. Jag ju med hela vägen då och ibland  
släpper jag till andra personer och övervakar produktionsdelen. Även fast jag försöker ha insyn i så 
mycket som möjligt ändå.” Rikard Ahlberg, BVD

Två respondenter beskriver att mängden strategiarbete kan skifta i förhållande till hur 
intresserad den grafiska formgivaren personligen är av att arbeta strategiskt. En av de 
tillfrågade uttrycker dessutom att designbyrån själv kan styra mängden strategiarbete 
i ett designprojekt i det hänseende att designbyrån väljer att sälja in mer eller mindre 
strategitjänster till kunden.

“Det beror lite på vad man har för intresse, läggning och passion. Vissa tycker att det är väldigt 
roligt att jobba mer strategiskt och då tar man större del av den biten medan andra hellre bara 
sitter och kreerar.” Lovisa Burman, NINE

“... det beror på hur många strateger och designers vi har på kontoret...” “... hur man säljer sig.” 
Rikard Ahlberg, BVD

Tre av respondenterna uttrycker att de oftast inte är involverade i den inledande fasen 
av ett designprojekt, det vill säga i analys- och strategifasen. En respondent beskriver 
till exempel att han inte har en aktiv roll i de faser som inte berör design. I större 
projekt är han dock ibland med i det inledande stadiet för att möta kunden. En annan 
respondent berättar istället att det ofta är vanligt att hon i större designprojekt kommer 
in senare i projektet eftersom förarbetet då görs av projektledare och strateger. Hennes 
åsikt om detta är att mängden strategiarbete minskar om ett projekt har liten budget. 
En tredje respondent titulerar sig både strateg och formgivare och beskriver att sätten 
för hur han arbetar strategiskt varierar mellan olika projekt. I större projekt är han 
väldigt involverad i den inledande delen av projektet men är däremot inte lika aktiv i 
dokumentations- och produktionsfasen, till exempel i originalframställning. Även fast 
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att respondenterna i olika utsträckning uttrycker deras delaktighet i de olika faserna 
i ett designprojekt anser samtliga att de är mest engagerade i strategiarbetet när en 
kundbrief ska översättas till en idé och en designstrategi.

“Vi har ganska tydliga riktlinjer för hur vi jobbar strategiskt. Det är inte alltid jag kommer in på 
en gång i ett projekt...” Niclas Öster, Silver

“I faserna utöver designfasen har jag ingen aktiv roll. I stora projekt så kommer jag in i början. 
Är det ett mindre projekt så år man mycket snabbare in på lösning. Om det är ganska klart från 
början att en kund vill köpa både strategi och design, då är det viktigt att vi kreatörer är med 
i början. Till exempel i pitchcase är det jätteviktigt att kunden får veta vilka kreatörer som är 
inblandade. Då är vi mest med och visar upp oss men vi jobbar inte aktivt.” Stefan Sundström, 
BAS Brand Identity

“... om det är ett väldigt stort projekt. Då blir det ju generellt sett att vi kommer in lite senare. 
Då är det ju mer förarbete som ska göras än om det är ett litet designprojekt. Då finns det inte så 
mycket pengar för att lägga på den strategiska biten...” Sara Sandén, NINE

“... det beror på vad det är för typ av projekt. Nu har vi ju en del stora projekt som vi har startat 
i det nya bolaget och då kan man säga att jag oftast är väldigt involverad i den första delen...” “... 
sedan så är jag också involverad, rent övergripande, när det gäller att ta fram designen också. I 
fasen med dokumentation och produktion är inte jag lika mycket med. Där är det andra som är 
duktigare...” Örjan Nordling, FamiljenPangea

En respondent anser att det är ett väldigt amerikanskt sätt att se på strateger och 
kreatörer som två skilda roller. Ett flertal respondenter har en liknande åsikt om att 
denna uppdelning är vanligare på större designbyråer och att det på mindre byråer är 
viktigare att kunna överlappa varandra. 

“Har man en position som jag har så måste man veta hur allt fungerar...” “... Jag är med ifrån A 
till Ö och jag tror att det ger en trygghet för kunden.” Henrik Hallgren, Neumeister

“... det är rätt skönt att vara på ett lite större kontor som här och att som AD kunna fokusera på 
designjobbet. Det är inte hållbart under en längre tid om alla ska vara med i det i ett projekt och 
förstå allt. Det bär sig inte ekonomiskt och det blir för jobbigt att till exempel vara med på alla 
möten. Det funkar inte så på ett mellanstort företag.” Stefan Sundström, BAS Brand Identity

När respondenterna resonerar kring om de personligen skulle vilja vara mer involverade 
i strategiarbetet anser majoriteten att de idag redan arbetar tillräckligt mycket med 
strategi. De flesta grafiska formgivarna uttrycker att de inte vill arbeta mer med strategi 
i framtiden. En respondent berättar att han vill arbeta mindre med strategi i framtiden.

“... jag är intresserad av strategi och jag jobbar gärna med det. Jag tycker nog att jag jobbar ganska 
lagom med det faktiskt, för jag vill inte tappa designbiten heller.” Örjan Norling, FamiljenPangea

“Mindre...” “... jag tycker att det måste tillbaka till hantverkskunnandet...” “... för jag tror att det 
mer blir så att folk anser att de kan väldigt mycket om design men det är egentligen hur man 
arbetar med design.” Henrik Hallberg, Neumeister

“... jag tycker att blandningen som vi har här idag är väldigt bra.” Jesper Aggerborg, This Way Up

5.6. Åsikter kring yrkesrollen
Samtliga respondenter beskriver sina arbetsuppgifter på olika sätt. En respondent 
beskriver att hans arbete nästan uteslutande rör design medan en annan beskriver 
att det i hans arbete ingår mycket strategiarbete. Några av respondenterna uttrycker 
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dessutom att kundkontakten är en viktig del av deras arbete. En respondent beskriver 
att hennes roll har blivit bredare och att hennes arbetsuppgifter har blivit mer blandade 
med tiden.  Det framkommer även en åsikt om att det är vanligare att arbeta mer med 
specifika arbetsuppgifter på större designbyråer än på mindre byråer.

“Jag arbetar nästa uteslutande med design...” “... mitt jobb är att komma in när det kreativa 
arbetet börjar – när våra projektledare eller strateger levererar en brief till ateljén...” “... att förstå 
en strategi och göra den till en kreativ lösning...” “... att hitta en riktning för designen och utse en 
övergripande stil, också att se vilka kommunikationsproblem som finns med en produkt. Det kan 
ju också vara informationsarbete, att sortera information och förstå vart den här konsumenten 
ska...” ”... att göra en form och även att leda andra i ett designarbete. Jag jobbar inte alltid i 
detalj...” Stefan Sundström, BAS Brand Identity

“Leda arbetsgruppen, träffa kund, genomföra de strategiska uppdragen. Jag jobbar med 
försäljning, att leda andra designers. I och med att jag är delägare så är det en del kring företaget 
också, företagsledning och sånt.” Örjan Nordling, FamiljenPangea

“Min roll är att att vara ansvarig designer för kunden. Sedan kan jag ta hjälp av fler designers. 
Oftast så är det jag och en projektledare eller strateg som för all kundkontakt...” “... jag är 
kundansvarig designer kan man säga.” Niclas Öster, Silver

“För några år sedan så jobbade vi mer mot innovationer, ta fram nya produkter helt från 
grunden. Nu tycker jag att vi gör ganska mycket jobb där vi applicerar ny grafik på en befintlig 
förpackningsform. Då får man ju skifta roller lite. Jag kan ju inte bara sitta och säga att jag jobbar 
bara med ‘det här’, utan vi mixar lite.” Lovisa Burman, NINE

“Jag är ju industridesigner i grunden men jobbar mest grafiskt nu, så jag har liksom jobbat mig in 
i rollen. I och med att vi är en relativt liten byrå så har vi mer flytande roller än om vi skulle vara 
ett företag med 40 eller 100 anställda. Då får man mer fixa arbetsuppgifter.” Sara Sandén, NINE

Inga respondenter uttrycker att seniora formgivare arbetar mer eller mindre med 
strategiarbete än de som inte varit i branschen lika länge. De flesta anser istället att det 
är en fråga om personligt intresse.

”Det beror lite på vad man har för intresse, läggning och passion. Vissa tycker att det är väldigt 
roligt att jobba mer strategiskt och då tar man större del av den biten medan andra hellre bara 
sitter och kreerar.” Lovisa Burman, NINE

“Jag försöker sitta så lite som möjligt med slutproduktion, att jag till exempel inte gör själva 
annonsen som ska gå i tryck. För det är jag inte utbildad för egentligen...” Olle Thunberg, Prime

5.6.1. En oklar yrkesroll
Samtliga respondenter har liknande åsikter om att yrkesrollen som grafisk formgivare 
är oklar. De menar att yrket och de arbetsuppgifter det innefattar kan upplevas som 
diffust och att oklarheten kan vara ett resultat av att det finns många olika titlar inom 
yrket. Dessutom beskriver de att yrket som grafisk formgivare idag kräver en bred 
kompetens i form av att kunna utföra flera olika arbetsuppgifter.

“Grafisk formgivare är ett hemligt yrke. Folk vet inte vad vi är...” “... är du en sån där grafiker?...” 
Rikard Ahlberg, BVD

“Vi har ju ett ungt yrke och det har ju inte jättelänge som det har funnits grafiska formgivare. 
Redan nu märker vi ju att det ingår flera olika uppgifter som vi inte trodde skulle ingå...” Örjan 
Nordling, FamiljenPangea

“En grafisk formgivare har så många titlar och roller...”. Jesper Aggerborg, This Way Up
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“Jag tror att en bra designer kan inte bara vara bra på design. En bra designer måste även vara bra 
på historik, världssituationer, trender och lite allt möjligt om vad som händer i världen. Det gäller 
även att vara affärskunnig, att vara kreativ i strategin och att vara kreativ i designen...” ”... att 
hålla koll på att veta vad som styr designen i framtiden. Exempelvis sociala, tekniska, ekonomiska 
och politiska aspekter. Dessa bitar kommer alltid att påverka hur design uppfattas i framtiden.” 
Henrik Hallberg, Neumeister

5.6.2. En svårdefinierad titel
Några av respondenterna uttrycker att det finns ett problem i att vem som helst kan 
anta titeln som grafisk formgivare. Det beskrivs exempelvis att konkurrensen är hård 
och att det idag finns amatörmässiga formgivare som trots sin titel inte nödvändigtvis 
erbjuder bra designlösningar för kunden.

“Jag tycker att det är för lätt att vara formgivare idag, alla kan sätta sig vid en dator och slänga 
ihop något. Det säljs logotyper på sajter för inga pengar alls och det blir mer konkurrens. Det 
blir också svårare för oss att förklara vad bra design är och sälja det till någon som faktiskt vill ha 
bra design men kanske inte förstår det...” “... det är mer och mer pitcher och tävlingar som man 
inte får betalt för, för att det är så många som håller på...” “... där tycker jag att man har en stor 
uppgift som grafisk formgivare att tänka över varför man finns.” Rikard Ahlberg, BVD

“Idag är det också så himla lätt att bli grafisk formgivare eller en designer, det räcker med att du 
har en Mac med Illustrator och Indesign så är man designer.” Jesper Aggerborg, This Way Up

5.6.3. Yrkesrollen i framtiden
Flera av de tillfrågade grafiska formgivarna resonerar kring huruvida yrkesrollen 
överhuvudtaget kommer att finnas kvar i framtiden. Detta då respondenterna beskriver 
att arbetsuppgifterna inom yrket ständigt utökas. De beskriver att de upplever en tendens 
till att yrkesrollen som grafisk formgivare istället kommer bli allt mer nischad. Överlag 
beskriver de grafiska formgivarna att en bred kompetens kan komma att bli viktigare 
på mindre byråer medan specialistkompetens kan bli viktigare på större byråer. Två av 
respondenterna uttrycker exempelvis att det idag är vanligt att designbyråer köper in 
tjänster utifrån, till exempel fotografi. Detta på grund av att specialiserade tjänster idag 
är lättillgängliga och ofta mer kostnadseffektiva.

“Jag hoppas på att det blir mer kvalitetskänsla och att det skapas lite mer respekt. Jag tror att man 
måste gå tillbaka och jag ser att fler byråer blir mindre och mer specialiserade och nischade. Jag 
hoppas att det går den vägen så att kunden går och väljer byråerna och formgivarna på grund av 
att de gör väldigt genomarbetade saker.” Henrik Hallberg, Neumeister

“Jag tror på sikt att det kanske inte kommer att finnas grafiska formgivare utan att det kommer att 
finnas personer som gör saker inom den visuella svären...” “... jag tror att det kommer att komma 
in fler specialister, det vill säga folk som bara jobbar med en sak...” “... för det går så fort och man 
hinner inte liksom hålla reda på massa olika saker...”. Örjan Nordling, FamiljenPangea

“Vi kan ju ta in konsulter för olika saker som vi känner att vi inte har tillräcklig kunskap om. 
Men ju mer vi har inhouse desto bättre är det ju, desto fortare går processen. Att vara väldigt bred 
i sitt kunnande med olika verktyg.” Lovisa Burman, NINE

”Det kan vara bra att vara nischad tror jag, att kunna något ordentligt.” Stefan Sundström,  
BAS Brand Identity
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6. Analys
I detta kapitel analyseras samband mellan studiens resultat och den teoribakgrund 
som studien utgår ifrån.

6.1. Fördelar med strategiarbete
Samtliga respondenter i undersökningen anser likt Tench och Yeomans (2006: 175) 
att strategiarbete i ett designprojekt ökar möjligheterna för att kunna arbeta effektivt, 
proaktivt och att fatta välgrundade beslut. Det framgår även att respondenterna anser 
att strategi i ett designprojekt främst används som ett medel för att kommunicera med 
kunder. Detta beskrivs likt Shaughnessy (2010: 32) som att kommunikationen med 
kunden bör ske på ett strategiskt plan för att kunden ska förstå meningen bakom och 
argumenten för en design. Respondenternas åsikter om att kunden ofta tycker att det 
är viktigare med den bakomliggande strategin och vilka fördelar den kan inbringa än 
själva designens utseende liknar även Shaugnessys (2010: 34-35) åsikt om detta. Med 
detta menar de att design som inte kan motiveras riskerar att avvisas av kunden. De 
grafiska formgivarnas åsikter kring fördelarna med strategi är dessutom att det utgör ett 
stöd för designen och ett säljargument mot kunden. Samtliga respondenter beskriver på 
liknande sätt att kundens önskemål till en början översätts till ett skriftligt dokument 
snarare än till skisser. Därmed delar de Shaugnessys (2010: 34-35) uppfattning om 
att kunder ofta är mer bekväma i att kommunicera i text än i bild för att designen ska 
kunna motiveras med goda argument.

Respondenterna resonerar kring att strategiarbetet är det som skiljer design från konst. 
Deras resonemang kan liknas vid hur Hart med fler (1989: 103-104) beskriver att 
designens funktion främst är att kommunicera. Med det menas att grafisk formgivning 
inte bara handlar om att producera material som är visuellt tilltalande utan även 
att designen ska leda till att varumärken i slutändan ska uppnå sina utsatta mål. 
Respondenterna uttrycker likt Potter (2002: 100) att en formgivare som arbetar mot 
en kund nästan alltid måste arbeta strategiskt i det hänseende att de måste ta hänsyn 
till kundens önskemål och behov. Detta medan en artistiskt inriktad formgivare som 
inte arbetar mot en kund kan arbeta mer fritt. Även Press och Cooper (2003: 46) 
beskriver att design idag inte enbart innebär visuellt skapande utan även att förmedla 
ett varumärkes budskap.

De grafiska formgivarnas åsikter om att strategin i ett designprojekt ger dem säkerhet 
för att designen ska stämma överens med kundens krav och önskemål liknar Larssons 
(2008: 109) teorier kring kommunikativa projekt. Han menar likt respondenterna 
att ett projekt lättare kan planeras med hjälp av strategiarbete och att projektets mål 
därmed lättare kan uppnås. Två respondenter uttrycker likt Larsson att det utan utsatta 
mål är svårt att effektivt planera projektet och därmed göra kunden nöjd. Cutlip med 
flera (2006: 309) beskriver det som att ett bra strategiarbete kännetecknas av flexibilitet 
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och att projektets mål uppnås oavsett motgångar. Respondenterna beskriver att de 
lägger stor vikt vid att göra kunden nöjd vilket kan liknas vid hur Cutlip med flera 
beskriver framgångsrikt strategiarbete. De grafiska formgivarna poängterar på samma 
sätt som Cutlip med flera att målen och visionen är viktiga för att projektet ska kunna 
genomföras på ett resurseffektivt sätt, det vill säga att målen är tydliga och visar vägen 
för samtliga medarbetare som är delaktiga i projektet. Respondenterna anser likt 
Shaughnessy (2010: 34-35) att kunder idag ofta kräver ett skriftligt dokument med 
målen och designförslagen. Detta dokument, som av respondenterna ofta benämns som 
en designbrief, beskriver designprojektets uppgift, vad projektet ämnar att uppnå och 
tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål. Likt Press och Cooper (2003: 55) resonerar 
respondenterna kring att en formgivare först måste skapa en förståelse för kundens 
behov för att sedan kunna översätta dessa till en design.

6.2. Kritik mot strategiarbete
Likt hur Shaughnessy (2010: 32) uttrycker det uppfattar ett flertal av respondenterna 
att ett allt för strategiskt och taktiskt tänkande kan hämma kreativiteten i ett 
designprojekt. Respondenternas åsikter om detta antyder på att projektets resultat kan 
bli allt för enformigt och förutsägbart om utrymmet för fritt skapande är för litet. 
Anledningen till att några av respondenterna uppfattar att strategiarbete i vissa fall 
används i för stor utsträckning kan bland annat härledas till Wehemeiers (2006: 216) 
teori om att anställda i en organisation blir mindre produktiva, kreativa och motiverade 
i sitt arbete ju mer kontrollerade de är. Att respondenterna anser att strategiarbete ibland 
används för mycket kan även tolkas som ett resultat av hur Press och Cooper (2003: 
45) beskriver att det skett en ökning av strategiarbete inom designbranschen under de 
senaste årtiondena. Flera av de grafiska formgivarna uppfattar dessutom likt Tench och 
Yeomans (2006: 175) att en planerad strategisk arbetsprocess kan vara resurskrävande.

6.3. Framtagning av idé och strategi
Enligt Larsson (2008: 167) finns det olika syner på hur strategier bör arbetas fram. 
Detta bestyrks då det i denna studies resultat har framkommit delade åsikter om hur 
en idé för ett projekt framarbetas. Respondenterna uttrycker att ordningen i vilken 
idé och strategi utarbetas i ett designprojekt till stor del beror på kunden och vad den 
efterfrågar. Merparten av de grafiska formgivarna anser att det vanligaste arbetssättet i 
ett designprojekt är att analys- och strategiarbetet utförs innan idén genereras. Detta kan 
bland annat kopplas till den modell av den strategiska arbetsprocessen som Cutlip med 
flera (2006: 283) har framtagit. Dessutom beskriver Tan, Melles (2010: 462) och Visser 
(2006: 34-35) designprocessen på detta sätt. Respondenternas åsikter om att strategin ofta 
utarbetas före idén kan även ses som en följd av Shaughnessys (2010: 32) teori, det vill 
säga att kunden ofta kan vara mer intresserad av de fördelar som en design kan inbringa 
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än av själva designens utseende. Som tidigare nämnts beskriver dock respondenterna likt 
Cutlip med flera (2006: 309) att det är svårt att särskilja det kreativa idéskapandet från 
det strategiska bakgrundsarbetet då dessa faser ofta infaller parallellt.

Vi kan se en tendens till att de grafiska formgivarna anser att vissa projekt är mer 
idéstyrda, det vill säga att idén uppkommer före strategin. Respondenternas allmänna 
åsikt är att dessa projekt inte föregås av ett lika utbrett strategiarbete som exempelvis 
designprojekt som rör varumärkesidentiteter. I dessa projekt anser respondenterna att de 
snarare arbetar efter en intuitiv känsla istället för att utgå från en strategi. De beskriver 
som Shaughnessy (2010: 33-34) att strategin i de projekt där idén för designen finns 
redan från början istället utarbetas i efterhand. Detta arbetssätt anses av respondenterna  
främst användas i projekt som berör reklam eller kampanj eftersom det då krävs en 
större kreativ frihet i genereringen av idéer (Se figur 2.2).

6.4. Moment i arbetsprocessen
En genomgående åsikt är att respondenterna anser att det finns en utarbetad modell eller 
strategi på designbyråerna för hur de arbetar i ett designprojekt. Ett flertal respondenter 
anser att de i stora drag kan sympatisera med de övergripande stegen av arbetsprocessen 
som presenteras i den modell vi visade dem (Se figur 2.1) men uttrycker att de vanligtvis 
beskriver vissa av de olika faserna med andra ord (Tench & Yeomans, 2006: 178), 
(Larsson, 2008: 134), (Kotler m.fl, 1996: 129-130). Detta tyder på att respondenterna 
anser att denna modell i form av dessa fyra steg kan jämföras med deras arbetsprocesser 
i ett designprojekt. Respondenterna beskriver den strategiska arbetsprocessen som linjär 
till skillnad från Cutlip med flera (2006: 282) som beskriver den som cirkulär. Detta 
kan liknas vid hur Larsson (2008: 166) beskriver att den traditionella forskningsskolan 
ser strategiskt arbete som en linjär process där stegen genomförs metodiskt. De grafiska 
formgivarna beskriver att det finns en strategi som de följer i alla designprojekt men 
att strategin kan te sig på olika sätt. Deras resonemang kring att strategi ändå alltid 
behövs kan liknas vid Shaugnessys (2010: 112) teori om att alla designprojekt måste 
struktureras för att exempelvis kunna förhålla sig till projektets deadline.

Två av respondenterna uttrycker att modellen av den strategiska arbetsprocessen (Se 
figur 2.1) de fick se saknar en väsentlig del som ingår i ett designprojekt, en fas för 
idéskapande. De fyra stegen som ingår i den strategiska arbetspocessen enligt Cutlip 
med flera är; situationsanalys, strategi, implementering och utvärdering (Kotler m.fl, 
2008: 129-130). Modellen saknar dock en enskild fas som behandlar idégenerering vilket 
gjorde det svårt för respondenterna att identifiera den fas där de var mest verksamma. 
Detta kan exempelvis förklaras genom att Goldschmidt (1995: 194) betonar att det 
är viktigt att idéfasen ges utrymme då kreativitet är viktigt för att hitta bra lösningar. 
Cutlip med flera (2006: 283) delar upp den strategiska arbetsprocessen i dessa fyra delar 
och innehållet i dessa fyra delar beskrivs på olika sätt beroende på vilken författare 
som återger den (Larsson, 2008: 134). Även respondenterna använder olika begrepp 
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och definitioner för dessa faser vilket kan vara en anledning till varför respondenterna 
till viss del inte kände att de kunde identifiera sin arbetsprocess med modellen de fick 
se. En respondent anser att det finns en logisk ordning för hur de olika momenten i 
en designprocess infaller. Detta kan kopplas till hur Owen (1992: 216) beskriver att 
kreativa problemlösningar faktiskt går att systematisera samt hur Sivaloganathan med 
flera (1995: 452) beskriver att syftet med att framarbeta modeller av designprocessen 
är att ordna de moment som den innefattar. Det faktum att respondenten anser att 
processen sker i en logisk ordning kan härledas till hur Dorst (2008b: 7) beskriver att 
formgivare ofta arbetar efter invanda strategier även om de utger sig för att jobba enligt 
en specifik modell.

6.4.1. Situationsanalys
Syftet med den första fasen, situationsanlysen, är enligt Cutlip med flera (2006: 282) 
främst att skapa en förståelse för problemet och svara på frågan “Vad händer nu?”. Vi 
kan i respondenternas åsikter om vad de anser sker i denna fas se likheter med hur Cutlip 
med flera beskriver processen. Samtliga respondenter beskriver att det första som sker i ett 
designprojekt är att kunden tar kontakt med byrån med sina behov och förutsättningar. 
Likt Potters (2002: 16) teori beskriver respondenterna att dessa behov och förutsättningar 
är viktiga för ett designprojekt för formgivaren då det är dessa som ligger till grund för att 
lösa problemet, det vill säga projektets syfte och mål med designprojektet. Respondenterna 
beskriver även instuderingsmomentet likt Potter; att det är viktigt att först diagnostisera 
problemet för att senare kunna finna en bra lösning åt kunden.

De grafiska formgivarna beskriver på liknande sätt att det i den första delen av ett 
designprojekt alltid sker någon form av instudering. De uppger att de samlar in 
nödvändig information för projektet om exempelvis kunden, produkten, målgruppen 
eller marknaden. Trots att detta moment omnäms vid olika namn så har den innebörden 
av hur omvärldsbevakning och research beskrivs i denna studie. Exempelvis beskriver 
respondenterna som Larsson (2008: 98) att omvärldsbevakning handlar om att skapa 
en bild av omvärlden för att få förståelse för den och därmed kunna anpassa projektet 
därefter. I resultatet beskriver två av respondenterna som arbetar på större designbyråer 
att de arbetar mer med denna fas än de andra respondenterna gör i form av workshops 
och enkätundersökningar. Detta på grund av att de ofta arbetar med stora designprojekt. 
Vi kan därmed se en koppling mellan deras uppfattning om detta och Potters (2002: 
100) teori om att ju större ett projekt är och ju fler personer som är involverade desto 
mer formellt blir projektet.

Tench, Yeomans (2006: 180) och Larssons (2008: 99) teorier om fördelarna med 
instudering kan liknas med respondenternas resonemang kring instuderingsfasen, 
det vill säga att instudering kan generera insikter i olika marknader eller insikt för 
att ompositionera ett varumärke. De beskriver att ju mer information som finns om 
projektet desto större är möjligheten att exempelvis upptäcka vad som inte finns, vad 
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som redan finns, vad som är möjligt och vad som är omöjligt att genomföra i projektet. 
Respondenterna beskriver att resultaten av instudering samt insikten i kundens behov 
och önskemål mynnar ut i någon form av ett styrdokument för projektet. Överlag 
beskriver de att detta, vilket av de flesta benämns som en designbrief, ofta framtas i 
skriftlig form. Ett fåtal beskriver dock att designbriefen ibland kan vara mer informell, 
exempelvis i form av skisser. Vi kan se en likhet mellan deras syn på designbriefens 
syfte och Larsson (2008: 139) teori om en arbetsplan, det vill säga att designbriefen 
fungerar som en riktlinje och som ett beslutsunderlag för projektet både för kunden 
och för formgivaren. Detta kan dessutom kopplas till hur Shaughnessy (2010: 34-35) 
beskriver att kunder idag ofta känner sig mer trygga med ett designförslag i text än 
visuellt i bilder och skisser.

6.4.2. Strategi och planering
Definitionen av strategi beskrivs i teorin av Larsson (2008: 166) som diffus. Detta kan 
vi se en likhet med i vår undersökning då ett flertal respondenter hade svårt att definiera 
vad strategi innebär. Medan Larsson (2008: 134, 165) anser att syftet med strategifasen 
är att komma fram till hur projektet ska styras så uttrycker respondenterna att denna 
fas snarare går ut på att komma fram till en idé i form av skisser.

När respondenterna resonerar kring planering, som enligt Cutlip med flera (2006: 282) 
ingår i denna fas, beskriver de att ett designprojekts huvudsakliga planering innebär 
att utse när projektet har sin deadline i form av presentation för kunden. Planering av 
ett designprojekt nämns av respondenterna inte i någon större utsträckning vilket kan 
kopplas till hur Cutlip med flera (2006: 316) beskriver att utövare inom strategisk 
kommunikation inte lägger vikt vid planeringen. Larsson (2008: 139) beskriver att 
planeringen i denna fas ska mynna ut i en arbetsplan. Här skiljer sig respondenternas 
åsikter från Larssons då de grafiska formgivarna beskriver att ett styrdokument snarare 
uppkommer i situationsanalysfasen än i strategifasen. I och med detta kan vi istället se en 
större likhet mellan respondenternas uppfattning om vad som sker i de två första faserna 
med Vissers (2006: 34-35) teori om arbetsprocessen, det vill säga att ett designprojekt 
övergår till att utveckla designens koncept när analysen är färdig. Respondenterna anser 
likt Song med flera (2011: 509) att planeringen innebär att utröna taktiker för hur designen 
ska implementeras och instämmer i att den kan ge insikt i möjligheterna för ett projekt.

6.4.3. Implementering
Likt Cutlip med flera (2006: 282) beskriver även de grafiska formgivarna att 
implementeringsfasen innebär produktion av de idéer som tagits fram i föregående fas. 
På detta sätt beskriver även Kotler med flera (1996: 131) att det är här som planerna 
övergår till handlingar. De uttrycker enligt Larsson (2008: 229, 134) och Kotler med 
flera (2008: 229, 134) att implementeringsfasen behandlar produktion, distribution 
och arrangemang. Precis som Austin med flera (2012: 1512) beskriver även några 
respondenter att det är viktigt att i denna fas kunna backa tillbaka i arbetsprocessen 
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om eventuella problem uppstår, exempelvis för att ge utrymme för korrekturer. En 
respondent nämner dessutom likt Goldschmidt (1995: 194) att kreativitet är viktigt för 
att kunna lösa problem som eventuellt uppstår i denna fas.

6.4.4. Utvärdering
Enligt Cutlip med flera (2006: 376) bör den sista fasen i arbetsprocessen innefatta 
utvärdering. Det finns dock en återkommande åsikt hos respondenterna om att 
utvärderingsfasen inte alltid är en självklar del av arbetsprocessen i ett designprojekt. 
De flesta anser dock att denna fas bör prioriteras i större utsträckning än vad den görs 
idag då de beskriver att utvärderingar har en positiv inverkan på projekt. Ett effektivt 
analysarbete utförs enligt Larsson (2008: 249) inte enbart i slutet av ett projekt utan 
bör vara pågående under hela den strategiska arbetsprocessen. De respondenter som 
uttryckt att utvärdering är en fas som ingår på deras designbyråer beskriver dock 
att utvärderingen sker främst i slutet av ett projekt eller när projektet är avslutat. 
Tendensen till att de grafiska formgivare som jobbar på större designbyråer uttrycker 
att de arbetar mer med utvärdering än de som arbetar på mindre byråer skulle kunna 
bero på att en större designbyrå har fler resurser att tillgå. Att utvärderingsfasen ibland 
bortprioriteras kan bero på Tench och Yeomans (2006: 175) teori kring att detta anses 
som resurskrävande.

6.5. Hur strategiarbete prioriteras
Ett flertal respondenter bekriver att ett designprojekt ständigt präglas av strategiskt 
arbete och menar att det strategiska respektive kreativa arbetet på ett tydligt sätt inte 
kan särskiljas. Owen (1992: 216) nämner att det finns en missledande uppfattning om 
att kreativa processer utesluter ett strategiskt tänkande. Vi ser därmed en likhet mellan 
respondenternas åsikter och Owens teori om att strategi och kreativitet snarare går 
hand i hand än att de är separerade i ett designprojekt. Detta då strategiska val lika väl 
görs i den fas av projektet som endast berör formgivning, exempelvis i form av att välja 
färg på en logotyp.

Respondenternas åsikter om hur utbrett strategiarbetet är på respektive designbyrå 
är spridda. Detta visar på en likhet med hur Kotler med flera (2008: 128) beskriver 
effektivt strategiarbete. Kotler med flera menar att det inte finns någon universal modell 
för hur strategiarbete optimalt används i alla organisationer. Istället påpekar han att 
strategiarbete bör situationsanpassas efter varje organisation och dess anställda. Detta 
kan dessutom anses ha en koppling till Larssons (2008: 166) teori om att utsträckningen 
av en organisations strategiarbete ofta beror på hur ledningen prioriterar det. Med det 
menas att strategiarbetet varierar mellan olika organisationer vilket även stämmer 
överens med denna studies varierande resultat från de undersökta designbyråerna. 
Respondenterna har liknade åsikter om att mängden strategiarbete i ett designprojekt 
alltid är beroende av kunden och projektets storlek. Likt Dorst och Dijkhuis (1995a: 
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262-263) påpekar de faktumet att inget designprojekt är det andra likt och att det 
därför inte alltid går att arbeta enligt samma process. De grafiska formgivarna uttrycker 
likt Potter (2002: 100) att mindre designprojekt tenderar att vara mindre formella än 
större projekt där fler personer är involverade. De anser att ju större ett projekt är och ju 
fler personer som är involverade i det desto mer ökar formaliteten. Med detta menar de 
att strategiarbetet upptar en större del i stora projekt än i små projekt.

De grafiska formgivarna beskriver att mängden strategiarbete i ett designprojekt beror 
på kunden och projektets resurser. Likt Stempfle och Badke-Schaub (2002: 475) 
uttrycker respondenterna att formgivaren alltid måste förhålla sig till kundens önskmål 
och de resurser som finns att tillgå i projektet. Det framgår även en åsikt om att alla 
strategier bör vara unika från projekt till projekt då det finns en uppfattning om att 
design idag har blivit generisk. Detta kan jämföras med hur Shaughnessy (2010: 112) 
och Larsson (2009: 23) beskriver att digitaliseringen har ersatt hantverket och därmed 
resulterat i att designen blivit allt mer standardiserad. Dorst och Dijkhuis (1995a: 262-
263) och Kotler med flera (2008: 128) påpekar även de att alla designprojekt är unika 
och att det därför inte alltid går att arbeta enligt samma process.

Respondenterna har olika åsikter kring om deras designbyråer bör arbeta mer eller 
mindre med strategi i framtiden. De fyra grafiska formgivare som uttrycker att de inte 
vill arbeta mer med strategi instämmer i Tench och Yeomans teori om att strategiarbete 
kan vara resurskrävande. Respondenternas åsikter kring att strategiarbete kan hämma 
kreativiten liknar både Tench och Yeomans (2006: 175) och Wehemeiers (2006: 216) 
teori om att ju mer kontrollerade anställda blir desto mindre kreativa, motiverade och 
flexibla blir de. Även Shaugnesseys (2010: 32) teori om att färre bra idéer uppkommer 
om strategiarbetet är för strukturerat bestyrks av dessa repondenter. En respondent 
uttrycker att han vill att hans byrå ska arbeta mer med strategi än vad de gör idag, detta 
då designbyrån har en önskan om att arbeta mer med analys och innovationsarbete. 
Detta kan härledas till Tench, Yeomans (2006: 180) och Larssons (2008: 99) teorier 
om att strategiarbete i form av analys kan leda till innovativa idéer då det kan ge insikt 
i nya marknader eller produkter.

6.5.1. Delaktighet i strategiarbetet
Det finns en skillnad i hur stor utsträckning de grafiska formgivarna anser att de 
arbetar strategiskt i ett designprojekt. Respondenterna anser likt Shaughnessy (2010: 
112) att alla formgivare arbetar efter individuella processer som kan te sig på olika 
sätt beroende på projektets utformning. Shaughnessy uttrycker även att formgivare 
måste hitta en personlig väg för hur de mest effektivt ska arbeta strategiskt. Ett fåtal av 
respondenterna beskriver dock att rollerna på deras arbetsplatser är så pass fixerade att 
de inte alltid har möjlighet till att vara delaktiga i strategiarbetet. På dessa designbyråer 
finns strateger och projektledare som utför strategiarbetet innan formgivaren involveras 
och själva designfasen påbörjas. Flera av respondenterna nämner att de upplever att det 
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är vanligare med en mer informell struktur i arbetsprocesser på mindre designbyråer. 
Detta kan liknas vid Potters (2002: 100) teori om att en formgivare som arbetar enskilt 
och mer artistiskt inte behöver anpasssa sig på samma sätt efter omgivningen.

Likt Shaughnessys (2010: 112) beskrivning av den strategiska arbetsprocessen anser även 
respondenterna att den är högst individbaserad. Det bekräftas också att vissa formgivare 
inleder projektet med en bakgrundsanalys medan andra påbörjar skapandeprocessen 
direkt. En respondent beskriver precis som Potter (2002: 100) att mindre designprojekt 
med låg budget oftast tenderar att innefatta en mindre mängd strategiarbete. Detta 
beskriver även Shaughnessy (2010: 70) och menar att det är viktigt att formgivaren 
själv kan de grundläggande kunskaperna inom strategiarbete om det inte finns resurser 
för att anställa till exempel en projektledare eller strateg. Det framkommer dessutom 
åsikter om att den personliga mängden strategiskt arbete skiftar i förhållande till hur 
intresserad den grafiska formgivaren själv är av att arbeta strategiskt. Detta kan kopplas 
till Shaughnessys (2010: 112) teori om att alla formgivare arbetar efter individuella 
processer och att de måste hitta en individuell väg för hur de ska arbeta strategiskt. 
Shaughnessy beskriver exempelvis att vissa formgivare inleder ett designprojekt med 
en bakgrundsanalys medan andra påbörjar skapandeprocessen. Detta stämmer också 
överens med respondenternas åsikter.

En respondent anser att en strikt uppdelning mellan strateger och formgivare är oftare 
förekommer på större designbyråer. Flera av respondenterna anser också att det på en 
mindre designbyrå är gynnsamt om både strategen och formgivaren är involverad i 
strategiarbetet. Fördelarna med att arbeta på detta sätt kan jämföras med hur Larsson 
(2008: 167) beskriver att strategiarbete kan effektiviseras om fler medarbetare än de 
som leder projekten är involverade i strategiarbetet. En av respondenterna anser dock 
att detta arbetssätt är omöjligt på ett större designkontor då det inte skulle bära sig 
ekonomiskt om alla är involverade i strategiarbetet. Detta motsätter Press och Cooper 
(2003: 63) som hävdar att det bör finnas en representant från designavdelningen 
närvarande vid samtliga möten under projektets gång. Några av de grafiska formgivarna 
uppger att de inte i någon större utsträckning är involverade i den inledande fasen av 
ett designprojekt. De menar också styrdokumenten för ett projekt oftast utarbetas av 
personer med strateg- eller projektledarroll och att de får designbriefen till sig. Detta 
likt hur Press och Cooper (2003: 58) beskriver att den traditionella synen på arbetssättet 
är att marknadsavdelningen eller strategerna på ett företag utvecklar designbriefen och 
sedan lämnar över den till kreatörerna.

De flesta av respodenterna anser att de är nöjda med mängden strategi- och designarbete 
som de idag utför och att de personligen inte vill arbeta mer med strategi i framtiden. 
Merparten anser att de att de vill behålla den mängd kreativt arbete som de utför idag 
och en respondent uppger att han vill arbeta mer med hantverket. Detta kan liknas 
vid Shaughnessys (2010: 112) resonemang om att kreativitet är viktigt i en grafisk 
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formgivares arbetsprocess. En respondent anser dock att det finns en allmän önskan på 
hans arbetsplats att arbeta mer med strategi i form av innovation. Även Goldschmidt 
(1995: 194) påpekar vikten av att göra utrymme för kreativitet i designprocessen. Press 
och Cooper (2003: 40) påpekar exempelvis att ett kreativt arbetssätt ofta benämns 
som innovationsarbete och menar att det idag är allmänt accepterat som en av de stora 
bidragande faktorerna till ett varumärkes framgång. Detta tyder på att respondenterna 
har olika uppfattningar om vad strategiarbete innebär och styrker Larssons (2008: 166) 
beskrivning av strategi som ett diffust begrepp.

6.6. Åsikter kring yrkesrollen
Skillnaderna mellan hur de grafiska formgivarna beskriver sina arbetsuppgifter är 
markanta. Vissa respondenter uttrycker att de enbart jobbar med design medan andra 
har ett stort strategiskt ansvar. De grafiska formgivare som anser att de är delaktiga i 
strategiarbetet i ett designprojekt ser det likt Larsson (2008: 167) som fördelaktigt att 
låta samtliga medarbetares kunskaper bidra till utvecklingen av strategiarbetet. Med det 
menas att det kan vara fördelaktigt om strategiarbetet inte enbart utvecklas av experter i 
ledningen. Potters teori (2002: 100) stämmer överens med respondenternas åsikter om 
att de oftast har ett mindre strategiskt ansvar i stora projekt. I de större projekten är 
det istället personer med strateg- eller projektledartitel som sköter det mer omfattande 
strategiarbetet. De flesta respondenterna beskriver likt Press och Cooper (2003: 194) att 
deras roller som kreativt ansvariga i ett designprojekt innebär att styra designens riktning, 
att leda och organisera designavdelningen samt att ansvara för kommunikationen med 
övriga personer som är involverade i projektet. En av respondenterna beskriver att dess 
arbetsuppgifter på senare år har har blivit mer varierande och att strategiarbetet har 
integrerats mer i designen. Detta kan jämföras med Shaughnessys (2010: 18) teori kring 
att det idag krävs att grafiska formgivare har en bredare kompetens.

Enligt Shaughnessy (2010: 18) är de tre viktigaste egenskaperna för en grafisk 
formgivare, utöver talang och hantverksskicklighet att besitta en kulturell medvetenhet, 
goda kommunikationskunskaper och integritet. På detta antyder även respondenterna 
då de flesta uttrycker att det av en grafisk formgivare idag krävs kompetens inom både 
stratgiarbete och hantverket. Exempelvis beskriver en av respondenterna likt Shaughnessy 
(2010: 23) vikten av att vara en god kommunikatör. De flesta av respondenterna anser 
också att det idag krävs att en formgivare har ett affärssinne och att de kan delta i 
strategiarbetet. Enligt en forskningsrapport av Dorst (2008b: 10) har det dock visat sig 
att formgivare med senior titel och lång arbetslivserfarenhet sällan är involverade i själva 
designarbetet. Detta kan inte urskiljas som ett resultat i denna studie då det framgick 
åsikter om att även grafiska formgivare med lång arbetslivserfarenhet i vissa fall var 
involverade i den mer kreativa delen av designprocessen.



51 (62)Konsten att planera kreativitet
Emma Höglund, Johanna Östlund
2013-01-18

6.6.1. En oklar yrkesroll
Cutlip med flera (2006: 29) poängterar problemet med att yrkesutövare inom 
strategisk kommunikation inte certifieras och att personer som egentligen utför samma 
arbetsuppgifter därmed kan titulera sig olika. Det omvända problemet blir att personer 
som besitter samma titel har skilda arbetsuppgifter. Några av respondenterna beskriver 
att de upplever det som ett problem att det i designbranschen, till skillnad från många 
andra yrken, inte krävs en utbildning eller examen som försäkrar att utövaren är 
kompetent inom området. Respondenternas åsikter kan liknas vid hur Sha (2011: 1) 
beskriver att bristen på legitimerade yrkesutövare kan göra att yrket uppfattas som 
oseriöst. Resultatet av detta är att respondenterna anser att yrkesrollen som grafisk 
formgivare kan uppfattas som oklar. Detta kan även kopplas till hur Press och Cooper 
(2003: 161) beskriver att det är omöjligt att diskutera yrkesroller inom design utan 
att nämna svårigheterna i att använda ordet design. Detta då det finns vitt skilda 
uppfattningar om vad ordet betyder.

6.6.2. Yrkesrollen i framtiden
Några av respondenterna spekulerar om att det i framtiden kan komma att bli viktigare 
att som grafisk formgivare besitta en mer specialiserad kompetens. Detta kan kopplas 
till hur Larsson (2009:23) och Shaughnessy (2010: 112) beskriver att den teknologiska 
utveckling som skett under de senare årtiondena har ändrat förutsättningarna 
för grafiska formgivare. Till exempel beskriver en respondent att yrkets ständiga 
utveckling gör det svårt för grafiska formgivare att vara uppdaterad inom yrkets alla 
nuvarande och framtida kompetensområden. Överlag anser de grafiska formgivarna 
att en bred kompetens kan komma att bli viktigare på mindre designbyråer medan 
specialistkompetens kan bli viktigare på stora designbyråer. Detta kan liknas hur Sharpe 
(1984: 53-54) beskriver att yrken inom strategisk kommunikation kommer att innebära 
mer specifika arbetsuppgifter. Detta kan dessutom kopplas till hur van Aken (2005: 
392-93) och Potter (2002: 100) beskriver att större designprojekt kräver en tydligare 
rollstruktur än mindre designprojekt som tenderar att vara mindre formella. 
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7. Slutsats
Genom att utgå från studiens frågeställningar presenteras i detta kapitel de slutsatser 
som utrönats från analysen av respondentintervjuerna. 

7.1. Vilken roll anser de grafiska formgivarna att strategiarbetet 
utgör i ett designprojekt?

Studien visar att det finns en genomgående åsikt bland de tillfrågade respondenterna 
om att strategiarbete i ett designprojekt utgör en viktig roll. Detta då det bidrar till 
möjligheten att fatta välgrundade beslut i ett designprojekt. De grafiska formgivarna 
anser även att strategin är viktig för att kunna kommunicera med kunder och göra dem 
införstådda i designen. Några av de grafiska formgivarna anser dock att strategiarbetets 
roll i ett designprojekt inte bör uppta för stor del då de beskriver att det kan vara 
tidskrävande och hämmande för kreativiteten. Respondenterna anser överlag att 
strategiarbetets roll i ett designprojekt är att ge stöd för designen och därmed att 
fungera argument för kunden. Den enade åsikten är att strategiarbetet ger en säkerhet i 
att designen överensstämmer med kundens krav och önskemål.

Ett flertal respondenter menar att det är strategiarbetet i ett designprojekt som skiljer 
design från konst. Detta då de anser att ett designprojekt utan strategiarbete snarare 
ämnar att producera visuellt tilltalande design medan ett designprojekt som innehåller 
strategiarbete ämnar att gynna en kund, till exempel ett företag eller ett varumärke. Av 
detta kan vi kan dra en slutsats om att respondenterna anser att strategiarbetets roll i ett 
designprojekt ger stöd för projektets genomförande. Detta då respondenterna beskriver 
att strategiarbetet är nödvändigt ur ett internt perspektiv för att ett designprojekt bland 
annat ska kunna planeras och genomföras effektivt. De grafiska formgivarna beskriver 
dessutom att strategiarbetet är nödvändigt på grund av att en kund är involverad. Detta 
bland annat på grund av att designen måste motiveras för kunden samt att designen måste 
stämma överens med kundens behov, resurser och önskemål. Respondenterna nämner i 
större utsträckning att strategiarbetet är nödvändigt på grund av att designbyrån arbetar 
mot en kund snarare än att det effektiviserar det interna arbetet. Av detta kan vi dra en 
slutsats om att respondenterna uppfattar att strategiarbetets roll framförallt är viktigt för 
att designbyrån ska kunna arbeta mot och kommunicera med en kund.

7.2. Hur anser de grafiska formgivarna att de arbetar strategiskt 
i ett designprojekt?
Överlag anser respondenterna att det mest förekommande arbetssättet i ett designprojekt 
är att strategi arbetas fram innan idé. De anser att detta arbetssättet framförallt används 
inom varumärkes- och identitetsarbeten vilket också designbyråerna främst arbetar 
med. Dock beskriver respondenterna att det förekommer att de i vissa projekt arbetar 
med idé före strategi. Detta arbetssätt beskriver de främst användas i projekt där idén 
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är central, exempelvis i reklam- eller kampanjprojekt. Detta tyder på att det finns 
olika sätt att arbeta strategiskt inom designbranschen men att respondenterna upplever 
att mest förekommande sättet är att först göra en instudering som därefter leder till 
kreativt skapande. Det framkommer dock åsikter om att arbetssätten kan variera för 
att anpassas efter projektets syfte. Modellen (Se figur 2.2) som vi har arbetat fram har 
främst visat sig kunna vara lämplig för att illustrera skillnader i hur arbetsprocessen ser 
ut i ett reklam- respektive identitetsbaserat projekt.

7.2.1. Momenten i arbetsprocessen
Studien visar att merparten av de grafiska formgivarna anser att de har utarbetade 
modeller eller arbetssätt för hur de arbetar strategiskt i ett designprojekt. De flesta 
av respondenterna beskriver att modellen av den strategiska arbetsprocessen (Se figur 
2.1) som vi visade dem i grova drag stämmer överens med hur de på deras designbyrå 
arbetar i ett designprojekt. Det poängteras dock att en fas som behandlar generering 
av idéer saknas i modellen. Detta då de beskriver att det är i denna fas som de är mest 
aktiva. Detta visar på att modellen enligt respondenternas åsikter kan appliceras på en 
designprocess på ett övergripande plan men att den inte är optimal för att visa hur en 
grafisk formgivare arbetar strategiskt i ett designprojekt.

Studien visar att det finns en genomgående åsikt om att det första momentet som utförs 
i designprojekt är instudering. Överlag beskriver respondenterna på liknande sätt att 
instuderingen innebär att samla in nödvändig information som skapar möjligheter för 
att lösa projektets problem. I studien kan det urskiljas att situationsanalysen generellt av 
respondenterna anses som det viktigaste strategiska momentet som sker i designprocessen 
då den ger möjligheter till att finna lösningar. Överlag hade respondenterna svårt att 
förklara vad strategi innebär och vilka moment som strategi- och planeringsfasen 
innefattar. Deras åsikt om vad som sker i denna fas är att idéer skapas i form av skisser.
Planering anser de flesta av respondenterna innebär att tidsbestämma projektet och en 
deadline för när projektet ska presenteras för kunden. 

Studien visar att strategi och planering är två begrepp som kan vara svåra att skilja 
på och förklara vilket medför att de beskrivs på olika sätt. Det har däremot visat sig 
att respondenterna är eniga om att implementeringsfasen innebär att idéer övergår till 
produktion. I denna fas betonas vikten av att det strategiska arbetet är flexibelt för 
att kunna anpassas efter förändringar i omvärlden. Nästan ingen av respondenterna 
beskriver dock att utvärdering är en självklar del av deras arbetsprocess. De få personer 
som beskriver att de har en fas som behandlar utvärdering menar att den endast 
innefattas i processen om kunden efterfrågar det. I de fall som denna fas ingår i processen 
innebär utvärdering främst att för kundens räkning bedöma projektets effektivitet och 
lönsamhet. Endast ett fåtal respondenter beskriver att intern utvärdering förekommer. 
Detta tyder på att kunden i stor utsträckning påverkar hur mycket strategiarbete som 
utförs i ett designprojekt.
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7.2.2. Hur strategi prioriteras
Överlag anser respondenterna att det är svårt att särskilja det strategiska arbetet från 
det kreativa och menar därmed att det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning 
strategiarbete prioriteras. Det framgår dessutom åsikter om att mängden strategiarbete 
alltid varierar beroende på kunden och projektets resurser. Större projekt tenderar 
enligt respondenterna att innefatta mer strategiarbete än mindre projekt. En slutsats 
som därmed kan dras är att respondenterna anser att ju färre personer som arbetar med 
ett designprojekt desto större krav ställs på att den grafiska formgivaren ska kunna 
arbeta strategiskt. Hur det strategiska arbetet prioriteras anser de därmed bero på vilken 
designbyrå den grafiska formgivaren arbetar på.

7.2.3. Delaktighet i strategiarbete
Respondenterna anser att alla formgivare arbetar efter individuella processer som 
ter sig på olika sätt beroende på projektet och designbyråns utformning. Några 
av respondenterna beskriver att de inte alltid har möjlighet att vara delaktiga i 
strategiarbetet då rollfördelningen och arbetsuppgifterna på deras arbetsplatser är fasta. 
Studien visar på att det finns en tendens till att respondenterna anser att det är vanligare 
att en formgivare är mer involverad i strategiarbetet på mindre designbyråer. På de 
designbyråer där det finns strateger som utför det övergripande strategiarbetet beskriver 
respondenterna att de inte är lika involverade i situationsanalysfasen, det vill säga i 
instuderingen av projektet. Denna studie visar, likt slutsatsen av hur strategi prioriteras, 
att det finns en delad åsikt om  att delaktigheten i strategiarbetet dels beror på var den 
grafiska formgivaren arbetar och del på projektets utformning.

Överlag anser de grafiska formgivarna att de är nöjda med den mängd strategiarbete de 
utför idag men hävdar att de inte vill arbeta mer med strategi i framtiden. Detta kan 
bero på åsikterna om att strategiarbete i vissa fall upptar för stor del av projekten då 
det kan vara tidskrävande och hämma kreativiteten. Det faktum att flera respondenter 
ifrågasätter att strategiarbete i designbranschen har ökat antyder på att detta kan vara 
ett problem. Det finns dock skilda åsikter mellan två respondenter då den ena vill 
arbeta mer med hantverket medan den andra vill arbeta mer med strategi i form av 
innovation. Att åsikterna kring om de vill arbeta mer med strategi är skilda tyder på att 
det finns delade meningar om vad strategiarbete innebär.

7.3. Vilken syn har de grafiska formgivarna på sin egen 
yrkesroll?
Respondenterna uttrycker att de har olika arbetsuppgifter; vissa anser att de enbart 
arbetar med formgivning medan andra anser att de har mer bredare arbetsuppgifter i 
form av exempelvis både strategiarbete och formgivning. Det finns dock en övergripande 
åsikt om att deras huvudsakliga ansvarsområde är att styra designens riktning. Av 
detta kan vi dra slutsatsen att trots att de grafiska formgivarna beskriver sina roller i 
designprojekt på liknande sätt så utför de olika arbetsuppgifter.
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Det finns en genomgående åsikt hos respondenterna om att yrkesrollen som grafisk 
formgivare och de arbetsuppgifter som den innefattar är svåra att definiera. Detta då 
det inte finns någon titel som garanterar att utövare inom området är kompetenta. Vi 
kan därmed dra en slutsats om att det finns en liknande åsikt hos respondenterna om 
att yrkets status kan påverkas negativt av det faktum att vem som helst kan titulera sig 
som grafisk formgivare. Dessutom kan vi se en tendens till att respondenterna beskriver 
yrkesrollen som oklar på grund av dess bredd, det vill säga att yrkesrollen innefattar 
en mängd olika kompetenser. Variationerna i yrket kan, som tidigare nämnts i detta 
kapitel, härledas till att en grafisk formgivares arbetsuppgifter skiftar beroende på vart 
den arbetar och vad den har för personliga intresseområden. Det faktum att de grafiska 
formgivarna beskriver sina arbetsuppgifter på olika sätt kan även det häreldas till varför 
yrkesrollen upplevs som oklar.

7.3.1. Yrkesrollen i framtiden
Respondenterna beskriver att en grafisk formgivare bör besitta flera olika egenskaper 
och det finns dessutom skilda uppfattningar om hur yrkesrollen kommer att utvecklas. 
Vissa anser att det kommer krävas bredare kompetens medan andra anser att det 
kommer krävas specialisering. Enligt tidigare resonemang kan vi dra en slutsats om 
att de grafiska formgivarna anser att en bred kompetens är och kommer bli viktigare 
på designbyråer med få anställda medan att det kan komma att bli viktigare med mer 
specifik kompetens på stora byråer. Detta då projekt där många personer är involverade 
ställer högre krav på formalitet. 

7.4. Studiens bidrag till forskningen inom design
Med denna studie önskar vi bidra till en större insikt i hur grafiska formgivares arbetar 
strategiskt och varför yrkesrollen är diffus. Studien har tydligt visat på att det finns ett 
tydligt problem kring att grafiska formgivare arbetar på olika sätt och det faktum att 
det idag är en svår uppgift att definiera de kompetenser som krävs av yrkesutövare. Vi 
ser det därför som vikigt att denna problemställning undersöks i vidare studier.  
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8. Diskussion
Detta kapitel innefattar egna reflektioner kring studiens resultat samt förslag på vidare 
forskning inom ämnet. 

8.1. En insikt i arbetslivet
Att strategiarbete är viktigt inom grafisk formgivning råder det ingen tvekan om. Vi hade 
tidigare en förutfattad uppfattning om hur strategiarbete används på designbyråer men har 
efter denna studie fått en mer sann bild av hur det ser ut i verkligheten. En del av studiens 
resultat har bekräftat våra föraningar medan vissa delar av resultatet var mer överraskande. 
Det som har förvånat oss mest är det faktum att strategiarbete i designprojekt främst verkar 
användas på grund av att en kund är involverad snarare än för att gynna det interna arbetet i 
designprocessen. Det faktum att de grafiska formgivarna anser att strategi är det som skiljer 
design ifrån konst har gett oss en tydligare bild av att syftet med design, det vill säga att 
strategin alltid i slutändan handlar om att gynna en kund.

En annan del av studiens resultat som har förvånat oss är att det beskrivs som att 
designbyråer nästan alltid utgår ifrån en strategi som sedan leder till en idé för designen. 
Respondenterna hävdar att det omvända arbetssättet oftast används i projekt som rör 
reklam eller kampanj. I framtiden ser vi därmed en möjlighet till att använda vår modell 
(Se figur 2.2, sida 13) för att granska skillnader och likheter mellan arbetssätt i reklam- 
respektive designbyråbranschen. Detta kan bidra till en ökad möjlighet att särskilja 
dessa branscher då de ofta kan upplevas som synonyma. Vi ser genom respondenternas 
åsikter om att kreativitet är gynnsamt för att inbringa idéer att det även kan vara 
fördelaktigt att arbeta från idé till strategi i ett designprojekt. Detta trots att det strider 
mot de modeller av arbetsprocessen som vi prövat i studien.

De flesta av de grafiska formgivarna beskriver att det på deras arbetsplatser finns 
modeller för hur byråerna arbetar strategiskt. När vi har undersökt de olika moment 
som ingår i arbetsprocessen är det dock förvånansvärt att utvärdering sällan prioriteras. 
Detta då de flesta författare inom ämnet beskriver att utvärdering är nödvändigt för att 
inbringa lärdomar om hur arbetssättet i projektet fungerade och hur arbetssättet kan 
effektiviseras i framtida projekt.

I efterhand har vi förstått att strategiarbetets alltid är anpassat efter vart en grafisk 
formgivare arbetar och vilka projekt den är involverad i. Designbranschens komplexitet 
i form av att strategiarbetet alltid är situationsanpassat medför att ämnet är svårt 
att undersöka. Till exempel vet en person som utbildat sig till sjuksköterska med 
stor sannolikhet att den kommer att utföra liknande arbetsuppgifter oavsett vilken 
arbetsplats den hamnar på. Detta är dock inte lika självklart för en grafisk formgivare. 

Det faktum att yrkesrollen idag är så pass bred och oklar tror vi kan bidra till att yrket 
som grafisk formgivare kan komma att förändras i framtiden. Vi ser det redan idag 
som en svår uppgift för en grafisk formgivare att behärska alla kompetenser som ryms 
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inom titeln. Då vi ser en tendens till att arbetsuppgifterna snarare växer än minskar 
anser vi det som orimligt om det i framtiden kommer ställas högre krav på den enskilda 
formgivaren. Vi hoppas snarare att det i framtiden kommer att utvecklas fler undertitlar 
inom yrket som bättre ringar in vilka arbetsuppgifter respektive yrkesroll innebär.

8.2. Förslag till vidare forskning
Likt Dorst (2008b: 11) anser vi att en breddning av designforskningen endast 
kan uppnås genom att forskningen har en nära kontakt med arbetslivet och att 
designbyråers arbetsprocesser studeras. Vi tycker därmed att det i framtiden skulle vara 
intressant att genom observationer studera hur designbyråer faktiskt arbetar strategiskt. 
Observationerna skulle kunna kompletteras med gruppintervjuer på respektive 
designbyrå för att ge en rikare bild av hur designbyråer arbetar strategiskt. 

Vi kan efter denna undersökning se en tendens till att större designprojekt innefattar 
mer strategiarbete än mindre projekt. Det skulle därför vara intressant att undersöka 
hur utbrett det strategiska arbetet är beroende på designbyråers eller designprojekts 
storlek. Studien tyder dessutom på att design- och reklambyråer arbetar strategiskt på 
olika sätt. En jämförande studie mellan dessa två branscher skulle därför också vara 
intressant att genomföra.

Studiens urvalsmetod tar inte hänsyn till könsfördelningen hos respondenterna utan 
är endast koncentrerad mot att finna den person som besitter rätt kompetens på de 
olika designbyråerna. Alla de personer som vi ursprungligen skulle intervjua på 
designbyråerna var män. Detta skulle kunna tyda på att kvinnor i lägre utsträckning 
än män har kreativt ansvar på designbyråer i Sverige. Ett intressant fenomen att vidare 
undersöka kan därför vara fördelningen mellan kvinnor och män i designbranschen 
och i vilken utsträckning kvinnor är ansvariga för den kreativa processen.
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Bilaga 1. Intervjumanual

Före intervjun
•	 Förklara intervjuns syfte och upplägg

•	 Be respondenten utgå från sig själv och sina egna åsikter.

•	 Förfrågan om att spela in intervjun.

•	 Har respondenten några frågor innan intervjun sätter igång?

•	 Informera om att respondenten kan ställa frågor när som helst under intervjun.

Inledande frågor
 
Titel:

Antal yrkesverksamma år:

Utbildning/yrkeserfarenhet:

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden i ett designprojekt:

Huvudfrågor

Visa och förklara figur 2.2. 

1. Hur anser du att ni övergripande på byrån arbetar fram idéer i designprojekt? 

a) Börjar ni först med en idé för att sedan arbeta fram strategier? 
b) Börjar ni med strategiarbete för att sedan ta fram idéer?
c) Annan lösning

2. Skulle du kunna beskriva vilka olika moment som utförs i ett designprojekt? 

Visa och förklara figur 2.1.

3. Hur anser du att arbetsprocessen i ett designprojekt ser ut i jämförelse med denna 
figur? 

4. Kan du beskriva mer ingående vad som sker i de olika momenten?



62 (62)Konsten att planera kreativitet
Emma Höglund, Johanna Östlund
2013-01-18

5. Vilka av dessa moment anser du innehålla strategiarbete respektive kreativt arbete? 

6. Hur många procent skulle du uppskatta att strategiarbetet utgör i ett designprojekt?

7. Är du nöjd med den mängd strategiarbete byrån idag utför i ett designprojekt?

8. Anser du att designbyrån i designprojekt bör arbeta mer eller mindre med 
strategiarbete än vad den gör idag?

9. Från ett byråperspektiv, vad anser du att strategiarbetet fyller för funktion i  
ett designprojekt? 

10. Vilka moment av ett designprojekt är du involverad i?

11. Vilka av de moment i ett designprojekt som du är involverad i anser du innehåller 
strategiarbete?

12. Vill du personligen arbeta mer eller mindre med strategiarbete i designprojekt?

13. Vad anser du att strategiarbetet fyller för funktion för dig som kreatör i ett 
designprojekt?

14. Vad tycker du att rollen som grafisk formgivare innebär idag?

15. Hur tror du att yrkesrollen som grafisk formgivare kommer att utvecklas i 
framtiden?

Summera kortfattat intervjun

16. Stämmer detta överens med vad du har sagt?

17. Har du någonting som du vill tilllägga i diskussionen?

Avslut 

•	 Fråga om vi kan kontakta respondenten vid eventuella oklarheter eller följdfrågor.


