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ABSTRACT 
	  
Titel: Vägen till pitchen – En kvalitativ studie om hur den grafiska formgivaren upplever 
pitchen 
 
Författare: Anna Högström och Victor Lahall 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2013 
 
Antal ord i uppsatsen: ~ 29 000 
 
Denna studie har syftat till att undersöka hur ett antal grafiska formgivare upplever pitchen 
ur ett yrkesrollsperspektiv; något som inom forskningen är ett relativt åsidosatt område. 
Studien baseras på tio respondentintervjuer samt en informantintervju. Samtliga 
respondenter arbetar på byråer med en tydlig inriktning på grafisk form i Stockholm. 
Ansatsen i studien är kvalitativ med fallstudiekaraktär och datainsamling och analys skedde 
med inspiration från Grounded Theory och abduktion. Efter empirisk insamling tog 
studien avstamp i tre teoretiska utgångspunkter; yrkesrollen, designprocessen och 
kundrelationen. Undersökningen visar att pitchen är ett komplext och svårdefinierat 
fenomen som framkallar många åsikter bland de grafiska formgivarna. Studien visar efter 
en övergripande kartläggning av fenomenet bland annat på en komplex process – 
pitchprocessen – som delas upp i fyra steg: briefen, problemformulering, idé- och 
konceptutveckling samt presentation. Studien indikerar på en rad upplevda problem som 
rör de olika momenten såväl som problem i relationen mellan byrån och den potentiella 
kunden. Sett till tidigare forskning kring kund- och byrårelationer skapar inte pitchen 
förutsättningar för kreativa och framgångsrika designlösningar eller för att utveckla 
långsiktiga kundrelationer.  
 
Nyckelord: pitch, pitchprocessen, kundrelationen, designprocessen, grafisk formgivare 
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ABSTRACT 
	  
The aim of this study was to investigate how a number of graphic designers experience the 
pitch from the perspective of the professional role as a graphic designer; something that’s 
been rather neglected within the scientific field. The study is based on ten respondent 
interviews and one informant interview. All respondents are full-time employees at 
agencies in Stockholm with a distinct direction towards graphic design. The study has a 
qualitative approach with a case-study character. The data was collected and analysed with 
inspiration from Grounded Theory and an abductive method. From the empiric data 
collection three theoretic areas emerged: the professional role, the design process and the 
client-agency relationship. The results show, among other things, that the pitch is a 
complex phenomenon and rather hard to define. However, it was possible to identify a 
pitch process, which could be divided into four major steps: the brief, problem 
formulation, idea and concept development and the presentation. The study indicates a 
number of experienced problems concerning the different steps in the process as well as 
problems in the client-agency relationship. According to earlier research in the relationship 
subject, the pitch doesn’t make up the conditions for graphic designers to develop ideal 
design and long-lasting relationships. 
 
Keywords: pitch, pitch process, client-agency relationship, design process, graphic designer   
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1. INLEDNING 
Första kapitlet beskriver studiens problembakgrund och författarnas förförståelse för att sedan introducera 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Det är inte ovanligt att företag då och då vill se sig om och titta på nya samarbetspartners 
för grafiska lösningar. Kanske är det så att en design inte gett det resultat som förväntats, 
eller att samarbetet mellan designbyrån och företaget, kunden, av någon anledning upphört. 
Ett naturligt steg för kunden är att i detta scenario anordna en pitch (Alvesson & Köping, 
1993: 89). 

En pitch inom den grafiska branschen innebär att en kund anordnar en tävling för ett 
flertal designbyråer (Wilk, 2012). Denna tävling går ut på att byråerna under en bestämd 
tidsram ska utveckla lösningar som sedan ska presenteras för kunden. Efter presentationen 
står en byrå som segrare och får därmed arbeta vidare med kunden.  

Denna tävling har blivit praxis för många av dagens olika byråer med grafisk 
verksamhet och anses som väsentligt för byråns överlevnad. För vissa byråer kan pitchen 
vara enda sättet att få drömkunden och för andra ett sätt att slå sig in på marknaden 
(Shaughnessy, 2005: 91). 

Att pitchen är viktig råder det inga tvivel om. Detta innebär att många grafiska 
formgivare som är anställda på byråer med grafisk verksamhet måste arbeta med pitcher 
som en del av sitt dagliga arbete. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Pitchen är idag ett hett debatterat område. I svensk branschmedia är det dessutom ett 
vanligt förekommande ämne som väcker många åsikter (Helander, 2013; Wilk, 2012). 
Ämnet har ansetts så pass viktigt att Sveriges Kommunikationsbyråer år 2011 lät starta en 
frågekommittée speciellt dedikerad till pitchen (komm.se). 

Ett stort dilemma för designbyråerna är att de tvingas spendera otaliga timmars arbete 
för att ha en chans att vinna (Wilk, 2012). Denna process sker enligt Shaughnessy (2005: 
93) dessutom ofta utan ersättning. Trots den tid och energi byråer spenderar på en pitch, 
finns det inga garantier för att bli vald. Chansen är kanske inte ens stor.  

I denna tävlingsformade parceremoni är det kunden som dominerar (Shaughnessy, 
2005: 91). Klas Tjebbes, ordförande för Sveriges Kommunikationsbyråers pitchkommittée, 
beskriver designbyråns underläge: 

”Ett problem, i byråvalsprocessen, är att inköparna har så stark ställning. De har gått tre år i skolan 
för att lära sig pressa priser. Men säljarna har inte tre års utbildning i att argumentera för sina 
tjänster.” Klas Tjebbes (Fredlund, 2013) 

Eftersom kunden sitter på makten bestämmer de också hur pitchen ska utformas och 
därmed under vilka förutsättningar designbyråerna ska arbeta. Trots detta är kunden sällan 
delaktig under pitchen, vilket enligt ett flertal forskare är grunden för att skapa ett lyckat 
och kreativt resultat (Koslow, Sasser & Riordan, 2006: 82). Brist på kundens delaktighet 
menar Shaughnessy (2005: 26) medför att pitcher kan liknas med en skönhetstävling. 
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”En pitch blir ofta på ytan och kommer sällan ner på djupet eftersom man inte lär känna 
företaget.” Diana Uppman (Wilk, 2012) 

Designbyråer lägger allt mer tid på att jaga kunder i pitchsammanhang, enligt vissa studier 
mer tid än vad de lägger på att vårda de kunder de redan har (Koch & Liechty, 2006: 64). 
Denna prioritering sker i ljuset av ett samhälle där långsiktiga kundrelationer är viktigare än 
någonsin och i en bransch som karaktäriseras av alltför korta relationer (Koch & Liechty, 
2006: 52). 

Idag är forskningen om yrkesrollen som grafisk formgivare inte särskilt välutvecklad 
(Botan & Hazleton, 2006: 163-164) och det är svårt att säga i vilken grad den begränsade 
forskningen som finns är synkroniserad med arbetslivet (Logan, 2006: 332). Det anses även 
råda brist på aktuell forskning om dagens yrkesroll som grafisk formgivare (Tan & Melles, 
2010: 461). Vi kan därmed konstatera att det finns en bristfällig insikt i hur dagens 
formgivare förhåller sig till pitcher. Genom att undersöka ämnet kan studien bidra till en 
bättre förståelse för hur pitchen och dess process ser ut, hur grafiska formgivare upplever 
att arbeta med den samt försöka skapa en tydligare bild av en del av yrkesrollen. 
Shaughnessy citerar i sin bok en grafisk formgivare som beskriver vad han lärde sig om 
pitcher under sin utbildning. 

”The only advice they gave me was to wear a tie to interviews.” (Shaughnessy, 2005: 26) 

Dagens formgivare arbetar gratis under tidspressade förhållanden för att ha en chans att 
inleda ett samarbete med en ny kund (Shaughnessy, 2005: 93). I denna kunddominerande 
bransch tycks den enskilda formgivaren lätt glömmas bort, för hur upplever de grafiska 
formgivarna pitchen egentligen och är pitchen verkligen det bästa sättet för att skapa 
optimala designlösningar? 

1.2 FÖRFÖRSTÅELSE  

Det är viktigt att vi som författare klargör vår specifika anknytning till det fenomen som vi 
ska studera. Därmed ger vi läsaren möjligheten att kritiskt bedöma i vilken mån våra 
omständigheter kan ha påverkat studien, vilket ökar subjektiviteten (Dalen, 2008: 115-116). 

Vi som gjort denna studie studerar en treårig kandidatutbildning inom Grafisk Design 
& Kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Under vår utbildning har vi upplevt att 
pitch är ett fenomen med spridda och vaga beskrivningar som inte berörs i undervisningen. 
Detta blev väldigt tydligt när vi under våren 2013 kom ut på våra praktikplatser på webb- 
och designbyråer, där vi fick bilden av att pitchen är en mycket viktig del av yrkesrollen 
som grafisk formgivare. Det var där som frågan om pitcher föddes och grunden för vårt 
arbete började ta form.  
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1.3 SYFTE 

Studien syftar till att undersöka hur ett antal grafiska formgivare upplever pitchen ur ett 
yrkesrollsperspektiv. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

● Hur beskriver och upplever de grafiska formgivarna pitchen som process? 
● Hur upplever de grafiska formgivarna kundrelationen under pitchen? 
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2. METOD 
Här presenteras studiens design och de metoder som använts. Först beskrivs den kvalitativa ansatsen och 
övergripande metod. Sedan redogörs det för avgränsningar, urval, utförande samt utformning av informant- 
och respondentintervjuerna. Därefter följer en förklaring av de intervjuguider som används under 
intervjuerna samt en förklaring på tillvägagångsättet för kodningen. Sist följer begreppsdiskussion och 
metodproblem. 

2.1 EN KVALITATIV ANSATS 

Eftersom studien syftar till att undersöka människors upplevelser av ett specifikt område är 
det fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ ansats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2007: 48). Genom en kvalitativ ansats finns möjlighet att skapa en större 
klarhet i ett fenomen som rör människors sociala verklighet (Dalen, 2008: 9; Esaiasson 
m.fl., 2007: 285). Vidare kan denna studie karaktäriseras som en fallstudie, där fallet 
ingående beskrivs ur flera aspekter. Fallstudier passar väl till att besvara frågorna hur och 
varför (Larsson, 2010: 57). Dessutom lämpar sig en fallstudie då gränsen mellan det som 
ska undersökas och kontext inte utforskat och ett flertal olika källor vill jämföras. Esaiasson 
med flera beskriver att ”goda fallstudiegenererade teorier konstrueras genom ett 
kontinuerligt ’resande’ mellan empiri och teori.” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012: 113). Ambitionen är att ingående studera ett flertal fall för att beskriva 
ett komplext fenomen (Ekström & Larsson, 2010: 19). 

2.2 INSPIRERAT AV GROUNDED THEORY 

Det finns olika analytiska metoder som passar för ett kvalitativt material. I vår studie har vi 
valt att inspireras av Grounded Theory (GT), vilket innebär att teorier rörande det aktuella 
fenomenet utgår från empirin (Dalen, 2008: 14). Datainsamlingen bygger till stor del på 
samtalsintervjuer, i detta fall blir alltså empirin intervjumaterialet. Genom att grunda teorin 
i empirin tillför studien studieområdet empiriskt välgrundad kunskap (Esaiasson m.fl., 
2012: 167). 

Studien söker nå insikt i vanligt förekommande sociala situationer i en kontext som inte 
är helt klarlagd – pitchen för den grafiska formgivaren (Hunter, Murphy, Grealish, Casey & 
Keady, 2011: 7). GT används vanligtvis då ett intressant område för studiens författare 
blivit relativt ignorerat inom litteraturen eller när det endast behandlats ytligt (Goulding, 
2002: 55). GT har även visat sig speciellt användbar vid kvalitativa studier där 
respondentens egen uppfattning och perspektiv är utgångspunkten (Dalen, 2008: 49-50).  

Under ett tidigt stadie av denna studie genomfördes en litteraturgranskning om 
yrkesrollen som grafisk formgivare och om kundrelationen mellan byrå och kund. I 
traditionella metoder för GT bör en litteraturgenomgång undvikas innan data samlas in. 
Detta för att den induktiva karaktären av processen inte ska påverkas av författarnas 
förutfattade meningar om studiens område (Sohlberg & Sohlberg, 2009: 205). I 
motsättning till detta ser Goulding (2002: 71), tillsammans med andra samtida GT-forskare 
såsom Charmaz (2006: 16-17), en litteraturgranskning som grundläggande. Det anses 
viktigt dels för att se var den planerade studien passar inom ramen för vad som redan är 
känt, dels för att generera idéer. Litteraturgranskningen som genomfördes hjälpte till att 
utforma studiens inledande riktning och intervjufrågor. Som ett resultat av datainsamling 
och analys av det empiriska materialet genomfördes ytterligare litteraturgenomgång, där 
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studiens slutliga teorier tog form. På så sätt ligger studiens teorier väldigt nära det empiriska 
fenomen som undersöks (Glaser & Strauss, 1967: 29-30). 

Det som är bra med GT är möjligheten att kunna gå tillbaka när ny data uppkommer 
och justera kategorier och slutsatser. Det kan liknas en cirkulär process fram och tillbaka 
mellan empiri och teori (Lindlof & Taylor, 2002: 223), ett tillvägagångssätt som kallas 
abduktion, se 2.2.1 Abduktion (Ekström & Larsson, 2010: 20). Denna cirkulära process 
liknar också hermeneutiken (Dalen, 2008: 14) där relationen mellan del och helhet fastställs 
(Esaiasson m.fl., 2012: 223). En hermeneutisk tolkning har ingen riktig utgångspunkt eller 
slutpunkt och kallas också för den hermeneutiska spiralen (Dalen, 2008: 15), vilket studiens 
design är influerat av. 

2.2.1 Abduktion 
Utgångspunkten för datasamlingen är inte bara inspirerad av GT utan också en abduktiv 
metod. Abduktion kan beskrivas som en kombination av både ett induktivt och deduktivt 
tillvägagångssätt (Ekström & Larsson, 2010: 20). Det finns emellertid en distinktion mellan 
dessa tre tillvägagångssätt och abduktion kan inte beskrivas som en enkel fusion av 
induktion och deduktion. Abduktion skiljer sig från induktion då vi genom ett abduktivt 
tillvägagångssätt utgår från teorier som beskriver ett generellt mönster. Till skillnad mot 
deduktion är slutsatserna inom abduktion inte logiskt givna under premisserna 
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003: 183). Abduktion och GT hänger dock 
samman på flera punkter då abduktionen likt GT induktivt utvecklar teorier utifrån empirin 
(Dalen, 2008: 121). Abduktion är ett sätt att se på relationen mellan vetenskap och 
verklighet och genererar en fördjupad kunskap om de enskilda fall som studeras 
(Danermark m.fl., 2003: 189). Detta tillvägagångssätt kan leda till en god förklaring på ett 
socialt fenomen (Lindlof & Taylor, 2002: 223). 

Denna metod beskriver dessutom det arbetssätt som eftersträvas då avsikten är att 
relativt förutsättningslöst bege sig ut i verkligheten, samla in relevant data, systematisera 
och genom ett resande mellan teori och empiri tolka och ge en tänkbar förklaring till det 
valda problemområdet. Denna förklaring är dock inte given, utan är en tolkning utifrån de 
valda teorierna. Vidare är denna förklaring en av flera tänkbara förklaringar (Danermark 
m.fl., 2003: 183). På grund av det tolkande tillvägagångssätt som metoden bygger på, anser 
Lindlof och Taylor (2002: 239) att reliabilitet är något som är mindre viktigt att diskutera 
genom studien. Detta eftersom det inte går att genomföra en exakt kopia då såväl 
forskarens som respondentens verklighetsuppfattningar ständigt förändras (Lindlof & 
Taylor, 2002: 239).  

Datainsamlingen består som tidigare nämnt bland annat av samtalsintervjuer med 
respondenter inom en homogen grupp, men med variationer inom erfarenhet, yrkestitel 
och kön. Ambitionen är att dessa källor ska beskriva fallet ur flera perspektiv. De fall som 
ingår i undersökningen kommer sedan att jämföras för att identifiera likheter såväl som 
skillnader (Ekström & Larsson, 2010: 19). 

2.3 INFORMANTINTERVJU 

I de tidiga stadierna av en GT-studie när syftet är att generera idéer är det värdefullt med 
nyckelinformanter (Goulding, 2002: 60). Informantintervjuer används för att erhålla 
bakgrundsupplysningar med värde för undersökningen och är vanliga i kombination med 
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intervjustudier (Larsson, 2010: 57). Därför valdes en informantintervju som en lämplig 
metod under studiens tidiga stadie. Intervjun ger dessutom en bättre överblick över det 
område studiens syftar belysa, då det enligt Dalen (2008: 38) är önskvärt att besitta kunskap 
om studieområdets kontext. Inledande förberedelser för datainsamling gjordes med andra 
ord i god tid innan respondentintervjuerna genomfördes.  

2.3.1 Urval 
Efter omvärldsbevakning av hur pitchen gestaltas i branschmedia kunde kunskap inom 
området granskas i sin kontext. För att bättre förstå den problematik som återspeglades i 
branschmedier genomfördes en informantintervju med Klas Tjebbes, ordförande för 
Sveriges Kommunikationsbyråers Pitchkommittée. Sveriges Kommunikationsbyråer tog 
2011, tillsammans med Sveriges Annonsörer, fram pitchrekommendationer som ska hjälpa 
byråer och kunder att genomföra en bra upphandling tillsammans (komm.se). I och med 
informantens position som ordförande drogs slutsatsen att en informantintervju skulle 
kunna leda till relevant kunskap för att hjälpa till att besvara studiens frågeställningar 
(Esaiasson m.fl., 2007: 292). 

Informanten kontaktades via mail där studiens ämne förklarades samt en förfrågan om 
att delta i en telefonintervju gjordes. Informanten återkom med ett förslag på 
intervjutillfälle som sedan bekräftades. 

2.3.2 Intervjuguide och genomförande 
En intervjuguide, se bilaga 1, togs fram för att säkra att inga av de tänka frågorna skulle 
utebli och för att vi lättare skulle kunna fokusera på samtalet (Charmaz, 2006: 29). 
Intervjuguiden bestod av frågor som syftade till att skapa en förståelse kring pitchen, men 
också kring informantens engagemang i Pitchkommittéen och deras arbete.  

Intervjun utfördes via telefon då vi geografiskt befann oss långt ifrån informanten och 
intervjuns omfattning var begränsad. I kontakt med informanten informerade vi att 
intervjun inte skulle överskrida 15 minuter, vilket var baserat på Esaiassons med flera 
(2007: 265) rekommendationer. Innan intervjun påbörjades gjordes en förfrågan om att få 
spela in intervjun, som godkändes, och om informanten önskade vara anonym, vilket 
informanten inte önskade vara. Att intervjun spelades in ansågs som en nödvändighet, då 
det i ett senare skede eventuellt skulle finnas ett värde i att citera informanten (Glaser, 
2010: 129). Inspelningen gjordes genom två enheter för att de skulle fungera som 
säkerhetskopior till varandra. 

Syftet med intervjun var att få kunskap om pitchen i en branschkontext och förstå 
problematik inom den. Detta gjorde att intervjun många gånger liknade ett samtal. När 
intervjun nått sitt slut tackades informanten för dess medverkan och fick frågan om det 
fanns möjlighet för eventuell återkoppling. Intervjun tog tio minuter att genomföra och 
transkriberades därefter. 

2.4 RESPONDENTINTERVJUER 
I samband med GT-inspirerade undersökningar är samtalsintervjuer vanligast (Goulding, 
2002: 59). I många typer av kvalitativa undersökningar måste forskaren välkomna det 
oförutsedda och ha en flexibel studiedesign som gör det möjligt att hantera oväntade 
händelser (Dalen, 2008: 30). Under samtalsintervjuer kan överraskande svar dyka upp och 
leda till att följdfrågor ställs (Charmaz, 2006: 29; Esaiasson m.fl., 2007: 283). Dessutom 
lämpar sig samtalsintervjuer eftersom de möjliggör en djupare och bredare förståelse för ett 
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ämne (Larsson, 2010: 53). En komplicerad undersökning kan dessutom kräva att forskaren 
går på djupet och när det huvudsakliga syftet är att kartlägga uppfattningar hos människor 
eller att utveckla begrepp och definiera kategorier passar samtalsintervjuer väl (Esaiasson 
m.fl., 2007: 259). Förutom att kartlägga tankemönster kan samtalsintervjun underlätta 
undersökande av känslor, attityder och föreställningar hos respondenterna (Sohlberg & 
Sohlberg, 2009: 135). I denna studie handlar det främst om frågeställningar som syftar till 
att synliggöra hur något gestaltar sig och samtalsintervjuer fungerar utmärkt när det saknas 
kunskap om ett område (Esaiasson m.fl., 2007: 284-285). Intervjuernas upplägg är 
semistrukturerat där samtalet utgår ifrån bestämda teman. Utifrån dessa teman får den 
intervjuade möjligheten att fritt berätta om sina uppfattningar (Kylén, 2004: 19). 

2.4.1 Avgränsnings- och urvalsmodell 
Enligt Ryen (2004: 79) menar Trost att många kvalitativa studier är bristfälliga i sina 
beskrivningar av det urval som gjorts. För att tydliggöra tillvägagångssättet av studiens 
avgränsningar och urval togs en modell fram, se figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1 Avgränsnings- och urvalsmodell. 

 

2.4.2 Avgränsningar 
Studien omfattar designbyråer som uppger sig erhålla kompetens inom grafisk 
formgivning. Valet att exkludera andra former av byråer, såsom till exempel renodlade 
reklambyråer, beror på studien syftar till att undersöka pitcher inom design- och 
kommunikationslösningar i området grafisk design. Det finns stora kulturella skillnader 
mellan renodlade reklambyråer och designbyråer samt vilken typ av uppdrag de intresserar 
sig för (Petersson, 2008: 2). 

Vidare exkluderar studien anställda på byråer som sitter med i Sveriges 
Kommunikationsbyråers Pitchkommittée. Detta val har gjorts för att undvika respondenter 
som Esaiasson med flera (2007: 292) beskriver som subjektiva experter, det vill säga personer 
med särskild expertis inom ett specifikt område som kan påverka och göra personen 
tendentiös. Författarnas kunskap var dessutom begränsad kring vem som väljer att ansluta 
sig till Pitchkommittéen eftersom det kan existera väsentliga skillnader mellan de som 
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engagerar sig i frågan och de som inte gör det (Dalen, 2008: 57). Det är viktigt att de källor 
som används är oberoende och saknar tendens (Esaiasson m.fl., 2007: 325).  

Slutligen avgränsar sig studien till byråer med tydlig inriktning på grafisk design, se steg 
2 i figur 2.1, i Stockholm, se steg 1 i figur 2.1, som under 2012 omsatt över tio miljoner 
kronor. Byråerna ska ha minst tio anställda och de grafiska formgivarna som intervjuas ska 
vara fast anställda, varit yrkesverksamma i minst fem år samt inneha en roll som innebär att 
de arbetar i pitchprocessen. 

2.4.3 Urval 
Studiens urval skedde i två steg där det första steget avsåg valet av designbyråer. Det andra 
steget, se modell 2.1, avsåg att identifiera de personer som skulle intervjuas, det vill säga 
respondenterna (Esaiasson m.fl., 2007: 258). Valet av byråer och respondenter skedde 
strategiskt för att möta kriterierna för studiens avgränsning (Esaiasson m.fl., 2007: 292). 
Urvalsmetoden ger visserligen inte ett fullständigt representativt urval för populationen, 
men kan framhäva perspektiv och berätta något väsentligt om likartade fall (Esaiasson 
m.fl., 2007: 182). 

I arbetet med respondentintervjuer är det viktigt att nå en teoretisk mättnad. På 
förhand är det dock svårt att veta hur många respondenter som kommer att krävas 
(Goulding, 2002: 70). Esaiasson med flera (2007: 292) hävdar dock att det med ett väl 
genomtänkt urval kan räcka med tio respondenter. I vår undersökning intervjuades tio 
respondenter, varav nio grafiska formgivare och en strateg, som arbetar med pitcher på 
byråer med inriktning mot design. 

2.4.3.1 Urval av byråer 
Genom ett variationsurval söker studien intervjua individer som speglar en bredd inom 
populationen (Larsson, 2010: 61). Det gör det möjligt att kartlägga en variation av byråer 
som faller inom ramen för studiens avgränsningar. De utvalda byråerna besitter olika 
kompetenser, det vill säga att till exempel en byrå specialiserar sig på digitala lösningar och 
en annan på förpackningslösningar. 

I studiens avgränsningar anges flera gemensamma variabler vilka säkerställer en viss 
homogenitet hos analysenheterna. Att analysenheterna kännetecknas av homogenitet är 
enligt Esaiasson med flera (2012: 103) viktigt för att försäkra att de utsedda variablerna är 
lika hos hela populationen. En homogen population minskar även risken för att inkludera 
faktorer som är irrelevanta för analysenheterna (Esaiasson m.fl., 2012: 103). Ett sådant 
urval kan nästan garantera att de data som kommer fram är nyanserad och inte enformig 
(Trost, 2010: 142).  

Genom ett strategiskt urval finns möjlighet att säkerställa den variation studien 
eftersträvar i omsättning, antal anställda, speciella kompetensområden, antal år på 
marknaden och så vidare. Marknaden från vilken byråerna valdes, är den mest 
konkurrenskraftiga med flest verksamma byråer i Sverige (allabolag.se). Dessutom 
framkom det av informantintervjun att byråvalskonsulter används flitigast i det valda 
området, något som tyder på en bransch i framkant av utvecklingen. 

2.4.3.2 Urval av respondenter 
Det är viktigt att respondenterna faller inom studiens avgränsningar. För att säkerställa 
detta genomfördes ett strategiskt urval av respondenterna på respektive byrå (Larsson, 
2010: 61-62). Denna urvalsmetod gav även möjlighet att fånga in en bredd av respondenter 
vad gäller ansvarsområden och yrkestitlar. För att göra denna typ av urval krävs det 
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kunskap om vem som faller inom ramen för studiens avgränsning. Denna information 
erhölls genom att informanter som kunde ge information om hur ”livet på byrån” såg ut 
kontaktades (Lindlof & Taylor, 2010: 176), i detta fall information om vilken person på 
byrån som uppfyllde de uppställda kriterierna.  

Detta gjordes till en början via ett telefonsamtal till byråns huvudnummer där vi 
förklarade studiens syfte och vilken typ av anställd vi önskade komma i kontakt med. I 
många fall begärde personen som svarade att få studiens syfte och urvalsspecifikationer 
skickade via mail. Detta gjorde att resterande fall inleddes med att inrätta kontakt via mail 
till byråns info-mail. I de fall då det ansågs nödvändigt följdes mailet upp med 
telefonsamtal. Efter att personerna tagit del av vår information hänvisade de oss vidare till 
en formgivare på byrån. 

De grafiska formgivare som vi blivit hänvisade till kontaktades sedan och informerades 
om studiens syfte. Denna kontakt gjordes via telefon eller e-mail, utifrån respondenternas 
önskemål. I denna kontakt gjordes sedan en avstämning om personen föll inom studiens 
avgränsningar. För att minska bortfall, och på så sätt öka studiens reliabilitet, informerades 
respondenterna om vilka teman som skulle komma att behandlas under intervjun (Kylén, 
2004: 13). Vi ansåg att detta var nödvändigt då ett fåtal grafiska formgivare visade tecken 
på att vara skeptiska till studiens ämne. För att undvika ytterligare bortfall informerades de 
grafiska formgivarna om att intervjun inte skulle överskrida 60 minuter och att den om 
möjligt skulle ske på plats hos byrån. 

2.4.4 Intervjuguide och genomförande 
För att säkerställa att intervjuerna skedde på ett konsekvent sätt togs en intervjuguide fram, 
se bilaga 2. Den får intervjuaren att känna sig mer förberedd och underlättar fokusering på 
samtalet (Charmaz, 2006: 29). En intervjuguide ökar även studiens validitet (Esaiasson 
m.fl., 2007: 298). I intervjuguiden återfinns de centrala teman som tillsammans med 
guidens frågor ska täcka studiens frågeställningar (Dalen, 2008: 31). 

I studier inspirerade av GT är det särskilt viktigt att datainsamlingen sker på ett befogat 
sätt, det vill säga att den intervjuade får möjlighet att tala så fritt som möjligt. För att 
undvika att data blir intvingad i begränsade kategorier präglas intervjuguiden av oladdade 
och överlag öppna frågor. För att studien ska uppnå hög reliabilitet ska inte respondenten 
begränsas eller influeras av våra egna tolkningar eller antaganden (Ryen, 2004: 53). Att 
dessutom ha en flexibel intervjuguide hjälper forskaren att utforska teman, snarare än att 
förhöra den intervjuade (Charmaz, 2006: 18). 

Intervjuguiden innehåller sex övergripande teman, vilka togs fram med hänsyn till 
Kyléns (2004: 21) rekommendationer. Det är viktigt att betona att dessa teman grundar sig 
på författarnas enskilda kunskap, som innefattar en särskild del av den empiriska världen 
och som utesluter en annan. Teman ska därför till en så stor grad som möjligt vara öppna 
för förändring till vad som i ett tidigt stadie kommer fram i undersökningen. Meningen 
med dessa teman är att främja utvecklingen av idéer, snarare än att begränsa (Charmaz, 
2006: 16-17).  

Frågorna i intervjuguiden har ambitionen att vara tillräckligt allmänna för att täcka ett 
brett kunskapsspektrum och smala nog att framkalla och utveckla respondentens specifika 
erfarenheter (Charmaz, 2006: 29). Frågorna ställdes utifrån uppställningen i intervjuguiden, 
men viktigast var att frågorna föll naturligt under samtalet. Detta medförde att olika frågor 
ibland inte följde intervjuguidens ordningsföljd. 
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I anslutning till att intervjuguiden togs fram genomfördes en provintervju. En 
provintervju är ett krav i intervjustudier och gjordes för att testa intervjuguiden, men också 
för att testa intervjuarna (Dalen, 2008: 36; Kylén, 2004: 21). Genom att genomföra en 
provintervju ökar även studiens validitet (Kylén, 2004: 21-22). 

Personen som deltog i provintervjun är lektor i grafisk design på Mittuniversitetet och 
har bland annat tidigare erfarenheter som Art Director på design- och reklambyråer och 
stämde i stort överens med de kriterier studien eftersökte hos våra respondenter. Intervjun 
var givande ur flera aspekter. Den gav dels inspiration till utveckling av vår intervjuguide, 
dels tips på hur vi kunde gå till väga i intervjuerna. 

Vid intervjuerna ansvarade en av oss för att informera respondenten om hur upplägget 
på intervjun såg ut. För att motverka intervjuareffekter anser Ryen (2004: 66) att det är 
viktigt att utveckla förtroende mellan den som intervjuar och respondenten. Av denna 
anledning och för att minska förvirring var det viktigt att den person som informerade 
respondenten om intervjun också var den person som haft kontakt med respondenten 
sedan tidigare. Denna person agerade även intervjuare och ansvarade för att frågorna i 
intervjuguiden ställdes.  

Den andra av oss ansvarade för inspelning av intervjun och för anteckningar. Att föra 
anteckningar är enligt Ryen (2004: 69) ett krav även då en ljudinspelning sker. Denna 
uppdelning av ansvarsområden gav intervjuaren full möjlighet att koncentrera sig på 
samtalet med respondenten. Under intervjun var båda aktiva i den mån att båda ställde 
följdfrågor och såg till att inga frågor uteblev. Vid sidan av intervjun fördes fältnoter för att 
registrera intervjuns miljö samt våra iakttagelser av respondenten (Dalen, 2008: 67). 

I takt med att intervjuerna genomfördes framkom ytterligare två teman, se fråga 18 och 
19 i bilaga 2, till intervjuguiden. Detta berodde på att vissa respondenter behandlade ämnen 
som under tidigare intervjuer inte blivit uppmärksammade, men som ansågs tillföra ett 
värde för undersökningen. 

Intervjuerna utfördes på plats hos byråerna för att göra det enkelt för respondenten 
samt för att värna om respondentens tid (Ryen, 2004: 74). Valet av intervjuplats 
motiverades även med att det är viktigt med en bekväm situation för respondenten 
(Esaiasson m.fl., 2007: 302). Intervjuerna varade mellan 30 och 105 minuter, med en 
förutbestämd maxgräns på 60 minuter baserad på Esaiassons med flera (2007: 302) 
rekommendationer. Att en intervju överskred vår tidsram med över 15 minuter och varade 
i 105 minuter berodde dels på att respondenten hade mycket att berätta om ämnet, dels på 
att respondenten inte hade någon aktivitet i nära anslutning till intervjun. Detta upplevdes 
inte ha någon påverkan på studiens resultat då samtliga respondenter fick full möjlighet att 
besvarade alla frågor utan påtryckning eller att bli avbruten. Samtliga respondenterna gavs 
även tillfälle att i slutet av intervjun ventilera eventuella tankar och åsikter som inte 
framkommit under intervjun. 

För att säkerställa att allt material blev dokumenterat genomfördes en ljudinspelning av 
intervjun. En ljudinspelning ger möjlighet att gå tillbaka och höra hur den intervjuade 
uttryckte sig och på så sätt komplettera eventuella uteblivna anteckningar (Dalen, 2008: 33-
34). Ljudinspelning är även viktigt för att kunna återge korrekta beskrivningar (Kylén, 2004: 
40) och för att underlätta att hålla isär intervjuer (Glaser, 2010: 129). Under intervjuerna 
användes två enheter för ljudinspelning av den anledningen att de skulle fungera som 
säkerhetskopior till varandra. 
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Innan intervjun påbörjades informerades respondenten om studiens syfte. En förfrågan 
gjordes om att få spela in intervjun och ett förtydligande om att respondenten skulle utgå 
från sig själv och sina tankar. Det gavs även ett tillfälle för respondenten att ställa frågor. 

De första frågorna, öppningsfrågorna, behandlade respondentens tidigare erfarenheter 
och dennes nuvarande roll på byrån. Respondenten fick berätta om sina arbetserfarenheter 
och eventuella genomförda utbildningar. I nästa steg fick respondenten beskriva sin 
definition av pitch, följt av att studiens undersökta typ av pitch förklarades. Denna typ av 
pitch beskrevs likt en tävling anordnad av en kund där flertalet byråer tävlar om att vinna 
ett uppdrag. Det var dock aldrig några väsentliga skillnader mellan beskrivningen de gav 
och den som de erhöll.  

Under tidigare litteraturgranskning upplevdes pitchen som ett relativt outforskat ämne 
inom yrkesrollen som grafisk formgivare. Det innebar en begränsad förståelse för hur en 
pitch och dess process såg ut. Därför ombads respondenten att i ett tidigt stadie av 
intervjun rita upp hur denne uppfattade pitchprocessen. Denna ritning låg sedan kvar 
under intervjun och fungerade som ett stöd för samtal och diskussion. Under tiden 
intervjun pågick fanns möjlighet för respondenten att göra kompletteringar till denna 
ritning. I samband med ritningen bads respondenten även muntligt beskriva 
pitchprocessens olika delar och förklara i vilka av dem hen vanligtvis brukade delta.  

De nästkommande frågorna, huvudfrågorna, behandlade i större utsträckning 
respondentens egna tankar och reflektioner. Dessa frågor handlade bland annat om vilka 
för- och nackdelar respondenten ser med pitcher samt vilka kriterier denne tror är viktiga 
för kunden i val av byrå. 

Under intervjuns sista del behandlades sammanfattande frågor om pitchen och dess 
framtid. När intervjun var klar tackades respondenten för dess medverkan och förfrågan 
om det fanns möjlighet för en eventuell återkoppling ställdes.  

Under intervjuerna märktes det att vissa frågor var något som respondenterna inte 
vanligtvis brukade fundera på. Det var därför viktigt att vi gav respondenterna god tid att 
reflektera över de frågor vi ställde. Vi upplevde att när respondenten satt tyst var det ett 
tecken på reflektion som dessutom ofta resulterade i utförliga svar. Det kan ha varit första 
gången respondenten ställdes inför frågan och det är viktigt att låta denne berätta sin 
historia i sin egen takt (Dalen, 2008: 39). Här var det extra viktigt som intervjuare att vara 
en god lyssnare (Ryen, 2004: 65). 

I samband med intervjuerna blev det tydligt att pitchen är ett fenomen som många 
respondenter gärna ville uttrycka sin åsikt om. Många gånger föll det naturligt för 
respondenten att uttrycka sina åsikter redan innan intervjun hade startat, i vissa fall redan 
vid bokningstillfället. Vid tillämpning av GT är det enligt Glaser (2010: 132) viktigt att 
studiens ämne är relevant för de intervjuade, vilket deras hängivenhet till diskussion 
bekräftar. I de fall respondenterna efterfrågade vår åsikt om en fråga valde vi att besvara 
denna när intervjun hade nått sitt slut. Detta val gjordes för att inte påverka respondenten 
med våra egna uppfattningar och synpunkter (Dalen, 2008: 39). Frågorna besvarades dock 
alltid efter intervjun då det är viktigt att visa respondenten respekt (Charmaz, 2006: 19) 
samt att som intervjuare ta sig tid till samtal om respondenten så önskar (Dalen, 2008: 42).  



 
 
Anna Högström och Victor Lahall 
 
 

 12 

2.5 DEN TEORETISKA MODELLEN 

När empirin var klarlagd kunde vi identifiera tre teoretiska utgångspunkter, se figur 2.2. Då 
undersökningen utgår ifrån ett yrkesrollsperspektiv som grafisk formgivare blev den första 
av de tre utgångspunkterna yrkesrollen. Den andra teoretiska utgångspunkten identifierades 
som designprocessen, som är en naturlig del av yrkesrollen som grafisk formgivare. Den 
tredje utgångspunkten var kundrelationen som går ihop med designprocessen och 
yrkesrollen såväl som den pitchprocess som kartlades genom empirin.  

Ingen värdering är lagd i teoriernas storlek i modellen, utan syftet med modellen är att 
beskriva hur studiens teorier hänger samman i förhållande till varandra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.2 En modell av de teoretiska utgångspunkterna. 

2.6 KODNING AV KVALITATIVA DATA 

Att koda kvalitativ data är vanligt inom samhällsvetenskap och kommunikation och när det 
kommer till GT är det är framför allt två saker som är viktiga. Det första är att slutsatser 
eller teorier grundar sig i relationen mellan data och kategorierna de kodas i, och för det 
andra, att det fortfarande är möjligt att ändra koder och kategorier i ett senare stadie 
(Lindlof & Taylor, 2002: 218). GT-tänkandet är också användbart i undersökningar där det 
inte finns så mycket information om relevanta variabler på förhand för att det ska vara 
möjligt att skärpa analyserna (Esaiasson m.fl., 2007: 142). 

I inledningsfasen av analysen bearbetades intervjumaterialet på ett öppet sätt för att 
identifiera så många kategorier som möjligt. Dessa kategorier ska helst härstamma från 
forskarens egna upplevelser och empirin i forskningen och inte lika mycket från teorier. 
För att ändå bibehålla en kontroll över analysprocessen jämfördes mindre bitar av 
materialet kontinuerligt med övrigt material, en hermeneutisk process lik GT, för att 
bestämma i vilken kategori de skulle hamna, något som är mycket viktigt i GT-analyser 
(Glaser, 2010: 139; Goulding, 2002: 62; Lindlof & Taylor, 2002: 218-219). Därefter 
bearbetades de kategorier som framkommit för att fastslå kärnegenskaper tills det att 
antalet nya kategorier sakta började avta och till sist tog slut.  

Lindlof och Taylor (2002: 218-219) beskriver att det är under denna process som 
kategorierna byggs upp, ges namn och tillskrivs attribut. Detta steg är ganska ostrukturerat 
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för att det ännu inte bestämts hur kategorierna ska beskrivas eller vad de ska innehålla. Hur 
kategorierna hänger ihop kan också lämnas till senare i den inledande fasen av kodningen 
(Lindlof & Taylor, 2002: 218-219). 

Efter den inledande uppdelningen började kategorierna formas och en djupare mening 
eftersöktes. Vanligtvis görs det med något som kallas axial kodning, det vill säga genom att 
relatera kategorier och teman till varandra genom en blandning av ett induktivt och ett 
deduktivt tänkande (Lindlof & Taylor, 2002: 220). Ur detta framkom teman och kopplingar 
mellan kategorier som kunde föra dem samman. 

Mot slutet av kodningen påbörjades en ny fas som innebär att kategorierna, eller de 
teman som framkommit, utforskas ytterligare för att finna mer noggranna attribut och 
karaktärsdrag på flera dimensioner. Det innebar att beståndsdelarna i de olika kategorierna 
som undersöktes jämfördes för att hitta variationer inom respektive kategori.  

Kategorierna ska här ha uppnått en mättnad där ny data inte tillför mycket till de 
befintliga kategorierna. Det är dock viktigt att komma ihåg att kod- och analysscheman inte 
är själva tolkningen utan verktyg i analysen. Studiens författare ska inte hämmas av detta 
utan få hjälp av dessa verktyg i sina tolkningar (Lindlof & Taylor, 2002: 222).  

2.6.1 Analysmodell 
För att kunna sammanställa respondenternas visualiseringar, se bilaga 3, av pitchprocessen 
valde vi att ta fram en analysmodell, se figur 2.3. Denna modell grundar sig i de 
analysmodeller som finns inom GT och inspireras av det tydliga jämförelsetänk som 
genomsyrar dessa analysmodeller, samt det abduktiva tillvägagångsättet som beskrevs 
tidigare. 

 
Figur 2.3 Analysmodell för pitchprocessen. 
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I analysens första steg analyserades samtliga nertecknade processer enskilt för att identifiera 
dess huvudsakliga beståndsdelar. Dessa processer kontrollerades sedan och sammanställdes 
med respondentens muntliga beskrivning. Slutligen jämfördes samtliga pitchprocesser och 
muntliga beskrivningar för att tyda likheter såväl som skillnader. Utifrån de likheter som 
kunde tydas skapades en modell som bestod av pitchprocessens främsta beståndsdelar. 

2.7 METODPROBLEM  

Ett problem med samtalsintervjuer är att intervjuareffekter kan uppstå (Esaiasson m.fl., 
2012: 235) – till exempel på grund av olika grad av erfarenhet inom ämnet mellan 
respondenter och oss (Kylén, 2004: 24). Det är dock svårt att avgöra om vi har påverkat 
respondenten eller ej, men vi är medvetna om att det kan ha inträffat och på så sätt 
påverkat studiens resultat.  

Då vi undersökt tankar och åsikter kan respondentens svar ha påverkats av 
omgivningen (Esaiasson m.fl., 2012: 235). Det ska inte uteslutas att respondenter kan ha 
anpassat sina svar utifrån vad de upplever att det förväntas av dem, då formgivare enligt 
Lawson (2006: 288-290) har en tendens att inte dela med sig av svårigheter eller felsteg. Det 
går heller inte att bortse från att respondenter kan ha känt behov av att visa sin byrå i goda 
dager, och att det i sin tur har påverkat svaren. Dessa felaktigheter är dock omöjliga att tyda 
och mycket svåra att göra något åt (Esaiasson m.fl., 2012: 235). 

Pitchen är ett ämne som kan röra konfidentiella uppgifter och affärshemligheter och 
det är möjligt att respondenten suttit på kunskap som på grund av sekretesskäl inte kunnat 
komma fram.  

För att beskriva en situation tog ibland respondenter hjälp av verkliga exempel från 
deras yrkesliv. Vissa exempel var enligt respondenterna privata och inget de ville skulle 
framkomma i uppsatsen. Vi är medvetna om att hänsyn till respondentens integritet kan 
påverka studiens resultat (Dalen, 2008: 19), men i detta fall ansågs det självklart att visa 
respekt för respondenten (Charmaz, 2006: 19).  

I studien har det varit viktigt att samtliga respondenter har behandlats på ett likvärdigt 
sätt (Ryen, 2004: 63). I ett fall hade en respondent dock brist på tid och var osäker på om 
den hade möjlighet att avvara upp till 60 minuter. Som lösning på problemet fick 
respondenten ta del av intervjuguiden i förväg och kunde på så sätt förbereda sig på 
frågorna till skillnad mot övriga respondenter. Vi ansåg att det var en acceptabel lösning 
som i den mån det gick kunde kompensera för den begränsade tiden. Respondenten 
upplevde dessutom att det på grund av tidsbrist inte fanns tid till att göra en ritning. 
Respondenten kontaktades dock i efterhand för att göra en ritning, men trots flera försök 
till kontakt och påminnelser kunde inte en ritning av processen erhållas från respondenten. 
En av tio menade skisser finns alltså inte med i den sammanställda processen vilket kan ha 
påverkat studien. 

Av de respondenter som deltog i studien var nio grafiska formgivare och en strateg. 
Denna uppdelning var inte den tänkta och kan ha orsakats av otydlighet i att bekräfta 
respondentens yrkestitel vid bokningstillfället. Det innebär vidare att vi inte undersöker det 
studien syftar undersöka, vilket påverkar studiens validitet negativt (Kylén, 2004: 13). Vi är 
medvetna om att detta urval kan ha påverkat studiens resultat.  

Bortsett från kriteriet att arbeta som grafisk formgivare stämde dock respondenten in 
på studiens urvalskriterier. I jämförelse med den huvudsakliga empirin stärkte denna 
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respondent flertalet av de grafiska formgivarnas uttalanden, och bekräftade på så vis 
resultaten från en annan vinkel (Lindlof & Taylor, 2002: 241). 

Den metod som i studien används för att analysera kvalitativ data beskrivs av Lindlof 
och Taylor (2002: 223) som en oerhört noggrann process och det inte är alla som har tid att 
genomföra den. Det är förvisso svårt att avgöra, men det är möjligt att denna process inte 
tilldelats den tid som krävs då vi upplevde studiens empiri som mer omfattande än 
beräknat. Det är möjligt att om den kvalitativa kodningen hade tillägnas mer tid, hade andra 
mönster i empirin kunnat tydas. 
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2.8 BEGREPPSDEFINITIONER 
Nedan följer definition och förklaring på de olika begrepp som återfinns i studien. 
 
Pitch: Pitch är ett svårdefinierat begrepp och kan ha många olika innebörder (Wilk, 2012). 
Vår teoretiska beskrivning av en pitch kan sammanfattas som tävling arrangerad av en 
kund till ett antal byråer. 
 
Designbyrå: En designbyrå är ett företag som arbetar med att hjälpa sina kunder att 
utveckla varumärkesstrategier, designstrategier och heltäckande visuella koncept. Det görs 
för att förmedla ett företags- eller ett varumärkes kärnvärden, de mål och den image ett 
företag eftersträvar. Under denna kategori ingår i denna studie även fullservicebyråer och 
kommunikationsbyråer och reklambyråer med uttalad designkompetens och 
designavdelning. 
 
Formgivare: En person dedikerad formspråket. Det kan handla om att skapa logotyper, ge 
ett företag en ny grafisk profil eller formge en bok (komm.se). 
 
Kund: Oftast ett företag/organisation som givit någon ett uppdrag (ne.se). 
 
Brief: En redogörelse för överenskomna arbetsinstruktioner för att utveckla en design till 
presentationsstadie (Potter, 2002: 105). 
 
Byråvalskonsult: Begreppet har i denna uppsats samma innebörd som byråvalsrådgivare. 
En byråvalsrådgivare hjälper företag, och den ansvariga köparen av tjänster inom 
marknadskommunikation, att hitta samarbetspartners utifrån de behov som företagen har 
(komm.se). 
 
Planner: Folkets röst på en byrå. En analytisk person som via kontinuerliga 
undersökningar ska gjuta kunskap i projektet om hur målgruppen tänker och vad de gillar 
(komm.se). 
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3. TEORI 
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk studien bygger på. Inledningsvis behandlas yrkesrollen som 
grafisk formgivare för att sedan gå vidare för att presentera designprocessen och till sist kundrelationen. 

3.1 YRKESROLLEN SOM GRAFISK FORMGIVARE 
Underrubriken inleds med en beskrivning av vad som krävs av formgivare som verkar i dagens samhälle. 
Vidare beskrivs oklarheter i yrkesrollen med fokus på professionalisering. 

3.1.1 Den nya formgivaren 
Majoriteten av nutidens vardagsmiljö har designats av vår egen generation och det tekniskt 
avancerade samhället som dagens formgivare verkar i utvecklas snabbt (Lawson, 1997: 
114). Designindustrin är i förändring (Press & Cooper, 2003: 196) och det finns mer grafisk 
design än någonsin tidigare, samtidigt som efterfrågan på de grafiska tjänsterna konstant 
ökar (Shaughnessy, 2005: 89). Grafisk design har blivit allt mer segmenterat och vad som 
en gång ansågs vara grafisk design är idag nischat till allt ifrån varumärkesidentiteter till 
tryck. Grafisk formgivning är med andra ord ett yrke i tydlig förändring (Press & Cooper, 
2003: 196). 

Shaughnessy (2005: 18) menar att det förr räckte att en formgivare behärskade 
hantverket. Enligt Press och Cooper (2003: 169-170) hänvisar Walker till hantverket som 
roten till designyrket, vilket inkluderade perception, fantasi, visualisering, fingerfärdighet 
och manipulation. Idag har yrken inom designbranschen fått en bredare innebörd och 
formgivare måste besitta betydligt fler egenskaper än de kopplade till hantverket (Press & 
Cooper, 2003: 156; Shaughnessy, 2005: 18). Goldschmidt (1995: 189) menar att en 
formgivare måste veta lite om mycket för att klara av yrket. 

Förutom att vara duktiga hantverkare bör dagens formgivare vara skickliga 
kommunikatörer (Shaughnessy, 2005: 23; Press & Cooper, 2003: 62). Formgivare bör 
hantera förmågan att prata om design, utan att använda det språk formgivare vanligtvis 
använder formgivare emellan (Shaughnessy, 2005: 21). Kommunikation mellan formgivare 
och kund sker främst via muntliga samtal och det är viktigt att kommunicera på ett sätt 
som kunden förstår (Johansson, Nyström & Svensson, 2004: 10; Press & Cooper, 2003: 
144; Tomes, Oates & Armstrong 1998: 128). Genom att kommunicera på kundens nivå är 
det lättare att övertyga dem (Shaughnessy, 2005: 21). Enligt Tomes med flera (1998: 128) 
måste formgivare kunna översätta det verbala till det visuella och vise versa. Samtidigt 
handlar det om att vara en bra lyssnare och att kunna förstå kunden (Shaughnessy, 2005: 
22). 

För att kommunicera effektivt under designprocessen anser Press och Cooper (2003: 
144) att formgivare bör ha förmågan att skissa. Shaughnessy (2005: 22) menar däremot att 
handskisser är något som har minskat på senare tid i förmån till datorutvecklingen. Dagens 
kunder förväntar sig närmast visuellt färdiga prototyper, vilka framställs med hjälp av den 
digitala tekniken. En risk med detta är att formgivare endast presenterar de idéer de vet är 
möjliga att skapa genom en prototyp. Konsekvenserna kan bli att idéer som är svåra att 
skapas med digitala medel undviks. 

Press och Cooper (2003: 62) lyfter även vikten av att dagens formgivare måste vara 
flexibla nätverkare som tar en bredare och mer strategisk roll. I en artikel om proaktivitet i 
relationer resonerar Beverland, Farrelly och Woodhatch (2007: 49) om behovet för byråer 
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att tillämpa en mer entreprenörsorienterad förhållning till relationen med viktiga kunder. 
Enligt Shaughnessy (2005: 218) bör formgivare besitta ett affärssinne med kunskaper inom 
research och ett utpräglat entreprenörstänk.  

Enligt Shaughnessy (2005: 26, 93) måste dagens formgivare allt oftare delta i pitcher. 
Det anses vara viktigt för att vinna nya uppdrag, speciellt uppdrag med stora kunder. Enligt 
Shaughnessy (2005: 93) anser att pitchen ofta är det enda sättet för byrån att ta sig in på nya 
marknader och nämner två problem med pitcher. För det första är pitcher mycket 
tidskrävande, speciellt förberedelserna inför presentationen som i många fall är obetalda. 
För det andra genererar inte en tävlingspitch optimala lösningar då en pitch inte grundar sig 
på ett samarbete mellan kund och byrå där de tillsammans kan utforska möjligheter på ett 
öppet och förtroendefullt sätt. Pitchen kan sedermera likna en skönhetstävling 
(Shaughnessy, 2005: 26).  

3.1.2 Oklarheter i yrkesrollen 
Enligt Press och Cooper (2003: 163) har grafisk design sina rötter i reklambranschens 
framväxt. På den tidens reklambyrå arbetade så kallade kommersiella artister, som sysslade 
med allt ifrån företagsidentiteter till förpackningsdesign och reklam. Ur denna yrkesgrupp 
utvecklades sedan designkonsulter som hade sin specifika kompetens inom grafisk 
formgivning (Press & Cooper, 2003: 163). Med tiden utvecklades designbyrån ur 
reklambyrån under mitten av 1980-talet (Koch & Liechty, 2006: 53-54). 

Idag tillhör designbyråer och reklambyråer två olika branscher och de som jobbar inom 
reklam klassificerar sig sällan som designkonsulter (Koch & Liechty, 2006: 53-54; Press & 
Cooper, 2003: 163). Press och Cooper (2003:199) menar att många företag inte heller har 
kunskap om vad för typ av färdigheter en formgivare besitter. 

En annan uppmärksammad distinktion är den mellan konst och design, som enligt 
Lawson (1997: 87-88) är relativt vag och suddig. De som producerar design ses ofta av 
allmänheten som konstnärer, vilket Lawson (1997: 87-88) sedermera kan förstå då han 
anser att de har mycket gemensamt. Lawson (1997: 127) anser att det som skiljer grafiska 
formgivare från konstnärer är den process de arbetar i. En grafisk formgivare arbetar 
mestadels mot en kund i syfte att lösa ett problem. Till skillnad från en grafisk formgivare 
kan en konstnär uttrycka sig utifrån vad denne själv anser vara intressant (Lawson, 1997: 
87-88). 

Designprocessen karaktäriseras av mystik och frågetecken (Tomes m.fl., 1998: 128) och 
många teorier kring designforskning är mer naturligt klassificerade under andra discipliner 
(Wang & Ilhan, 2009: 6). Litteraturen om designyrken går därmed emot det allmänna 
antagande att designyrket, liksom andra yrken, måste ha en distinkt mängd kunskap för att 
kunna professionaliseras (Wang & Ilhan, 2009: 6). På grund av detta läggs mycket arbete på 
att försöka definiera det förmodade innehållet i denna distinkta mängd kunskap. Resultaten 
har dock varit otillräckliga och designyrket har inte lyckas nå den profession som eftersökts 
(Wang & Ilhan, 2009: 5). Press och Cooper resonerar kring möjligheten att skapa en 
kunskapsbas inom designyrket:  

”If designing is an activity that is constantly changing, how can we establish a body of knowledge 
about something that has no fixed identity?” (Press & Cooper, 2003: 196)  

En profession kan ses som ett tidsoberoende ideal eller som Nyilasy, Kreshel och Reid 
(2012: 14) beskriver det, som en dynamisk process. Denna tidsbaserade aspekt refererar till 
begreppet professionalisering, vilket beskrivs som den process i vilka yrken eftersöker 
yrkesmässig status (Nyilasy m.fl., 2012: 149). En professionalisering av yrkesrollen innebär 
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enligt Wang och Ilhan (2009: 5) en social helhet som ger formgivare en gemensam 
gruppidentitet i en större kultur. Denna gruppidentitet är grundläggande i syfte att nå social 
status och ekonomisk vinning. En professionell resning skulle säkra den sociala prestigen 
såväl som den skulle generera betydande psykologiska vinster (Nyilasy m.fl., 2012: 149). 

Press och Cooper (2006: 195) resonerar kring om yrket verkligen kräver den 
professionella status som eftersträvas. En professionalisering behöver nödvändigtvis inte 
vara positiv då det inom design kan finnas en styrka i att vara fri från legitimitet. En sådan 
styrka är bland annat möjligheten för formgivare att snabbt anpassa sin roll efter vad 
situationen kräver. Enligt Nyilasy med flera (2012: 164) känner dock yrkesverksamma inom 
branschen ett behov av att legitimera sitt arbete för att tillfredsställa kundens krav på 
säkerhet. 
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3.2 DESIGNPROCESSEN 
Här beskrivs designprocessens olika delar och dess meningsskiljaktigheter, samt en kortare beskrivning av 
design och designprocessen. 
 
Mycket ansträngningar har gjorts inom olika områden för att förstå grunderna i design och 
dess tankesätt (Buchanan, 1992: 5). Buchanan menar också att det inte finns en enda 
definition som kan täcka upp den mångfald av idéer och metoder som finns samlat under 
begreppet design. 

En av många olika aspekter av design som har blivit studerat under de senaste 
årtiondena är hanteringen av designprocessen (Zeng & Cheng, 1991: 137). När 
designprocessen började beskrivas på 1960-talet sågs den som en rationell process. Kritik 
till det synsättet skapade dock ett behov av en mer detaljerad beskrivning (Dorst & 
Dijkhuis, 1995: 261). Design har länge setts just som en rationell process som går ut på att 
lösa problem och har format och influerat beskrivningar av design (Dorst & Dijkhuis, 
1995: 262). Schenk (1991: 169) menar dock att de olika delarna av designprocessen kan 
identifieras, men att de är mycket sammanflätade vilket gör det svårt att helt separera dem 
från varandra. Lawson (2006: 288) beskriver designprocessen uppdelad efter olika sorters 
designaktiviteter som en formgivare gör under sitt arbete. Han säger dock att design är allt 
för komplext för att kunna beskrivas på ett enkelt sätt, bland annat eftersom det inte alltid 
går att sätta full tilltro till vad en formgivare säger. Dessutom är en formgivare van att sälja 
sina idéer och det finns en tendens att formgivaren helt enkelt inte ser eller delar med sig av 
svårigheter eller felsteg som tagits under processens gång (Lawson, 2006: 288-290). En som 
dock beskriver designprocessen under lite mer ordnade former är Potter (2002: 101-108). 
Han beskriver designprocessen i 25 steg. Enligt Visser (2006: 30) menar dock Atwood med 
flera att en strikt designteori inte kan tas fram eftersom formgivare i stort inte har samma 
bild av vad design är. Lawson (2006: 289-290) beskriver också design som en ytterst 
personlig process med många dimensioner. En modell skulle kräva att allt detta skulle få 
plats inom den. Shaughnessey (2005: 135) beskriver det mer som en kreativ process. 

På grund av den komplexitet som designprocessen visat sig inneha enligt Schenk (1991: 
169), Lawson (2006: 288), Potter (2002, 101-108) och Buchanan (1992: 5) presenteras 
nedan designprocessen i stora drag med gemensamma beståndsdelar, se figur 3.1. Detta för 
att möjliggöra en jämförelse med empirin samt ge en överblick över en tillsynes komplex 
process. 
 

 
 

Figur 3.1 En modell av designprocessen. 
 

Designprocessens delar beskrivs i modellen endast övergripande. Varje del innefattar 
mindre steg som varierar i olika beskrivningar och tolkningar av designprocessen. 

3.2.1 Brief 
Enligt Lawson (2006: 292) är designprocessen på ett förenklat sätt en rad av aktiviteter, 
som att till exempel få en brief, genomföra en analys och sedan färdigställa en lösning. 
Shaughnessey (2005: 137) menar att alla designjobb startar med en brief och att det första 
en formgivare måste göra att förstå den. 
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Briefens syfte är att presentera vilket problem som ska lösas och bör innehålla 
tillräckligt med bakgrundsfakta för att byrån ska kunna ta fram en lösning (Tomes m.fl., 
1998: 128). Byrån måste förstå marknaden, konkurrensen och den miljö kunden verkar i 
(Press & Cooper, 2003: 62-63). Press och Cooper (2003: 63) har ställt upp krav för vad en 
brief minst bör innehålla. De ser ut som följer: bakgrundsinformation om kunden, 
designproblemet, designspecifikationer, produktattribut, information om målgrupp, 
marknad, kostnader samt tidsåtgång. 

För formgivare är briefen mycket viktig (Tomes m.fl., 1998: 131), och studier har visat 
att den är en avgörande variabel för kvalitén på det slutgiltiga designarbetet (Press & 
Cooper, 2003: 62). Johnsson med flera (2004: 21) bekräftar briefens betydelse och menar 
samtidigt att det kan vara i briefen som kunder slarvar mest. Enligt Koslow med flera 
(2006: 82) bekräftar Helgesen den låga standard på de briefer som kunderna vanligtvis 
presenterar för byråer. Han menar att de ofta saknar den typ av information byråer anser 
sig behöva. Även Shaughnessey (2005: 138) säger att inom den kommersiella världen är de 
flesta briefer dåliga, halvklara och föga lovande. Dessutom innehåller många briefer 
beskrivningar som mer liknar lösningsförslag, något som kan tolkas som att kunden gör en 
del av formgivarens jobb. Detta menar Shaughnessy oftast leder till ett misslyckat jobb. 

För att lyckas förstå briefen krävs det att den undersöks, ifrågasätts och om det är 
nödvändigt – förändras (Shaughnessey, 2005: 137). Shaughnessey (2005: 138) påpekar 
också att formgivare måste veta när det är läge att tacka nej till briefer.  

3.2.2 Problemformulering 
I de fall design ses som en form av problemlösning inkluderas förmågan att omformulera 
och strukturera vagt formulerade problem. Förmågan kallar Lawson (2006: 292) identifiering 
och innefattar bland annat att identifiera olika element i designsituationen. En formgivare 
bör vara skicklig på att identifiera problem och fastställa dem genom research eller analys. 
Shaughnessey (2005: 139) hävdar att det i alla briefer finns något element som är avgörande 
för att det ska bli ett bra jobb. Han säger att formgivare inte alltid hittar en bra lösning bara 
genom erfarenhet, utan också via ihärdig research och en dialog med kunden.  

Lawson (2006: 292) menar att problem kan se olika ut från olika synvinklar. Inramning 
innebär att selektivt titta på designsituationen på ett speciellt sätt en period eller ett särskilt 
moment av arbetet, alltså en sorts utvald inringning av ett problem. Förmågan att utforma 
och hantera ramar är viktig för att bestämma hur processen kommer utvecklas. Det är dock 
inte helt klarlagt vad en inramning är, men Lawson hävdar att en bokstavlig tolkning skulle 
ses som ett selektivt fönster genom vilket bara en del av en större värld betraktas. Ska det 
betraktas som en sorts problemlösning kan det beskrivas som ett fönster till 
problemområdet eller ett sätt att uttrycka och formulera problemet. 

Mycket handlar om hur sådana ramar fastställs. Många populära kreativa tekniker går ut 
på att maximera antalet tillgängliga ramar. Det kan göras med till exempel brainstorming 
eller genom att använda metoder för att ändra tankegången (Lawson, 2006: 292-293). 

3.2.3 Idé- och konceptutveckling  
I praktiken visualiserar nästan alltid formgivare sina tankar externt. Formgivare 
karaktäriseras ofta genom hur de visualiserar sina tankar. De outvecklade idéer som finns i 
huvudet hos en formgivare ritas och skrivs ned, blir till modeller och visualiseras med hjälp 
av datorn (Lawson, 2006: 293). 
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Visualiseringar är långt ifrån tillfälliga utan är centrala för tankeprocessen. Att kunna 
visualisera och hantera visualiseringarna är en viktig förmåga för en formgivare. Det är inte 
lika sannolikt att en formgivare som inte kan skissa kan uttrycka sig fritt i förhållande till 
situationen. Ritningar, eller skisser, är tveklöst en av de viktigaste formerna av 
visualiseringar (Lawson, 2006: 293-294). 

Hela poängen med detta, menar Lawson (2006: 294) är att vilken sorts visualisering 
som används samt hur skickligt den används påverkar designprocessen. Att välja 
visualiseringar som minimerar risken för kunden och som är så överensstämmande med 
den färdiga designen som möjligt är kritiskt i en lyckad designprocess. Lawson säger också 
att skisser, ord, datorprototyper och andra former av visualiseringar alla har sina unika för- 
och nackdelar när det gäller att visualisera tänkta designlösningar. Erfarna formgivare och 
experter har ofta utvecklat och förfinat sin process genom att vara selektiva i omfånget på 
valda visualiseringar. Det är inte bara viktigt att göra en variation på sina val, utan de 
behöver också göras i rätt ordning för att på bästa sätt kunna förstå problemen kring den 
nuvarande designlösningen (Lawson, 2006: 294-295).  

Shaughnessey (2005: 144) menar att förmågan att veta vilka idéer som är värda att 
behålla och vilka som bör överges är väsentlig för en formgivare. Likt Shaughnessey menar 
Lawson (2006: 297-298) att förmågan att avgöra när det är dags att överge vissa idéspår 
verkar vara mycket viktigt för kreativ design. Han säger också att framtagning av nya ramar 
över situationen resulterar i nya synsätt som i sin tur kan föras samman till en högre nivå av 
nya idéer. Förmågan att ha parallella idéspår och känna en viss oklarhet och samtidigt inte 
oroas över att få till en lösning så fort som möjligt är en grundläggande färdighet som 
formgivare bör besitta. Shaughnessey (2005: 144) påpekar också att det är viktigt att kunna 
sålla bland den uppsjö av material som går att framställa med hjälp av datorn. En process 
som han menar att formgivaren måste få tid och distans till för att kunna utföra på ett bra 
sätt. 

Lawson (2006: 295) beskriver att det är väldigt vanligt att formgivare utvecklar idéer till 
lösningar långt innan de fullt ut förstått problemet. Detta görs ofta genom något som kallas 
primära generatorer – ungefär idégenerering, och kan liknas lite vid brainstorming. Precis som 
en ram kan ses som ett fönster av problemområdet kan primära generatorer ses som ett 
fönster till lösningsområdet.  

Klassiskt sett skiljs inte problem och lösning åt inom design hävdar Lawson (2006: 96). 
Med stor sannolikhet ses inramningar och primära generatorer som en sorts förhandling i 
problem- och lösningssituationen för att kunna avgöra vad som behövs och vad som kan 
bli gjort.  

Något som Lawson ständigt återkommer till är att problem inte alltid kommer före 
lösning. Formgivare är dessutom ofta fokuserade på lösningar, men designproblem kan 
inte alltid bestämmas fullständigt och den information som behövs för att lösa problemet 
beror mer på hur formgivare löser det än på själva problemet. Primära generatorer är ett 
sätt att komma igång med lösningsförslag och genom den utvecklingen förstå problemet 
bättre (Lawson, 2006: 96). 
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3.3 KUNDRELATIONEN 
Kapitlets första del behandlar fördelarna med en bra kundrelation, för att sedan belysa kund- och 
byrårelationen i kontext till dagens samhälle. Vidare beskrivs den fas då kunden väljer byrå. Slutligen 
behandlas kreativitet inom kund- och byrårelationen. 

3.3.1 Fördelar med en bra kundrelation 
De positiva effekterna av en bra kund- och byrårelation har länge varit ett väl 
dokumenterat forskningsområde. Enligt Wackman, Salmon och Salmon (1986: 28) menar 
Levitt att byråers mest värdefulla tillgång är relationen med sina kunder. Detta förstärker 
flertalet forskare genom att bekräfta vikten av att utveckla och bibehålla en långsiktig 
relation mellan byrå och kund (Fam & Waller, 1999: 21, 2008: 218; Karantinou & Hogg, 
2001: 276; Koch & Liechty, 2006: 51; Lawson, 1997: 85; Van Rensburg, Venter & Strydom, 
2009: 25; Wackman m.fl., 1987: 28). 

Såväl de finansiella fördelarna av långsiktiga företagsrelationer som de höga 
kostnaderna av misslyckade kund- och byrårelationer finns dokumenterade inom 
professionell och akademisk litteratur (Koch & Liechty, 2006: 51). Inom affärsvärlden 
kommer det alltid att finnas konflikter och upplösningar av samarbeten och det är viktigt 
att arbeta för att minska missnöjet i relationerna i så hög grad som möjligt (Koch & 
Liechty, 2006: 52). Att ha en förståelse för kund- och byrårelationen är sedermera mycket 
viktigt (Fam & Waller, 1999: 21).  

Forskningen kring relationen mellan kund och byrå har historiskt sätt främst fokuserat 
på relationen mellan reklambyrå och kund. Designbyrån var fram till mitten av 1980-talet 
en del av reklambyrån, men är idag en självständig bransch (Koch & Liechty, 2006: 53-54). 
Flertalet av teorierna i detta kapitel utgår från ett reklambyråperspektiv och dessa teoriers 
applicerbarhet på relationen mellan kund och designbyrå bör beaktas med försiktighet. 
Även om reklambyrån och designbyrån tidigare tillhört samma organisation och liknar 
varandra ur flera aspekter, kan deras kundrelationer se olika ut. Enligt Karantinou och 
Hogg (2001: 263) menar Möller och Haninen att relationer ser olika ut i olika kontexter och 
bör behandlas därefter. 

Dagens samhälle ställer höga krav på relationen mellan byråer och dess kunder. Runt 
om i världen nationaliseras banker samtidigt som många ekonomier befinner sig i 
lågkonjunktur. Det har i sin tur skapat ett klimat som kräver långa och bestående relationer 
som är fördelaktiga för båda parter (Van Rensburg m.fl., 2009: 25). Det är dock fortfarande 
viktigt att beakta kundens syn på relationer och grad av intresse för långsiktiga samarbeten 
som kan differentiera sig mot byråns (Karantinou & Hogg, 2001: 278).  

Designbyråer ägnar sig åt en form av konsultverksamhet (Karantinou & Hogg, 2001: 
267) och verkar i en företagsinriktad affärsverksamhet där utvecklandet av goda 
kundrelationer anses som en väsentlig del av byråns framgång (Van Rensburg m.fl., 2009: 
25). Trots att konsultuppdrag ofta är projektbaserade och av långsiktig karaktär 
(Karantinou & Hogg, 2001: 263) präglas branschen idag av kortlivade relationer (Koch & 
Liechty, 2006: 52). Det som borde vara långsiktiga partnerskap slutar ofta med omtvistade 
avslut (Koch & Liechty, 2006: 52). 

I en undersökning av yrkesverksamma på designbyråer i USA, utförd av AIGA 
(American Institute of Graphic Design) 2004, uppgav 67 procent att deras kundrelationer 
varade i mindre än tre år (Koch & Liechty, 2006: 52). Med avstamp i resultaten av AIGAs 
undersökning gjorde Koch och Liechty (2006: 64) en studie av hur designbyråer kunde 
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reducera relationsupplösningar med kund, vilket bekräftade AIGAs slutsatser. Resultaten 
av Koch och Liechtys (2006: 64) studie visade att designbyråer lägger mer tid på att pitcha 
på nya uppdrag än på att underhålla redan befintliga kunder, något som de ansåg vara ett 
stort problem. Byråernas agerande står i kontrast till den väl prövade teorin att långsiktiga 
kunder tenderar att vara mer lönsamma än nya (Karantinou & Hogg, 2001: 263). Att notera 
är att detta sker i en konkurrenskraftig miljö där det är svårt att vinna nya kunder och 
uppdrag (Fam & Waller, 1999: 28; Shaughnessy, 2005: 91). Det gäller speciellt idag när 
kunden nästan alltid har makten (Shaughnessy, 2005: 91).  

3.3.2 Selektion av designbyrå 
Enligt Fam och Waller (2008: 220) har flertalet forskare identifierat att ett ömsesidigt 
engagemang och förtroende är nyckelfaktorer till en bra relation. En bra relation är något 
som utvecklas med tiden och likaså ett förtroende (Fam & Waller, 2008: 219). I det tidiga 
stadiet, i den process då kunden ska välja byrå, har kund och byrå olika uppfattningar om 
vad som är viktiga faktorer för en lyckad relation (Fam & Waller, 2008: 220). 

I tidiga studier kring kund- och byrårelationer blev det tydligt att byråer och kunder 
hade skilda uppfattningar om vad som orsakade relationsupplösningar (Wackman m.fl., 
1987: 21-22). Enligt Wackman med flera (1987: 21-22) föreslog flera forskare att lösningen 
på detta problem var att byråer regelbundet borde se över sina kundrelationer för att kunna 
komma åt detta dolda område, något som då inte kunde påvisas. Andra taktiker för att lösa 
problemet med relationsupplösningar var att förbättra den process där kunden väljer byrå. 
Konkret föreslogs det i dessa studier taktiker om att matchning av byråer och kunder 
gjordes med utgångspunkt i kompatibilitet på en mängd olika faktorer, skulle de utveckla 
en bra relation. Denna teori liknade enligt Wackman med flera (1987: 21-22) teorier kring 
äktenskap som menade att partners som valdes på ett liknande sätt skulle leva ett lyckligt liv 
tillsammans. Wackman med flera (1987: 21-22) menade att på samma sätt som forskare 
ställde sig skeptiska till äktenskapsteorin, ställde sig forskare inom kund- och byrårelationer 
skeptiska till att en lyckad byrå- och kundrelation byggde på en fusion av företag med 
matchande attribut (Wackman m.fl., 1987: 21-22).  

Enligt Fam och Waller (2008: 219) utvecklades under samma tid ett annat perspektiv på 
relationer, där forskare såg relationen som en dynamisk process. Kund- och byrårelationen 
var inte statisk och kunde delas upp i olika faser. Forskare menade att både kunder och 
byråer upplever vissa attribut som olika viktiga beroende på vilken fas i relationen de 
befinner sig i. Kund- och byrårelationer utgörs dessutom av olika personer med olika roller 
och ansvarsområden, i olika delar av deras karriärer (Fam & Waller, 2008: 219). Istället för 
att som tidigare försöka identifiera initiala faktorer som ansågs leda till lyckade relationer, 
såg forskare istället till vad som kunde leda till framgång i de olika faserna av relationens 
livscykel (Wackman m.fl., 1987: 22). Detta synsätt har sedan dess anammats av flera 
forskare som observerat kund- och byrårelationer. Wackman med flera (1987: 22) 
identifierade fyra faser i relationens livscykel medan senare forskare identifierat tre faser 
(Fam & Waller, 2008: 222). Gemensamt för samtliga är att de innehåller en fas innan 
relationen börjat, en fas då relationen pågår och en fas då relationen upphört, se figur 3.2 
(Fam & Waller, 2008: 222). 
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Figur 3.2 Relationscykeln 
 
I relationscykelns första fas finns selektionsfasen. Denna fas handlar om att parterna ska 
lära känna varandra och att byrån ska försöka sälja dess kompetens till kunden (Wackman 
m.fl., 1987: 22). Samtidigt handlar det för byrån om att välja en kund som de kan utveckla 
långsiktiga samarbeten med (Karantinou & Hogg, 2001: 267). Förhandlandet av 
designkompetens är en komplicerad process (Press & Cooper, 2003: 199) och för att skapa 
goda partnerskap är det viktigt att matchning av samarbetspartner ges tillräckligt med tid 
(Koch & Liechty, 2006: 66). Denna typ av upphandling kan ske på flera sätt och det är inte 
ovanligt att de anordnas genom en pitch (Press & Cooper, 2003:199). 

Enligt Wackman med flera (1987: 21) visade studier i början av 1980-talet att kunder 
och byråer inte delade uppfattning om vad som orsakade missnöje i kund- och 
byrårelationer. Cagley (1986: 39) menade att den kostnad som relationsupplösningar 
innebär, möjligtvis skulle minska om byrån förstod vad kunden eftersökte i en relation och 
vice versa.  

Detta synsätt visade sig populärt och stora mängder forskning har sedan dess fokuserat 
på attribut associerade med utvärderandet och selektion av byråer (Van Rensburg m.fl., 
2009: 27). Om en byrå besitter de attribut som kunden eftersöker har de goda chanser att 
bli vald (Fam & Waller, 2008: 219). Nedan följer resultatet av ett flertal studier kring vad 
kunden anser är viktiga attribut hos byråer i selektionsfasen. 

I Cagleys (1986: 39) studie var syftet att jämföra de faktorer byråer och kunder ansåg 
viktiga i en relation. Studien visade att byråer och kunder generellt uppfattade samma 
attribut som viktiga i selektionsfasen. Kvalitén på arbetsgruppen, följt av fullkomlig 
överenskommelse av mål, ansågs som de viktigaste kriterierna (Cagley, 1986: 43). Minst 
viktigt var byråns tidigare erfarenhet och dess företagsportfolio (Cagley, 1986: 40). Lawson 
(1997: 88) menar dock att den smarta kunden är den som väljer designbyrå utefter vad den 
har utfört för uppdrag tidigare. 
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Wackman med flera (1987: 25) bekräftade arbetsgruppens betydelse i en senare studie 
där en god personlig relation till arbetsgruppen, följt av att byrån fakturerar enligt 
överenskommelse, visade sig vara de viktigaste faktorerna till kundens belåtenhet med 
byrån. Det som ansågs minst viktigt var en tydlig ansvarsfördelning, att byrån hade en bra 
PR-avdelning samt byråns möjlighet att erbjuda ett stort utbud av tjänster (Wackman m.fl., 
1987: 25). 

I en studie från Nya Zeeland fick ett antal kundansvariga på byråer berätta om vilka 
faktorer de trodde var viktiga för kunden i val av byrå. Av de åtta faktorer som kunde 
identifieras relaterade tre av dem till den personliga faktorn, det vill säga faktorer som är 
kopplade till enskilda individer. I denna studie inkluderades interpersonella relationer, 
integritet och gemensamma mål samt kvalitén på arbetsgruppen. Den kreativa styrkan var 
också identifierad som en av byråns viktigaste faktorer i att vinna kunder. De minst 
värderade faktorerna var byråns rykte samt byråns kapacitet att genomföra undersökningar 
(Fam & Waller, 1999: 25). 

Fam och Waller (2008: 217) genomförde nio år senare en liknande studie med syftet att 
undersöka hur kunders attityder förändrades genom relationscykeln. Resultatet av denna 
studie bekräftade personliga faktorn som den viktigaste faktorn hos byrån i selektionsfasen. 
I val av byrå var den ledande faktorn interpersonella relationer, följt av kreativ förmåga, 
kvalitén på arbetsgruppen, gemensamma mål och byråns resurser (Fam & Waller, 2008: 
224).  

Enligt Fam & Waller (2008: 219) menar Parasuraman och Zeithaml att byråer erbjuder 
tjänster och att dessa tjänster bygger på de personer som utför dem, vilket stärker den 
personliga faktorns betydelse ytterligare.  

Press & Cooper (2003: 62) hävdar även att eftersom design är en kreativ process som 
involverar både kund och byrå, är personkemin mellan dem mycket viktig. 

Det är lätt att dra slutsatsen att den personliga faktorn är viktig i kundens val av byrå. 
Men Haytko (2004: 313) menar dock att byråer bör vara försiktiga med det starka fokuset 
på enskilda individer. Dessa relationer medför inte alltid positiva effekter. Risken med allt 
för etablerade interpersonella relationer är de starka band dessa individer utvecklar. Är de 
tillräckligt starka kan det medföra att kund- och byrårelationen fortskrider långt efter det 
skeende då de borde ha upplösts. På individnivå innebär det att vissa personer kan bli 
ensamt ansvariga för de eventuella problem som kan uppstå med deras respektive kund 
(Haytko, 2004: 327). Ur ett byråperspektiv är risken samtidigt att den enskilt anställda på 
byrån tar med sig kunden vid ett eventuellt byte av arbetsplats (Karantinou & Hogg, 2001: 
274-275). 

Formgivare bör också vara uppmärksamma på att olika situationer väcker olika 
förväntningar och behov. Hur relationer ser ut varierar mellan individer. Kunder har 
dessutom individuella filosofier, vilket betyder att de bör behandlas därefter (Fam & 
Waller, 2008: 218-219). Olika kunder kan även ha olika personliga preferenser och särskilda 
intressen (Shaughnessy, 2005: 89). Koch och Liechty (2006: 65) studerade hur 
relationsupplösningar bland designbyråer och kunder kunde blir färre och nämner den 
första interaktionsfasen som avgörande. Byråer och kunder kan ha olika uppfattningar om 
vad de vill få ut av en relation och att i ett tidigt stadie ventilera dessa är avgörande för 
relationens framgång (Koch & Liechty, 2006: 67). Matchar kundens och byråns filosofier 
finns det goda underlag för att bygga bra relationer (Karantinou & Hogg, 2001: 274). Likt 
Koch och Liechty (2006: 65) menar Shaughnessy (2005: 105) att formgivare i högsta grad 
måste vara uppmärksamma på kundens individuella behov och att det är farligt att dra alla 
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över en kant. Enligt Fam och Waller (2008: 218) menar Barnes att en identifikation av 
dessa individuella behov är en fundamental del för att kunna bygga relationer. 

3.3.3 Kreativitet i relationer 
Forskare som studerar kreativitet har länge brottats med att förstå om kreativiteten är 
lokaliserad i individer eller i situationer (Koslow m.fl., 2006: 82). Trots att fokus på senare 
tid skiftat från den kreativa individen till den kreativa situationen, menar Koslow med flera 
(2006: 81) att många yrkesverksamma och forskare fortfarande fokuserar på den 
individuella kreativiteten. Exempel på denna typ av fokus är branschtidningar som 
utvärderar personalförflyttningar mellan byråer, där de menar att när en kreativ individ 
lämnar en byrå förlorar den byrån kreativitet och den byrån som anlitar denna individ får 
mer kreativitet. Marknadsförare verkar också enbart fokusera på individer och byråer som 
källan till kreativitet, snarare än att sätta kreativitet i relation till den omgivning där 
kreativitet formas (Koslow m.fl., 2006: 81). 

Även om fokus tenderar att ligga på den individuella kreativiteten bör det argumenteras 
för att kreativitet är något som formas i relation till den givna situationen. Sambandet 
mellan arbetsmiljön och arbetets kreativa höjd är väl dokumenterat och många studier 
inom psykologi visar att när arbetsmiljön uppmuntrar kreativitet är personer mer angelägna 
att producera ovanliga och användbara idéer som i slutändan leder till bättre resultat (Suh, 
Jung & Smith, 2012: 431). 

För att skapa en arbetsmiljö som främjar kreativitet anses ofta kundens delaktighet som 
avgörande (Koslow m.fl., 2006: 83). Att främja kreativitet är inte enbart ett jobb för den 
enskilda byrån, utan kräver ett samarbete mellan kund och byrå (Suh m.fl., 2012: 436). 

Kunden är såväl som byrån delaktig i designprocessen (Press & Cooper, 2003: 62) och 
ansvarig för till vilken grad relationen kommer att bli framgångsrik (Keep, Hollander & 
Dickinson, 1998: 33). Lawson (1997: 171) menar dessutom att många framgångsrika 
formgivare har ett fokus på kunden och låter denne vara delaktig i designprocessen. 

Enligt Van Rensburg med flera (2009: 26) menar Woonbong att kund och byrå måste 
arbeta i ett nära samarbete för att skapa goda produktioner som genererar bra resultat. Suh 
med flera (2012: 429) menar vidare att ett varumärkes värde är dynamiskt konstruerat 
genom en interaktion mellan en kund och dess byrå. Eftersöker kunden en kreativ höjd på 
arbetet måste den också vara villig att fungera som partner till byrån (Koslow m.fl., 2006: 
82). Det finns tre uttalade sätt för kunden att påverka kreativiteten hos byråer: sätta 
riktningar (1), resursfördelning (2) och utvärdering (3) (Koslow m.fl., 2006: 81). 

Hur kunden sätter riktningar (1) påverkar i hög grad kreativiteten (Koslow m.fl., 2006: 
82). Att arbeta strategiskt anses vara en komponent till kreativitet, vilket betyder att 
strategiska briefer kan främja kreativitet (Koslow m.fl., 2006: 83). Om mycket av 
strategiarbetet är definierat av kunden och delat med byrån, kan fokuserade briefer sätta en 
lämplig nivå och riktning med arbetet. Briefer som utformas på en taktisk nivå är av lågt 
värde för byråns produktion av kreativa arbeten (Koslow m.fl., 2006: 82). Förutom att vara 
utfärdad på ett strategiskt plan beskriver Wheeler (2009: 120) briefen som en upprepande 
process byggd på samarbete. 

Generellt sätt skapar byråer med tillräckliga resurser (2) i hög grad kreativa arbeten 
(Koslow m.fl., 2006: 81; Suh m.fl., 2012: 431). En av nyckelresurserna menar Koslow med 
flera (2006: 81) är möjlighet till kontakt med kundens högsta chef. Genom att ge byrån 
tillgång till kundundersökningar bidrar kunden också med insikter som är vitala för att ta 
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fram nyanserade idéer och för att producera arbeten med en hög grad av kreativitet 
(Koslow m.fl., 2006: 82). 

Att som kund ge byrån tillräckligt med tid anses vara ytterligare en viktig faktor för att 
stimulera kreativitet (Koslow m.fl., 2006: 82), samtidigt som en hög arbetsbelastning har 
motsatt effekt (Suh m.fl., 2012: 431). 

I de traditionella utvärderingskriterierna (3) bedömer kunden byrån efter prestation i 
relation till säljmål och till den grad konsumenter har nåtts (Suh m.fl., 2012: 435). Suh med 
flera (2012: 435) menar att framgång har olika innebörd för olika företag. Vad som 
uppfattas som ett lyckat uppdrag av en designbyrå, är inte alltid ett lyckat uppdrag för 
kunden. Framgångskriterier bör därför spegla olika intressen och åsikter, vilket skulle leda 
till en analys som grundar sig på flera dimensioner och kriterier. 

Istället för att enbart förlita sig på de traditionella prestationsmåtten, borde det vara ett 
krav för kunden att sätta sig in i byråns verksamhet (Suh m.fl., 2012: 431).  
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4. EMPIRISK BAKGRUND 
Nedan följer den empiriska bakgrunden för studien. Inledande introduceras bakgrund om informanten för 
att i nästa del presentera respondenterna. 

4.1 INFORMANT 
Klas Tjebbes, Sveriges Kommunikationsbyråers Pitchkommittée 
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för konsulter inom nio olika 
discipliner av marknadskommunikation; action marketing, design, direktreklam, event, 
interactive, mobil, media, PR och reklam. De arbetar med och för deras medlemmar på två 
sätt; som medlemsorganisation och intresseorganisation. Som medlemsorganisation och 
opinionsbildare driver Sveriges Kommunikationsbyråer frågor för hela 
kommunikationsbranschen (komm.se). På deras webbsida skriver de följande: 

”Vill vi inspirera och utbilda våra medlemmar så att de kan göra bättre affärer, både för sina 
uppdragsgivare och för sig själva. Det gör vi till exempel genom att ge medlemmarna tillgång till 
juridisk rådgivning, utbildning och seminarier.” (komm.se) 

År 2010 startade Sveriges Kommunikationsbyråer ett antal frågekommittéer med syftet att 
fokusera på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna. En av dessa var pitchkommittéen 
(komm.se). Det var efter ett stort möte med Sveriges Kommunikationsbyråer som Klas 
Tjebbes blev förfrågad om att ingå i kommittéen. Under mötet hade han visat ett högt 
engagemang i pitch-frågan där han menade att det var ett problem som de var tvungna att 
komma till rätta med.  

Idag sitter Klas Tjebbes som ordförande i kommittéen där han har varit delaktig sedan 
två år tillbaka. Klas Tjebbes arbetar därutöver som VD och med New business på 
Wonderleap & Eight. Under år 2011 var han med när Sveriges Kommunikatörer i 
samarbete med Sveriges Annonsörer tog fram pitchrekommendationerna. De syftar till att 
hjälpa annonsörer och byråer att hitta det bästa samarbetet. Följande skriver Klas Tjebbes 
och Max Aperia om rekommendationerna: 

”Kommunikationsbyråer har allt att vinna på en gemensam hållning vid pitcher och 
upphandlingar. Helt enkelt för att kunna lägga tid på rätt saker. Och framför allt bli bedömda på 
rätt kriterier. Principen är att vi ska bli bedömda på meriter, förståelse för uppdraget och 
lämplighet baserat på utförda uppdrag, men inte bjuda på gratisjobb för att vinna ett uppdrag. 
Därför har vi tagit fram de nya rekommendationerna. Genom att följa dem, kan vi alla bidra till att 
förbättra villkoren för hela branschen och samtidigt höja det upplevda värdet på våra tjänster.” 
(komm.se)  
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4.2 RESPONDENTER 
Nedan presenteras de respondenter som deltagit i respondentintervjuerna samt respektive byrå. Information 
om byråernas omsättning och antal anställda är hämtad från allabolag.se. 
 
Andreas Hellström, SWE 
Andreas Hellström har varit yrkesverksam i 26 år och arbetar idag som Art Director på 
SWE. SWE omsatte år 2012 mellan 20-50 miljoner kronor med 20-49 anställda. 
 
Calle Reimers, Lowe Brindfors 
Calle Reimers har varit yrkesverksam i 14 år och arbetar som Designer på Lowe Brindfors. 
Lowe Brindfors omsatte år 2012 cirka 202 miljoner kronor med 94 anställda. 
 
Erik Lidsheim, Söderhavet 
Erik Lidsheim har varit yrkesverksam i 15 år och arbetat på Söderhavet i 9 år.  
Erik Lidsheim arbetar som Strateg och är VD på Söderhavet. Söderhavet omsatte år 2012 
cirka 17 miljoner kronor med 21 anställda. 
 
Eva Aggerborg, DDB 
Eva Aggerborg har varit yrkesverksam i 17 år och arbetar sedan 3 år som Design Director 
på DDB. DDB omsatte år 2012 cirka 331 miljoner kronor med 153 anställda. 
 
Helena Lonæus, Abby Norm 
Helena Lonæus har varit yrkesverksam i 8 år och arbetar idag som både Art Director och 
Design Director på Abby Norm. Abby Norm omsatte år 2012 cirka 24 miljoner kronor 
med 13 anställda.  
 
Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 
Isabelle Dahlborg Lidström har varit yrkesverksam i 20 år och är grundare av NINE där 
hon arbetar som Creative Director. NINE grundades år 2011 efter en sammanslagning av 
byråerna No Picnic Packaging & Design och Nine TTP med 15 anställda år 2012. NINE 
omsatte då cirka 16 miljoner kronor.  
 
Karin af Malmborg, Identity Works 
Karin af Malmborg har varit yrkesverksam i 25 år och är idag Design Director på  
Identity Works. Identity Works omsatte år 2012 cirka 47 miljoner kronor med 27 anställda. 
 
Oskar Lübeck, Bold 
Oskar Lübeck har varit yrkesverksam i 12-15 år och är grundare av Bold där han arbetar 
som Creative Director. Bold omsatte år 2012 cirka 14 miljoner kronor med 10 anställda. 
 
Patrik Gebhardt, The Brand Union 
Patrik Gebhardt har varit yrkesverksam i 22 år och arbetar idag som Creative Director på 
The Brand Union. The Brand Union omsatte år 2012 cirka 57 miljoner kronor med 25 
anställda.  
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Serhat Ferat, Neumeister 
Serhat Ferat har varit yrkesverksam i 7 år och arbetar som Design Director på Neumeister. 
Neumeister har funnits sedan år 2000 med 13 anställda år 2012 och omsatte de cirka 16 
miljoner kronor.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras studiens resultat tillsammans med analys. Först behandlas informantintervjun 
med Klas Tjebbes och sedan respondentintervjuerna med de grafiska formgivarna. 

5.1 INFORMANTINTERVJU 
Nedan följer informantintervjun. Först behandlas pitchen och yrkesrollen för att sedan beskriva 
problematik rörande pitchen. 

5.1.1 Pitchen och yrkesrollen 
På frågan hur Klas Tjebbes definierar pitch svarar han följande: 

”För mig är det när en uppdragsgivare ber oss att presentera oss så att de kan välja mellan oss och 
några andra byråer. Det är när det är en tävling som det är pitch.” 

Klas Tjebbes beskriver att pitchandet alltid har varit en viktig del av en konsultbyrås 
verksamhet, och att pitcherna har blivit allt tuffare med åren. Likaså menar han att 
konkurrensen har ökat. 

”… konkurrensen i branschen har ju ökat. Det finns många fler aktörer och efter lågkonjunkturen 
så har ju priserna pressats inte bara i vår bransch utan i näringslivet i stort och det betyder att det 
är större konkurrens helt enkelt.” 

På frågan om pitchen är en viktig del av yrkesrollen som anställd på designbyrå svarar han: 

”… mycket viktig del för det är liksom hela byråns fart framåt. Pitchandet är ju slutfasen på att 
vinna nya kunder och det måste vi göra varje månad och varje år.” 

5.1.2 Problematik i pitchen 
Klas Tjebbes menar att hans intresse för pitcher grundar sig i en irritation att det under 
pitcher läggs vikt på fel saker och ställer sig frågande till logiken att ge bort ett arbete gratis, 
något som han menar nästan bara sker i denna bransch.  

”… i andra branscher … om man ska handla upp en asfaltläggning av en väg så ber man ju inte 
dem göra 100 meter väg var och så se vilken som är bäst. Det är helt orimligt, men i just vår 
bransch så har det blivit rimligt att begära exakt just det.” 

Klas Tjebbes anser att den största utmaningen i pitchen är att byrån vill visa sin kompetens, 
erfarenhet, samarbetsförmåga och kreativitet, men utan att gå in i ett konkret kreativt 
arbete.  

Enligt Klas Tjebbes har pitchkommittéen under senaste tiden fokuserat på att få till en 
attitydförändring i branschen.  

”… vi befinner oss i en fri marknad och man får lov att fråga tjugo byråer att lämna in tre års 
kampanjer om man vill de … det kan ingen förbjuda … utan vi försöker mer få till en 
attitydförändring där byråerna kan få lite stöd, råg i ryggen att säga … vi gillar inte att lämna iväg 
vår produkt innan vi har fått ett uppdrag …” 

För att underlätta byråvalsprocessen kan kunder anlita byråvalskonsulter, något som har 
blivit vanligare i Stockholm, vilket enligt Klas Tjebbes numera är mer regel än undantag.  

”Fördelen med byråvalskonsulter är att de är … duktiga på att guida till en bra pitch och den 
pitchen är ju oftast på villkor som både vi uppdragsgivarna tycker är ett bra sätt.”  
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5.2 RESPONDENTINTERVJUERNA 
Nedan presenteras resultat och analys från respondentintervjuerna med pitchprocessen som inledande del. 
Därefter följer övergripande problem i pitchförfarandet med koppling till kundrelationen och yrkesrollen. 
Slutligen behandlas respondenternas tankar om pitchen i framtiden. 

5.2.1 Pitchprocessen 
I stort är respondenterna eniga om att en pitch är en tävling anordnad av en kund där ett 
flertal designbyråer tävlar om ett uppdrag, en beskrivning som liknar den Shaughnessy 
(2005: 93) gör. 

Likt hur bland annat Atwood med flera enligt Visser (2006: 30) beskriver 
designprocessen, uppger respondenterna överlag att pitchprocessen är svår att fastställa 
som en ordnad process. Vissa uppger att pitchprocessens delar hänger mycket ihop och i 
enlighet med hur Schenks (1991: 169) beskriver designprocessen, kan det vara svårt att 
skilja specifika delar åt. Ett flertal respondenter uttrycker även att det är svårt att enbart tala 
om pitchen som en enskild process. 

”… det är så svårt att bara prata om pitchen, därför att allt hänger ihop så mycket för en byrå …” 
Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

Pitcher kan enligt respondenterna ha olika omfattningar och utföras på en mängd olika sätt. 
Ibland kan en pitch gå ut på att byråer beskriver sin arbetsprocess, tankesätt eller erfarenhet 
och sedan lämnar en offert. Utifrån detta gör kunden bedömningen om vilken av byråerna 
de vill arbeta med.  

Respondenterna uttrycker att det är vanligt att en pitch handlar om att byråer ska 
utveckla ett kreativt arbete. Denna typ av pitch beskriver flera som designpitch eller kreativ 
pitch. Ett flertal respondenter gör liknelsen mellan pitchprocessen och deras vanliga 
arbetsprocess.  

”… många pitcher ser olika ut från gång till gång.” Oskar Lübeck, Bold 

”… ibland vill de ha en kreativ lösning på problemet, ibland vill de bara ha en uppställning av en 
arbetsgrupp och en presentation av en arbetsgrupp … så det kan se ut på lite olika sätt.”  
Eva Aggerborg, DDB 

”… vissa pitcher är bara strategiska, andra pitcher är kanske mer kreativa … och där skiljer sig ju 
lite hela den här processen.” Andreas Hellström, SWE 

I respondenternas beskrivning av pitchprocessen har de utgått från att de fått en brief till 
att de ska göra presentationen. Med det i åtanke beskriver alla respondenter en kreativ 
pitchprocess med många liknande moment.  

De moment som kunde tydas ur samtliga av respondenternas beskrivningar av 
pitchprocessen var: brief, problemformulering, idé- och koncept samt presentation. 
Resultatet tyder på att respondenternas beskrivning av pitchprocessen har 
överensstämmande moment med den beskrivning som Lawson (2006), Shaughnessy (2005) 
och Press och Cooper (2003) gör av designprocessen. Det som skiljer dem åt är att pitchen 
har ett tydligt presentationsmoment, något som inte framkommer av Lawsons, 
Shaughnessys eller Press & Coopers beskrivning av designprocessen.  

Nedan delas processen upp efter dessa beståndsdelar, se figur 5.1, och de olika delarna 
förklaras. 
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Figur 5.1 Pitchprocessen. 

 
De följande sex övergripande kategorierna kunde identifieras i samtliga av respondenternas 
beskrivningar av pitchprocessen. Vad beståndsdelarna innehåller och hur respondenterna 
arbetar i dessa kan dock skilja sig åt. 

 
Respondenterna i pitchprocessen 
De respondenter med titeln Creative Director beskriver att de har ett kreativt ansvar och 
en övergripande roll i pitchprocessen. De uttrycker även att de är med och driver 
pitchprocessen framåt genom att bland annat sätta ihop arbetsgruppen, inspirera och att ta 
fram idé och koncept. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att de formger själva. De 
respondenter som arbetar som Design Director och Art Director beskriver en liknande 
roll, och att de på riktigt kommer in i processen i idé- och konceptarbetet.  

Överlag beskriver respondenterna att de är delaktiga i pitchens samtliga steg. Likt vad 
Press & Cooper (2003: 62) hävdat, tyder resultatet på att formgivare idag har en allt bredare 
roll. 

Den respondent som arbetar som strateg beskriver sin roll i pitchprocessen som 
projektledare. 

Respondenten som arbetar som Designer uttrycker att hans arbetsuppgifter skiljer sig 
beroende på vilken pitch det är. Resultatet överensstämmer med vad Press och Cooper 
säger (2006: 195), att utan professionalisering av yrkesrollen ges formgivaren fördelen att 
byta roll efter vad situationen kräver.  

”… det beror på tid … och lite på vilken typ av pitch … man kan även bjudas till analysdelen om 
det berör ett ämne som jag vet att, ah det här kan jag mycket om.” Calle Reimers, Lowe Brindfors  

5.2.1.1 Brief  
Respondenterna beskriver i likhet med Shaughnessey (2005: 137) att ett uppdrag alltid 
startar med en brief. Ett flertal respondenter uppger likt Shaughnessey (2005: 138) att 
skillnaden i kvalité mellan olika briefer varierar kraftigt och att det till viss del hänger 
samman med kundens kunskapsnivå. Vissa respondenter anser, i enlighet med Tomes med 
flera (1998: 128), att briefen är avgörande för kvalitén på det slutgiltiga designarbetet.  

Shaughnessey (2005: 137) säger att en formgivare i ett inledande skede bör förstå 
briefen. Detta är i enlighet med vad flera respondenter beskriver – att briefen måste vara 
tydlig. Flera respondenter anser att tydlighet är det viktigaste i briefen och vissa förklarade 
att det är lätt att hamna snett till följd av en otydlig brief. Respondenterna lägger också vikt 
vid att kunden ska ha gjort ett ordentligt förarbete.  

”Designa utan brief kan vara det dummaste som någonsin går att göra.” Serhat Ferat, Neumeister 

Vissa respondenter understryker också likt Shaughnessey (2005: 138) vikten av att stämma 
av med kunden och se till så att båda parter är överens om briefen. 
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”Ibland gör vi en debrief tillbaka till kunden om det är saker vi inte förstått, eller när vi vill att de 
ska förstå att vi har uppfattat allt rätt …” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

I likhet med Shaughnessey (2005: 138) anser flera respondenter att allt för utförliga briefer 
inte bara är positivt. Är kunden för kunnig upplever vissa respondenter att de blir 
begränsade på ett negativt sätt då kunden kan ha allt för detaljerade åsikter om en lösning 
istället för ett problem, något som även Shaughnessey (2005: 138) uttryckt som negativt för 
det färdiga resultatet. Detta resultat tyder på, likt Koslow med flera (2006: 82) uttryckt, att 
briefer som utformas på en taktisk nivå är av lågt värde för formgivaren. 

”Den dåligaste kunden är verkligen när de går in på lösningar i briefen. De talar om för mig, vi vill 
bli blå, vi vill vara mer så här. Istället då berätta, vi har det här behovet, vi upplever de här 
tendenserna i den branschen, vi känner att vi kommer efter just nu.” Eva Aggerborg, DDB 

”… det är likadant som att du ska gå till tandläkaren, så ska du börja berätta för dem hur de ska 
laga tänderna … jag vill att de ska lita på mig, likadant som jag litar på dem. Att de kan allt om sitt 
varumärke så kan jag faktiskt allt om det här … det är ju därför de har kommit hit”  
Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

Flera av respondenterna anser även att det är viktigt att kunden är rak och ärlig och inte 
döljer problem i briefen. Att kunden har målsättningar och kan sätta ord på dessa anses 
viktigt bland respondenterna. Vissa respondenter uttrycker att det dessutom är viktigt att 
briefen inkluderar uppgifter om företaget, som till exempel bakgrund, historia, vision och 
varumärkesplattform. Resultatet är i linje med vad både Tomes med flera (1998: 128) och 
Press och Cooper (2003: 62-63) uttryckt som en viktig komponent i briefen. 

Flera av respondenterna påpekade att de vanligaste misstagen hos kunden under 
pitchprocessen ofta har att göra med briefen. Detta resultat tyder, likt vad Johnsson med 
flera (2004: 21) och Koslow med flera (2006: 82) uttryckt, att kunder ofta levererar 
bristfälliga briefer.  

”… de tror att de är tydliga, men de är inte det. De hade kunnat specificera mycket mer vilket 
behov de hade än vad de egentligen gör. Så det gör att vi gissar vissa saker, och så kan vi hamna 
helt fel …” Eva Aggerborg, DDB Design 

Att tacka ja eller nej  
Det finns enligt respondenterna flera olika faktorer som avgör om ett pitchuppdrag 
accepteras eller inte, det vill säga om byrån tackar ja eller nej till att delta i pitchen. Att veta 
när byrån bör tacka nej är enligt Shaughnessey (2005: 138) mycket viktigt.  

Något som nästan alla respondenter tar upp som en viktig faktor är ekonomi och 
långsiktighet. Byråerna vill ha kunder som leder till långsiktiga samarbeten med skälig 
ersättning. Detta resultat tyder på, likt vad Van Rensburg med flera (2009: 25) samt 
Karantinou och Hogg (2001: 267) uttryckt, att dagens samhälle kräver att byråer utvecklar 
långsiktiga relationer med kunder. Samtidigt resonerar vissa respondenter, likt vad 
Karantinou och Hogg (2001: 278) hävdat, att det inte är alla kunder som vill ha långsiktiga 
relationer med samarbetspartners. 

”… därför är varje kund som vill jobba långsiktigt en otroligt viktigt kund för byrån. Det finns 
många kunder som vill shoppa lite här, shoppa lite där … de vill inte ha en varaktig 
samarbetspartner.” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

En annan faktor som flera respondenter upplever vara avgörande är förtroende. Flera anser 
att det måste finnas något sorts förtroende eller tillit till kunden om det ska vara aktuellt att 
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tacka ja till ett uppdrag. Respondenternas resonemang går i linje med Fam och Waller 
(2008: 219) som hävdat att tillit och förtroende är en förutsättning för lyckade relationer. 

”… budget, ambition och förtroende. Jag tycker att alla de här tre delarna måste vara på plats.” 
Serhat Ferat, Neumeister 

Vissa respondenter säger även att det aktuella uppdraget kan ha ett värde för byrån om det 
kompletterar företagsportfolion. För att få vissa uppdrag krävs det att byrån har gjort 
liknande uppdrag tidigare, därför kan det vara aktuellt att tacka ja till en pitch för att få in 
ett uppdrag som kompletterar. Resultatet tyder på, likt vad Lawson (1997: 88) hävdat, att 
smarta kunder värderar byråer utefter tidigare arbeten. 

”Ett skäl att vi är med kan vara att vi kommer in på en kategori där vi inte har varit och … om vi 
skulle vinna det även om det kanske inte är ett jättestort uppdrag så skulle det kunna vara en 
inkörsport till andra kunder inom den kategorin.” Karin af Malmborg, Identity Works 

Vissa respondenter uttrycker att det från byråns sida också är viktigt att stämma av och 
fråga sig själva om de är rätt för projektet, varför de kommit till oss med uppdraget och om 
de förstått det rätt. 

En respondent nämner tre kriterier som avgör om byrån tackar ja eller nej. Dessa är 
fun, fame och fortune. Det vill säga om uppdraget på något sätt är roligt, utmanande, ger 
något i form av uppmärksamhet eller annan marknadsföring samt andra sorters tillgångar; 
till exempel att det är bra betalt eller kan leda till ett långsiktigt och lönsamt samarbete med 
kunden. 
 
Byråvalskonsulter 
Respondenterna har överlag olika uppfattningar om byråvalskonsulter och deras inverkan 
på pitchprocessen. När respondenterna resonerar kring hur vanligt det är att 
byråvalskonsulter används är svaren varierande. En respondent uttrycker att de är mycket 
ovanliga, andra menar att de märks av ibland.  

Vissa respondenter tycker att byråvalskonsulter höjer kvalitén på processen och att de 
gör den mer rättvis. Är det svårt att kommunicera med kunden kan en byråvalskonsult 
fungera som en länk mellan kund och byrå. En annan respondent menar att om 
byråvalskonsulterna är kompetenta är de bra och att det borde bli fler av dem. 

”Vi jobbar tillsammans med dem för att de ska vara med och påverka hur briefer ska se ut och 
sådär. De är ofta väldigt bra på att hjälpa och ställa rätt typ av frågor. De höjer ju kvalitén bra …” 
Erik Lidsheim, Söderhavet 

Vissa respondenter uttrycker mindre positiva erfarenheter av byråvalskonsulter. En 
respondent tycker att de mest är ett hinder, men att de möjligtvis kan uppskattas av 
projektledaren och plannern. Vissa respondenter menar att det är skillnad på olika 
byråvalskonsulter då vissa är bättre än andra. En respondent uttrycker att byråvalskonsulter 
är partiska och en annan respondent resonerar kring vikten av att komma bra överens med 
konsulten.  

”… de är väldigt partiska de där byråvalskonsulterna. De har sina personer som de brukar jobba 
med, de går till samma byråer hela tiden. Att det är en byråvalskonsult som gillar till exempel … 
fem byråer mer än någon annan byrå, så det är alltid de fem som kommer upp igen och igen och 
igen. Så kan jag uppleva att det är, och då kanske inte vissa får komma med.” Eva Aggerborg, 
DDB 

”Det beror på vem den där byråvalskonsulten är skulle jag säga … det som är bra … om det är en 
… duktig byråvalskonsult då kan ju det vara en länk emellan just … när man håller på i den här 
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fasen där man famlar litegrann och inte har den här täta kontakten med kunden, så kan det vara en 
person som känner dem väldig väl … och kanske brukar jobba som byråvalskonsult åt den kunden 
och då kan de berätta för oss … vad de tror skulle gå hem och vad de tror är viktigt för den här 
kunden … det har vi varit med om, att vi har liksom blivit lite bundsförvanter med … 
byråvalskonsulten under arbetets gång. ”  
Karin af Malmborg, Identity Works 

”Samtidigt så är det ju lite komplext … man måste ju komma överens med den personen också. 
Då blir det plötsligt två kunder därför den personen har ju lite makt … de ska ju rekommendera 
sen till kunden så det gäller … att charma in sig hos den personen också … det är både och kan 
jag tycka” Karin af Malmborg, Identity Works 

Val av arbetsgrupp  
I flera av respondenternas beskrivningar av arbetsgruppen finns en projektledare, 
produktionsledare och en kreativt ansvarig. Det är även vanligt att det inkluderas planners, 
strateger och en eller flera designers. För en byrå som jobbar mycket digitalt kan det handla 
om att inkludera en ux-designer, medan det för byrån som arbetar med förpackningar 
involverar en industridesigner. 

Ett övergripande mönster är att arbetsgruppen anpassas till vilken typ av pitch det 
handlar om. Vissa respondenter uttrycker att de väljer en mer erfaren arbetsgrupp till 
prestigefyllda uppdrag. Ett antal respondenter uttrycker att de brukar involvera de som är 
intresserade av det specifika pitchuppdraget. Val av arbetsgrupp menar vissa respondenter 
görs med hänsyn till vilka anställda som har tid att delta i pitchen. 

”… beroende på lite vilket typ av företag som kommer in med pitchen … det kan ju vara så här, 
åh jag har alltid längtat efter att göra målarfärg till exempel. Ja, men då får du ta det liksom. Det 
brukar vi alltid se till, dra upp det lustfyllda i det hela.” Eva Aggerborg, DDB 

”… eftersom vi har ett dagligt jobb att sköta så är det … lite den som har tid och energi och lust 
att gå in i den pitchen.” Andreas Hellström, SWE 

Vissa respondenter menar att det kan vara fördelaktigt att involvera fler än arbetsgruppen i 
pitchprocessen. 

”Pitchen blir alltid roligast för alla inblandade om man får vara med så tidigt som möjligt. Att inte 
få veta om att alla de här stegen pågår och bara komma in i utförandet och det är tre timmar kvar. 
Det är oerhört tråkigt och oinspirerade. Att få vara med i början och höra på analyserna och 
researchen … och få höra de första idéerna, det blir både inspirerande … och då har jag med mig 
det hela resan och kan påverka och komma med input.” Calle Reimers, Lowe Brindfors 

”… här kan alla komma med en idé. Det kan vara en produktionsledare som kommer med en idé 
som vi kreatörer eller projektledarna tar vidare och bygger vidare på, så det är inte så att har man 
den rollen så måste man göra bara det … det är öppet för alla att tycka till …” Helena Lonæus, 
Abby Norm 

Respondenterna är i stor utsträckning överens om att ambitionen är att det ska vara samma 
arbetsgrupp under pitchen som efter pitchen. Vissa menar att kunder ibland ställer krav på 
att få träffa den tänkta arbetsgruppen under pitchen. Ibland skrivs det även ett avtal på 
detta. 

”Om det är en pitch och en ny kund, och relationerna med kund och arbetsgrupp inte är klara så 
är det ofta ett önskemål. Ibland ett krav också från kunden, att de som presenterar för oss som vi 
lär känna i den här processen att är dem vi ska jobba med sen om det är ni som får uppdraget … 
ibland skrivs avtal om sådant för att man inte ska sälja en vision eller idé … sen kommer några 
andra som inte kan förverkliga det …” Calle Reimers, Lowe Brindfors 
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Flertalet respondenter uttrycker att det nödvändigtvis inte är samma arbetsgrupp under 
pitchprocessen som efter presentationen. Det är möjligt att uppdraget får en större 
omfattning eller att det finns behov av ytterligare kompetens. I dessa fall kan arbetsgruppen 
också ändras. Vissa respondenter beskriver att skillnader i arbetsgruppen kan bero på vem 
som har haft tid att utföra pitchen. 

”… det behöver inte betyda att det är samma som ska vara med i teamet som har gjort 
pitchförslaget. Ibland är det, men det behöver inte betyda det för det beror litegrann på vem som 
har haft tid att göra pitchförslaget för det ska … stoppas in någonstans där det finns någorlunda 
lucka, vem kan ta det här pitcharbetet …” Karin af Malmborg, Identity Works 

I forskning kring viktiga faktorer i kundens val av byrå anses kvalitén på arbetsgruppen 
som en av de viktigaste faktorerna (Cagley, 1986: 43; Fam & Waller, 1999: 25; Wackman, 
m.fl., 1987: 25). Av resultatet att tyda finns det dock inga garantier, så länge kunden inte 
krävt det, att den arbetsgrupp som kunden träffar under presentationen är densamma som 
vid ett eventuellt samarbete. 

När respondenterna resonerar kring viktiga attribut hos de som arbetar med pitcher ser 
det överlag olika ut. Vissa respondenter beskriver förmågan att kunna sätta sig in och förstå 
ett varumärke som viktigt. De som arbetar med pitcher ska även våga vara experimentella 
och vara duktiga på att tänka konceptuellt. Det anses även viktigt med förmågan att kunna 
visualisera idéer och skapa attraktion. Likt vad Shaughnessy (2005: 218) bekräftat, anser 
vissa respondenter att de som arbetar med pitcher måste ha en bra analysförmåga. 
Förmågan att tänka kritiskt är andra attribut som respondenterna lyfter.  

”Det är ju som i alla uppdrag, man söker ju folk som har bra analysförmåga. Som kan hitta 
spjutspetsidéer, som oftast kan vända på problem …” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Det resoneras också kring erfarenhet och om det är lättare om de som arbetar med pitcher 
är erfarna designköpare. Vissa respondenter menar att de som arbetar med pitcher måste 
tycka det är kul och att de behöver vara engagerade. I likhet med vad Lawson (2006: 298) 
beskriver, att en formgivare bör kunna ha många bollar i luften, menar vissa respondenter 
att då tempot i pitcher är uppskruvat behöver de därför kunna hantera stressiga situationer 
samt ha förmågan att arbeta snabbt med olika moment. 

Vissa respondenter resonerar om vikten av att förstå pitchprocessen och att ta hänsyn 
till de olika delarna.  

”En oerhört bra egenskap … att kunna se hela den här axeln och förstå vad vi ska göra och vart vi 
ska, och hur vi ska ta oss dit för att det ska bli så bra som möjligt … att man för sig själv kan 
uppskatta arbetsbördan och fördela den rätt på sig själv … att förstå hur allt hänger ihop …”  
Calle Reimers, Lowe Brindfors 

Resultatet tyder, likt vad Press och Cooper (2003: 156), Shaughnessy (2005: 18) och 
Goldschmidt (1995: 189) hävdat, att dagens formgivare bör besitta fler kunskaper än de 
kopplade till hantverket samt att de bör ha en bredd av kompetenser. 

5.2.1.2 Problemformulering 
Det Lawson (2006: 292) lägger fram som en viktig egenskap hos en formgivare, förmågan 
att analysera ett problem, beskriver samtliga respondenter som ett viktigt inslag i 
pitchprocessen. Alltså ett moment av undersökande verksamhet, som beskrivs som 
antingen research eller analys. Exempel på dessa undersökningar är omvärldsanalyser, 
nutidsanalyser, tester, konkurrensanalyser eller trendanalyser.  
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”Utifrån den [briefen] så gör man strategi och research, kollar runt på konkurrenter, hur det ser ut 
och försöker tolka briefen.” Helena Lonæus, Abby Norm 

”… det tycker vi är otroligt viktigt … gör jag en förpackning så kanske den kommer vara i butik 
om ett och ett halvt år. Så jag måste ju alltid vara lite före min egen tid, för annars gör jag ju 
någonting som ser ut som att vara gammalt när det kommer ut.” Eva Aggerborg, DDB 

Utöver de tidigare nämnda typerna av analyser uppger några respondenter att det vanligen 
görs flera typer av research. Vissa menar att de tar fram övrig information om kunden och 
ibland även information om de personer hos kunden de ska träffa och senare eventuellt 
arbeta med. Resultatet kan tyda på, likt vad Shaughnessy (2005: 89) hävdat, att kunder har 
olika personliga intressen och att det påverkar hur de väljer byrå. 

”Många gånger idag tar vi reda på alla människor som vi ska träffa i slutändan också. Vi går in på 
Facebook … ser vad de har för fritidsintressen. Man måste ta reda på allt idag om de här 
människorna på andra sidan.” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

Några respondenter berättar att olika typer av fältstudier kan förekomma inför vissa 
pitcher. 

”… och man kanske kommer överens om att man måste gå ut och titta, göra en fältstudie ut i 
butik …” Karin af Malmborg, Identity Works 

”Är det kunder som har butiker så är det klart att det är någon … som går ut och frågar säljare och 
kanske filmar material så att man kan visa kunden att vi har faktiskt varit ute och träffat era säljare, 
eller har varit i era butiker. Testat era produkter, för att visa att vi inte bara googlat …”  
Helena Lonæus, Abby Norm 

Vissa respondenter menar att lösningen på briefen kan finnas i kundens vardag. Resultatet 
tyder, likt vad Shaughnessy (2005: 139) uttryckt, att det ofta finns något i varje brief som 
anses vara den avgörande kompentensen för att göra ett bra jobb. 

”… det kan ju vara så här … om man ska sätta sig in i situationen själv, man lever i någon slags 
verklighet som jag gör här … och det kan finnas en bra idé i det vardagliga fast kunden inte tänker 
på det … eftersom det är något som finns där dagarna i ända …” Patrik Gebhardt,  
The Brand Union 

Ifrågasätta och stämma av 
I enlighet med det Shaughnessey (2005: 139) tycker flera av respondenterna att när byrån 
mottagit briefen är det viktigt att ständigt stämma av med kunden och ifrågasätta briefen. 
Respondenterna upplever dock inte alltid att detta är fullt möjligt. En respondent berättar 
att vissa kunder kan begränsa tillfällen för frågor till så lite som endast ett under en hel 
pitchprocess. 

”… de är ofta så tyvärr att de inte vill ge sken om vad de tycker och tänker sådär. Utan det är 
ganska mycket straight face och armarna i kors och vi hör av oss när vi har bestämt oss … då är 
det väldigt svårt med tanke på vårt arbetssätt som gillar att verkligen samarbeta och prata med 
kund och komma fram till saker gemensamt … man känner inte riktigt om man får tillbaka något 
om man är på rätt spår och så vidare.” Oskar Lübeck, Bold 

Flera respondenter upplever också att det är stor skillnad på hur frågesättning och 
avstämning går till under pitchprocessen i jämförelse med vanliga designprocesser. 
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Strategi och planning 
Ett flertal respondenter tar upp strategi som en viktig del av det kreativa arbetet. De menar 
dock att det ofta är strateger eller planners inblandade i processen som har hand om dessa 
delar.  

”Lägga strategisk plattform, det gör man ju oftast med strateg … det handlar mycket om vilket håll 
man ska gå åt …” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Några respondenter beskriver det som att de gör strategiska vägval eller tar en strategisk 
riktning. Även strategiska plattformar kan vara ett hjälpmedel under pitchprocessen anser 
en respondent. En respondent talar om att sätta ramar för arbetet och att fastställa vissa 
strategiska ramar, något som Lawson (2006: 293) menar är en väsentlig del av formgivarens 
kunskapsbas. Ett flertal respondenter uttrycker att kunden ofta förväntar sig att byråer ska 
ha arbetet strategiskt. 

”… en byrå som du tror både strategiskt, analytiskt och kreativt kan svara på dina … problem.” 
Serhat Ferat, Neumeister 

”Bra koll på eventuella … problem … vad gäller produktion eller … strategiska val som ska 
göras” Oskar Lübeck, Bold 

5.2.1.3 Idé och konceptutveckling  
När byrån har valt att tacka ja till ett uppdrag och analys och research är påbörjad börjar 
vanligtvis också arbetet med idé och koncept för en lösning. Detta steg skiljer sig mycket åt 
till sättet respondenterna beskriver det, men innehållet är ändå i stort sett detsamma. 

En respondent uppgav att de i detta skede av processen kunde gå in och genomföra en 
djupare analys. Främst görs detta om det saknats bitar i den tidiga analysen eller om det 
uppkommit händelser eller information som förändrar situationen under processens gång. 

Moodboard eller styleboard var ett vanligt förekommande uttryck hos respondenterna 
och dessa används för att guida arbetsgruppen i arbetet och eventuellt visas för kunden. 
Detta kan, precis som Lawson (2006: 293-294) beskriver, tyda på att det som formgivare är 
viktigt att kunna visualisera sina idéer. 

”Min arbetsroll är ju att jobba i en grupp och tolka ofta någon annans idéer på ett så bra sätt som 
möjligt, eller att visualisera någon annars idéer på ett så bra sätt som möjligt.” Calle Reimers,  
Lowe Brindfors 

”… designyrket är ju nästan två bitar, det är ju både idé och koncept och göra ut [designen] …” 
Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Själva idé- och konceptarbetet börjar enligt respondenterna ofta med många idéer som 
efter urval gallras, något som kan tala för att det, precis som Shaughnessey (2005: 144) 
menar, är viktigt att kunna sålla bland idéer. En respondent beskrev det likt ett filter som 
används efter den inledande analysen och researchen som sedan alla idéer filtreras genom. 

”… när man har en tes, så att säga, då kan man köra alla designspår och allting genom det filtret. 
Och så säger man, okej bygger det här på enkelhet, ja det gör det … om man har hittat det här vad 
kärnan i hela varumärket är … så kör man det genom filtret för det är det man ska tala om hela 
tiden, det är det här som är essensen av varumärket. Även om då designuttrycken inte är likadana 
…” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Likt det Lawson (2006: 293) beskriver, att det i uppstarten av ett uppdrag är bra med 
många idéer eller brainstorming, uttrycker flera respondenter att det i ett tidigt stadium är 
fördelaktigt om många personer är med och genererar idéer. Dessutom gärna med olika 
roller på byrån för att få så många infallsvinklar som möjligt på uppdraget.  
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Enligt flera respondenter sker det kontinuerligt ett urval i de olika stegen i processen, 
främst av idéerna vilket också Lawson (2006: 297-298) anser är en mycket viktigt för 
kreativ design. Flera respondenter beskrev också att det efter idéarbete och urval oftast 
kvarstår att ta fram ett antal designspår. Vanligtvis två till tre stycken. Flera respondenter 
beskrev dessa i termer av revision, evolution och revolution. Revision förklarades som en 
liten förändring av kundens befintliga lösning. Alltså att byrån tar det som kunden har för 
tillfället och förfinar och förbättrar det på ett diskret sätt som ligger nära det som redan 
finns. Evolution är ytterligare ett steg mot förändring där lösningen ligger längre ifrån 
kundens nuvarande lösning. Slutligen är revolution vanligtvis en total förändring som 
kanske är tvärt emot vad kunden har i dagsläget. Revolution är ofta mycket kreativt och 
nytänkande. 

”Just när det gäller design så brukar jag jobba utifrån revision, evolution, revolution … säg att det 
är en förpackningsdesign och de vill göra en redesign. Då kanske man gör en som är liten 
förändring, inte supermycket. Sen gör man en variant som är, ah det här nu har det hänt grejer. 
Sen gör man en som är åt helt andra hållet … Man utmanar både kunden och sig själv …”  
Helena Lonæus, Abby Norm 

En respondent beskrev också att det inom olika designspår kunde finnas ett antal lösningar. 
Till exempel om byrån tagit fram två designspår och inom dessa designspår finns det två 
lösningar vardera blir det totalt fyra lösningar som presenteras för kunden. 

5.2.1.4 Presentation 
Vissa respondenter uttrycker ett förberedande moment inför den slutliga presentationen. 
Detta resultat tyder, likt vad Shaughnessy (2005: 93) påpekat, att presentationen är väldigt 
viktig i pitchen. 

”… repetition av själva presentationen, repa för teater eller vad som helst. Det kan också vara att 
man bjuder in folk som inte har arbetat i pitchen för att dra, så här kommer vi att presentera det 
för kunden. Och där kan det komma frågor högt som lågt eller påpekanden om att ändra 
ordningen i presentationen … någon sorts genrep.” Calle Reimers, Lowe Brindfors 

Att presentera en idé 
Vad som anses viktigt att tänka på i en presentation varierar bland respondenterna. Flera 
uttrycker att en presentation måste vara enkel och tydlig. Det anses även viktigt att kunna 
kommunicera design och att kunna prata till kunden på ett sätt som kunden förstår. 
Resultatet tyder, likt vad Press och Cooper (2003: 144) och Tomes med flera (1998: 128) 
hävdat, att dagens formgivare måste kunna kommunicera tydligt och på kundens nivå.  

”… det är jätteviktigt att kunna kommunicera design också, och kunna förmedla det som den 
faktiskt kan göra med folk. Man blir ju väldigt påverkad av visuella bilder, det vet vi ju alla …”  
Eva Aggerborg, DDB 

”… vara enkel och tydlig. Prata så kunden förstår och inte försöka väva in det i komplicerade, inte 
försöka verka smartare eller svårare än vad som behövs. Kunderna tycker att det är rätt skönt när 
man är enkel. Man ska förstå ganska på en gång, man ska tala till kunden på kundens vis …” 
Oskar Lübeck, Bold 

Vissa respondenter nämner att en presentation bör överraska och engagera kunden samt 
överträffa deras förväntningar. Att vara påläst och kunna argumentera för sina idéer samt 
förklara sin arbetsprocess anses också viktigt. Det kan dessutom vara fördelaktigt att flera 
personer ur arbetsgruppen deltar i presentationen. 
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En respondent talade mycket om hur presentationen byggs upp. Respondenten talade 
om vikten av ett bra hantverk i presentationer och att det kan vara fördelaktigt att veta i 
vilket typ av rum som presentationen ska hållas i. 

”Jag brukar alltid fråga såhär … vad är det för rum ni ska vara i … vet ni om det är ett sånt här 
rum eller är det ett stort konferensbord med en så här tjugo sittplatser runt ett långbord. Är det på 
projektor eller är det på pannå. Det är väldigt stor skillnad …” Calle Reimers, Lowe Brindfors 

Designtester 
Flera respondenter uttrycker att det är vanligt att design testas. Det kan till exempel handla 
om hylltest när det rör produkter som ska säljas från hyllor.  

I vissa fall uppger respondenterna att de själva testar designlösningar innan 
presentationen. En respondent menar att de sedan bygger presentationen utefter vad 
designtesterna har gett för resultat. 

Vissa respondenter uttrycker att designtester ofta sker efter presentationen, och då är 
initierade av kunden. Detta test används när kunden ska utvärdera designbyråerna för att 
välja vilken byrå de vill arbeta med. Ett flertal respondenter menar att eftersom design 
oftast testas, måste designlösningen i stort sätt se färdig ut. Vissa respondenter uttrycker 
vidare att ju mer utarbetat designen är, desto större chans finns det som designbyrå att bli 
vald av kund. Resultatet tyder, likt vad Shaughnessy (2005: 93) hävdat, att dagens kunder 
förväntar sig färdiga prototyper när formgivare presenterar designlösningar i pitcher och att 
dessa idéer måste vara lika utarbetade som vanliga projekt. Lawson (2006: 294) menar att 
det i designprocessen är väsentligt att presentera lösningar som är så lik den färdiga som 
möjligt. Vissa respondenter uttrycker även att kunder ibland har svårt att förstå att de 
lösningar som presenteras i pitcher inte är klara utan att det behöver fortsatt bearbetning.  

”Det svåra är om ett designförslag i en designpitch ska testas för då måste man ta fram riktiga 
förslag och det måste se smashing ut …” Karin af Malmborg, Identity Works. 

”… de brukar säga efteråt att vi gillade er bäst och sådant, men de andra hade tagit sin idé längre 
… i de pitcher som vi ändå deltar i så är vi så här, vi tycker att det är dumt att vi ska göra alla de 
här sakerna som ni säger att vi ska göra i pitchen. Men däremot kan vi göra den här och den här 
grejen för den har vi information till att ge ett relevant svar på … då är det alltid någon som har 
gjort allting och då får de det istället.” Erik Lidsheim, Söderhavet 

”… för oss är det väldigt viktigt att säga att det är riktning, det är inte färdig design … ibland blir 
det svårt när allt mer eller mindre ser färdigt ut … att få kunden att förstå det att det är 
utvecklingsarbete kvar.” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Det finns även vissa respondenter som beskriver situationer där de, trots att de förväntades 
leverera designförslag, inte gjorde det och med hjälp av andra tillvägagångssätt vann 
uppdraget.  

”… där ville de ha designförslag men de fick inte det … egentligen fick de en … ny positionering 
av oss och tankar hur man skulle kunna gestaltat den positioneringen … i det här fallet och det var 
en otroligt självklar och smart tanke … så sa de att, tyvärr eftersom inte vi fick se någon design så 
väljer vi bort er för vi kunde liksom inte se om det var någonting som vi tyckte om utan det var ju 
bara tankar, och sen ringde de några dagar senare och sa att vi tror ni har rätt så vi har valt er i alla 
fall …” Karin af Malmborg, Identity Works 

En respondent uttrycker dock att testerna inte är speciellt användbara för byrån eftersom 
situationen designen testas i inte kan jämföras med verkligheten. Respondenten menar att 
kunden vill ha tester för ökad trygghet. Går testet bra är det så klart bra, men om det går 
dåligt behöver inte det betyda att det är en dålig design menar respondenten. 
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5.2.1.7 Val av designbyrå 
Överlag tror respondenterna att det är individuellt vad kunden har för kriterier i val av 
designbyrå. Kunder är olika och kommer att välja designbyrå utifrån vad som passar dem. 
Resultaten tyder, precis som både Fam och Waller (2008: 218-219) och Koch och Liechty 
(2006: 65) hävdat, att olika kunder har olika uppfattningar om vad de vill få ut av en 
relation. Ett flertal respondenter anser, likt vad Suh med flera (2012: 435) uttryckt, att olika 
företag har olika framgångskriterier och kan ha olika uppfattningar om vad som är ett 
lyckat uppdrag. 

En övergripande åsikt bland respondenterna är att personkemin spelar en stor roll när 
kunden ska välja designbyrå. Respondenternas åsikter liknar vad Press och Cooper (2003: 
62) hävdat, att den kreativa processen är en process som involverar kund såväl som byrå 
där personkemin mellan dem är en viktig faktor. 

”Personkemin är jättejätte viktigt.” Serhat Ferat, Neumeister 

”Jag har precis varit i ett case där det absolut inte fungerade, så jag fick hoppa ur. Men det var 
länge sedan det var så. Men jag tror att det är viktigt för att om man inleder det samarbetet ska 
man kanske jobba och höras varje dag i ett halvårs tid …” Eva Aggerborg, DDB 

Vidare kan personliga relationer influera vilken byrå kunden väljer att fortsätta arbeta med. 
Resultatet visar, precis som Fam och Waller (1999: 25; 2008: 224) såväl som Wackman med 
flera (1987: 25) hävdat, att interpersonella relationer är viktiga i kundens val av byrå. Vissa 
respondenter uttrycker, likt vad Haytko (2004: 327) uttryckt, att starka personliga relationer 
inte alltid medför positiva effekter. 

”… det kan ju sluta med att man har gjort en jättebra pitch … man är jättenöjd själv. Sen kan det 
visa sig att det fanns någon slags personlig relation mellan någon på den som har gett uppdragen 
och någon annan byrån.. Man känner att det bara är en personlig relation som gjorde att de fick 
det.” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

”Det är ju en relation precis som alla andra. Det är ju klart om man dels känner någon … eller om 
man vet om någon som man har jobbat med tidigare, eller litar på och vet att de har levererat 
tidigare, eller om man känner någon som känner den och så vidare, så väger det ju så klart 
jättemycket.” Oskar Lübeck, Bold  

Till skillnad mot vad Cagley (1986: 40) hävdat, men i likhet med Lawson (1997:88), ansåg 
vissa respondenter att designbyrån bör har erfarenhet inom rätt bransch.  

”… det är som moment 22, om man inte har en långvarig erfarenhet av en speciell kategori kan 
det vara svårt att få in en sådan kund. Då måste vi få kunden att våga välja oss. Ibland spelar det 
ingen roll att vi har lång erfarenhet …” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

Respondenterna menar även att de tror kunden kommer att välja en byrå som förstår dem 
och som de känner förtroende för. Detta resultat tyder, som Fam och Waller (2008: 219) 
uttryckt, att en nyckelfaktor till en bra relation är förtroende. Resultatet går även i linje med 
vad Shaughnessy (2005: 22) hävdat, att dagens formgivare måste ha förmågan att förstå 
kunder. 

”Förstår deras verklighet. Det är någonting som vi får höra väldigt ofta att det är så otroligt viktigt 
att ni förstår vad vi lever i för verklighet … Vi vet hur er vardag ser ut. Det tror jag är viktigt för 
kunden att känna.” Karin af Malmborg, Identity Works 

Byråns kreativa höjd tror ett flertal respondenter påverkar kundens val av designbyrå, vilket 
liknar vad Fam och Waller (1999: 25; 2008: 224) hävdat. 
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De personer som ingår i arbetsgruppen kan påverka valet av byrå och även hur vana de 
är att arbeta ihop kan påverka, speciellt i offentliga upphandlingar. Detta resultat visar, 
precis som Cagley (1986: 43), Wackman med flera (1987: 25) och Fam och Waller (1999: 
25; 2008: 224) påvisat, att kvalitén på arbetsgruppen är en viktig faktor byrån som vill bli 
vald. 

Vissa respondenter uttrycker att byråns ekonomi kan vara avgörande, och att kunden i 
några fall anser att ekonomin är viktigare än den kreativa lösningen. 

”… men man får aldrig glömma bort att även om det är en kreativ pitch så är det inte bara 
kreativitet man får uppdragen på … utan i slutändan begär man faktiskt in en offert. Och så säger 
de, de var ju en miljon billigare, och deras kanske inte var lika bra men den var så pass bra att vi tar 
det ändå … pengarna styr …” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Vissa respondenter tror att kunden även kommer att välja en byrå som har ett gott rykte. 
Detta resultat skiljer sig mot vad Fam och Waller (1999: 25) hävdat, att byråns rykte inte 
ansågs som viktigt i kundens utvärderande av byråer. 

Andra faktorer som respondenterna uppfattar som viktiga i kundens val av designbyrå 
är byråns arbetssätt, byråns kunskap om strategiska vägval, byråns förmåga att vägleda 
kunden samt att byrån ska vara utmanande. 

5.2.2 Problem i pitchförfarandet 
Fem områden för problem i pitchförfarandet presenteras i denna underrubrik. Först problem rörande 
deltagande i pitcher, sedan kunden i pitchen, ekonomi, tid och till sist kundrelationen. 

5.2.2.1 Att delta i pitcher  
Samtliga respondenter uttrycker att de deltar i pitcher. Resultatet tyder, vad Shaughnessy 
(2005: 93) hävdat, att dagens formgivare vare sig de vill eller inte måste engagera sig i 
pitcher. Det är dock överlag stora variationer i hur ofta de väljer att delta. Vissa menar, likt 
vad Koch och Liechty (2006: 64) hävdat, att pitch är en aktivitet de ägnar mycket tid åt. 
Andra beskriver att de går in i mellan tre till fyra pitcher per år.  

Ett flertal respondenter uttrycker likt Shaughnessy (2005: 93) att pitchen är viktig för 
att vinna nya uppdrag. Behovet av att delta i pitcher kan gå i perioder och vissa 
respondenter lyfter pitchen som viktig för nystartade byråer som vill slå sig in på 
marknaden. 

”Vi har ett designforum inom KOMM som jag sitter med i, där pratar vi om pitch förförandet i 
Sverige. Jag vet att alla är med på det [pitcher], man måste nästan vara det men det är ingen som 
tycker om sättet pitcher görs …” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

”… det händer att vi deltar i pitcher ändå, kanske tre eller fyra gånger per år eller något sådant. 
Alla hos oss har fullt upp och att jobba i riktiga projekt så vi har ingen tid avsatt till det där.”  
Erik Lidsheim, Söderhavet 

”Vi som jobbar som designers, vi jobbar alltid med pitchandet.” Calle Reimers, Lowe Brindfors 

Överlag uttrycker respondenterna att det krävs ett stort engagemang för att delta i pitcher. 
Resultatet tyder, i linje med vad Shaughnessy (2005: 93) hävdat, att det krävs otroligt 
mycket tid för att gå med i pitcher. Det anses även vara lätt att bli personligt engagerad. 
Vissa respondenter menar att de endast går in pitcher som de med säkerhet vet att de kan 
engagera sig i till hundra procent. 

”… det är otroligt mycket tid och engagemang som krävs för att göra en bra kreativ pitch … det 
är all in eller inte alls … och så märker man ändå att, ah, vi säger att det är all in men sen kommer 



 
 

Vägen till pitchen – En kvalitativ studie om formgivarens upplevelser kring pitchen som process 
 

 
 

 45 

vardagen hela tiden du vet … det blir liksom inte riktigt all in men det är nästan det som krävs …” 
Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Respondenterna har överlag betydligt mer negativt att säga om pitchen än positivt. Det 
positiva anses vara att byråerna koncentrerar sig mer än i vanliga uppdrag. Ett flertal 
respondenter uttrycker även att det är mer kreativ höjd på de lösningar som presenteras. 
Några respondenter menar att pitcher tillför ny energi som gör att byrån kan hålla igång på 
ett annat sätt. 

”Det som är bra med det är … att alla håller sig lite på tå … alla spänner bågen lite extra … och 
kommer upp med bra förslag …” Karin af Malmborg, Identity Works 

”Det är ett tillfälle när allting ska ställas på sin spets på nått sätt, vi ska visa byrån från den absolut 
bästa sidan … främst kreativt … ofta om det är bra förutsättningar så är det kul.” Calle Reimers, 
Lowe Brindfors 

Vanligare är det dock att respondenterna uttrycker nackdelar med pitcher.  

”Pitcha är någonting som vi generellt såhär inte gillar. Det är bra och viktigt att pitcha emellanåt, 
men vi har inte en kultur här att vi gillar att göra våra idéer och sen få ett bu eller bä på det av 
någon som vi inte har träffat, vi tror på en annan process. När man är delaktig tillsammans genom 
hela processen … men får vi inte ens träffa kunden så tycker jag att en pitch är ganska förkastad.” 
Andreas Hellström, SWE 

Några respondenter uttrycker att de har svårt att se fördelar med pitcher. Vissa 
respondenter resonerar om att branscherfarenhet och attityd till pitch kan hänga ihop. De 
menar att ju mer arbetserfarenhet, desto sämre inställning till pitch. 

”Att se på den första fasen. Se hur otroligt värdefull den är. Och ju mer pitcher jag har gjort, desto 
mer inser jag hur värdefull den här fasen är, och desto mer inser jag att jag gett bort den gratis i 
alla år … En person som är färsk i inställningen till att pitcha kommer göra det mycket, mycket 
lättare än en person som har gjort det många gånger. För varje gång du gör det så inser du hur 
mycket du ger bort.” Serhat Ferat, Neumeister 

”När det ordet kommer upp, den första känslan är ju inte bra. Jag blir inte taggad av ordet pitch, 
tvärtom blir jag … trött.” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

Ett återkommande dilemma är att respondenterna ser pitchen som en oetisk process där 
kunden utnyttjar byrån.  

”Du kan inte gå till en kock och säga jag vill smaka på tre rätter sen får jag se om jag vill sitta här 
och äta, utan du går till restaurangen om du vet att du är hungrig och behöver äta och har du en 
budget så har du en budget. Det går inte att säga att jag vill äta trerätters men jag har bara råd att 
betala för förrätten, då äter du bara förrätten, men jag tycker att det är bisarrt att den liknelsen 
fungerar så skarpt som den gör för egentligen så är det lustigt att vi i vår bransch förväntas jobba 
så och har gjort under ganska lång tid, för vad vi gör är att vi undervärderar värdet av det arbetet 
och den intellektuella biten som vi faktiskt för in i projekten för kunderna.” Serhat Ferat, 
Neumeister 

”… jag tycker att det är väldigt mycket utnyttja en byrå, att fråga efter så här mycket arbete. Det är 
lite som att man arbetar gratis i två veckor … vi betalar de här multiföretaget som tjänar mycket 
mycket mer pengar än vad vi gör, så jag tycker att man känner sig utnyttjad …”  
Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 
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5.2.2.2 Kunden i pitchen 
Överlag när respondenterna resonerar kring kundens position i pitcher beskriver de att det 
är kunden som bestämmer. Resultatet tyder, precis som Shaughnessy (2005: 91) hävdat, att 
det i dagens marknad är kunden som sitter på makten.  

”… för marknaden styrs … av köpare just nu …” Serhat Ferat, Neumeister 

”Det är ju faktiskt kunden och den som ger briefen som sitter på den makten, hur de vill att man 
ska göra …” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

”Det är kunderna som kan pressa priser idag. Förut var det byråerna som bestämde hur mycket 
deras arbete var värt, så är det inte idag …” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

Ett flertal respondenter uttrycker att det är kunden som skapar förutsättningarna i pitcher, 
ibland tillsammans med byråvalskonsuler och ibland själva. Ett flertal respondenter 
beskriver att de skulle delta i fler pitcher om förutsättningarna blev bättre. 

”Vi skulle nog ställa upp i mer pitcher om vi … fick tillräckligt med tid, tillräckligt med resurser 
och tillräckligt bra bakgrundsmaterial.” Oskar Lübeck, Bold 

Samtliga respondenter anser att kundens kunskap av designarbete och pitch i hög grad 
påverkar pitchprocessen. Kundens kunskapsnivå beskrivs av flertalet respondenter som 
varierande. Ett flertal respondenter menar att bra kunder bidrar till en högre kvalité på 
pitchprocessen. 

 ”… ju bättre kunderna är, desto roligare blir det för alla involverade. Resultatet blir så mycket 
bättre med en kund som vågar och har mod, alla blir gladare och mer inspirerade … Då är det ju 
underbart att arbeta tillsammans. Då kan man ju göra magic ihop …” Isabelle Dahlborg Lidström, 
NINE 

Flera respondenter anser att bra kunder besitter goda kunskaper om sitt eget företag och 
deras behov. En uppfattning bland vissa respondenter är att bra kunder är erfarna och 
respekterar design och det kreativa arbetet. 

Flertalet menar att kunderna inte behöver vara duktiga inom det område 
respondenterna är duktiga. En respondent beskriver hur kundens prioriteringar av design 
påverkar pitchen. Vissa resonerar kring att kunder måste vara beredda att engagera sig för 
att få ut något bra av pitcher. Resultatet är i linje med Suh med flera (2012: 431) som menar 
att kunden måste vara delaktig i processen för att skapa ett kreativt arbete. Det kan också 
liknas med Koslows med flera (2006: 83) resonemang om att kunden är starkt kopplad till i 
hur hög grad byrån skapar kreativa lösningar. 

”Det har en jättestor roll också hur viktigt design och formgivning är i det företaget. Vissa företag 
skiter ju fullständigt i det … medan andra tycker att det är jätteviktigt och att det bygger deras 
interna stolthet.” Andreas Hellström, SWE 

”Som kund måste du vara medveten om att det krävs otroligt mycket arbete för att få något bra ut 
ur en pitch. Jag tror inte många är medvetna om det. Är du inte beredd på att vara delaktig i byråns 
arbete på så sätt att svara på motfrågor, vara beredd på att ta fram material, information, data, så 
kommer du inte heller få ut någonting av processen. Du kan inte bara skicka ut en brief till femton 
byråer och säga ge mig design.” Serhat Ferat, Neumeister  

Vissa respondenter tror att det främst är okunniga, oerfarna och osäkra kunder som 
anordnar pitcher. 

”… sen så vill man egentligen jobba med kunniga kunder som är vana designköpare, och de finns 
det inte så många av.” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 
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”Jag tror att i mångt och mycket så är det oerfarna köpare som tror att de behöver en pitch för att 
komma framåt.” Serhat Ferat, Neumeister 

”… hela pitchen är ju liksom som en trygghetsspruta för kunden. Att de vill känna att de hittar en 
partner som de känner att de kan lita på, och att de ska kunna pusta ut och allt kommer bara rulla 
på.” Oskar Lübeck, Bold 

Några respondenter anser likt Press och Cooper (2003: 199) att kunder ofta saknar kunskap 
om designverksamheten. Detta anser vissa respondenter får kunden att gå på subjektiva 
bedömningar när de väljer vilken designbyrå som de vill arbeta med. Resultatet kan liknas 
vid Shaughnessys (2005: 89) resonemang om att kunder bland annat baserar sina val på vad 
som faller dem personligt in i smak och intresse.  

”Jag tror överlag så är kunderna rätt ovana vid design. Jag tror att många inte ens vet skillnaden 
mellan design och reklam, man tänker nästan som att ett designprojekt är som en kampanj.”  
Oskar Lübeck, Bold 

”… men design är ju subjektivt, hur ska jag kunna veta vad som egentligen är rätt? … men när jag 
är köpare i marknadsavdelningen i ett företag så vet jag kanske inte … vad som är rätt för 
företaget. Jag går på helt subjektiva grunder. Vad tycker jag är fint.” Serhat Ferat, Neumeister 

”… design är ju på något sätt lite svårare också för där är det ju mer tycke och smak kanske när 
det gäller design … däremot kan man märka att kunden blir kär i någonting direkt eller att de 
verkligen gillar det de ser. För det blir mycket mer visuellt när det handlar om design, vilket kan 
vara både bra och dåligt … sen så hade man jobbat med kunden eller pratat med kunden och 
bollat fram och tillbaka hade det kanske sett ut på ett helt annat sätt. Man blir bara bedömd på det 
där man ser i mötet.” Helena Lonæus, Abby Norm 

5.2.2.3 Ekonomiska aspekter 
Flertalet respondenter nämner ekonomiska aspekter under pitchprocessens olika delar. En i 
stort sett enhällig åsikt är att pitcher ofta är underbetalda. Att spränga budgetar i samband 
med pitch uppger en respondent som vanligt förekommande. 

En samlad bild från respondenterna är att pitcher inte främjar byråns ekonomi. Vissa 
respondenter menar att det är otroligt kostsamt att ta fram design. För att illustrera detta 
resonerar tre respondenter kring pitchen som en under- eller obetald uppgift. 

”Man lägger ner så mycket tid och pengar … de är jätteförödande för ekonomin på en byrå …” 
Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

”Vi spränger budgetar gång på gång för att vi verkligen vill komma i mål och få förtroende från 
den här kunden i långa loppet … om du inte har det … inräknat i en budgetsnurra att du ska 
kunna klara av att lägga 50 timmar pitching per månad så är det ju otroligt kostsamt att vara med i 
en pitch …” Serhat Ferat, Neumeister 

”… vi kan ju tycka att det är ganska konstigt, speciellt om det är gratispitcher, att man lägger ner 
otroligt mycket energi … dessutom på toppen av det vanliga jobbet som man faktiskt får betalt för 
…” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

”Jag tycker att det är helt bisarrt för det finns inte någon annan bransch där man kan … förvänta 
sig så mycket gratis.” Serhat Ferat, Neumeister 

I samtal om att få ersättning av att delta i pitcher uttrycker sig respondenterna dock lite 
olika. Vissa respondenter anser likt Shaughnessy (2005: 93) att de vanligtvis inte får 
ersättning vid deltagande i pitcher och i de fall de får ersättning kan det handla om en 
symbolisk summa. Vissa respondenter diskuterar den ekonomiska ersättning byråer kan bli 
tilldelade genom att delta i pitcher.  
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”Vi har lagt ner blod, svett och tårar, vi får 15 000 kr. Det är en betald och då tycker de att de är 
schyssta.” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

”… här får vi symboliska summor … det kan vara ett jobb som vi lägger ner timmar på, flera 
hundra tusen… får en symbolisk summa på 50 000 kr … det täcker kanske inte ens mötestiden vi 
sitter på …” Serhat Ferat, Neumeister  

”… det finns ju många pitcher som är betalda. Den senaste då som vi hade i fredags fick vi 15 000 
kr för … det är inte ens 50 öre för en kattunge, det är mer en symboliskt summa … egentligen är 
det katastrof… man kunde lika gärna ha fått noll …” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Vissa uppdrag tycker några respondenter kan vara värda att ta trots dålig ekonomisk 
ersättning. Det ska då finnas andra värden än ekonomiska för att ta jobbet, till exempel 
uppmärksamhet. Några respondenter anser att vissa pitcher kan vinnas på nästan enbart en 
offert och att design i de fallen spelar en mindre roll. Flera respondenter uppger att de 
förmodligen skulle ställa upp i fler pitcher om de fick bättre resurser för att göra det. Vissa 
respondenter resonerar kring hur de ekonomiska förhållandena ska kunna förändras. 

”Det är vårt ansvar att skapa regler … det verkar komma mer och mer till Sverige också att det blir 
en uttalad policy gentemot hur man ska förhålla sig till pitching.” Serhat Ferat, Neumeister 

”Det enda sättet att förändra är att alla säger nej … och så länge inte alla säger nej då kommer det 
alltid att fortsätta …” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

5.2.2.4 Tidsaspekter 
När respondenterna resonerar kring pitchprocessen är de eniga om att arbetet med den 
ofta sker på toppen av det vardagliga arbetet. Det är inte ovanligt att respondenterna 
arbetar med pitcher utöver deras ordinarie arbetstid, vilket innebär många kvällar och 
helger. 

”… extremt tidskrävande om det är en designpitch …” Karin af Malmborg, Identity Works 

”… man har skruvat upp tempot så mycket … det är ett problem någonstans … jag tror att det är 
fler som känner så … det ska gå fortare, processerna är kortare … om vi fick två veckor till här 
skulle vi kunnat göra underverk … det är jättekonstigt.” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Samtliga respondenter uttrycker att längden på pitchprocessen varierar. Pitchprocessen 
beskrivs pågå i en till åtta veckor, med undantag för en respondent som berättar om en 
pitchprocess som pågick i nästan sex månader. Detta var dock ett undantagsfall menar 
respondenten. Detta resultat skiljer sig från den beskrivning Koch och Liechty (2006: 66) 
gör av att denna typ av matchning av samarbetspartner måste ges gott om tid. 

För att delta i pitcher menar ett flertal respondenter att de måste vara beredda att 
avvara mycket tid. Resultatet är i linje med Shaughnessys (2005: 93) beskrivning av pitchen 
som en mycket tidskrävande aktivitet. 

Överlag upplever respondenterna att de tidsmässiga förutsättningarna i pitcher medför 
negativa konsekvenser. Respondenterna uttrycker att de får otillräckligt med tid, något som 
Koslow med flera (2006: 82) menar är ett krav för att formgivare ska kunna producera 
kreativa lösningar. Tidsbrist påverkar enligt Shaughnessey (2005: 144) även formgivares 
förmåga att kunna utföra ett bra arbete. 

Likt hur Koch och Liechty (2006: 64) uttrycker det, uppfattar vissa respondenter att en 
konsekvens av tidskrävande pitcher är att det påverkar byråns redan befintliga kunder. 

”Nackdelen är att det tar mycket tid … från de kunder man redan har …” Helena Lonæus,  
Abby Norm 
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Tempot i pitchprocessen beskrivs flertalet gånger som betydligt snabbare än det i 
arbetsprocessen respondenterna vanligtvis arbetar i. Respondenterna uttrycker att de måste 
arbeta både snabbare och under mer press än normalt. En konsekvens av en hög 
arbetsbelastning hävdar Suh med flera (2012: 431), är att det påverkar det kreativa 
skapandet negativt.  

Som en konsekvens av brist på tid menar vissa respondenter att de måste ta genvägar i 
arbetsprocessen och att lösningen pressas fram. Den begränsade tiden anses även få 
konsekvenser för analysfasen. 

”… det är inte förrän vi går in på analysnivå som vi förstår vad en del av lösningen är, för att vi ser 
vad problemet är. Det gör du inte i pitchen, inte lika djupgående …” Serhat Ferat, Neumeister 

”… en designpitch utan att göra hemläxan ordentligt … den research man behöver, den kunskap 
om varumärket man behöver, som kanske inte finns dokumenterad, vad det finns för attityder 
kring varumärket … att analysen inte riktigt gjord på vad som är möjligt att sätta på marknaden då 
blir det så väldigt mycket … arbete, möda och pengar i sjön …” Karin af Malmborg,  
Identity Works 

5.2.2.5 Kundrelationen under pitchprocessen 
När respondenterna resonerar kring hur kommunikationen med kunden ser ut under 
pitchprocessen skiljer den sig stort mot den kommunikation de vanligtvis har med kund 
under ett uppdrag. Respondenterna beskriver att det är kunden som bestämmer hur 
kommunikationen ska se ut samt vilka kommunikationskanaler som får användas under 
pitchprocessen. Däremot beskriver flertalet respondenter att kunderna inte är aktiva under 
processens gång och att möjligheten att kommunicera med dem är begränsad. Resultatet 
tyder på till skillnad från vad Wackman, Salmon och Salmon (1987: 22) beskriver; 
selektionsfasen är en fas där byrå och kund ska lära känna varandra.  

”… man kan nog ringa varandra mellan briefen och presentationen om det skulle vara något. Det 
är inte vattentäta skott, men det som är det konstiga med pitcher, att man har ingen kontakt med 
kunden generellt sätt.” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

”De kraven kan du ställa själv … du kan säga så här: jag ställer inte upp i pitchen om inte jag får 
möjlighet att stämma av.” Serhat Ferat, Neumeister 

Samtidigt uttrycker flera respondenter, likt vad ett flertal forskare såsom Koslow med flera 
(2006: 81) och Press och Cooper (2003: 155) hävdat, att det krävs ett nära samarbete 
mellan kund och byrå för att utveckla bra designlösningar. 

”Om man tittar på alla bra grejer som har gjorts så tror jag att nio av tio av dem är säkert att det är 
en bra relation, att man gör det där jobbet ihop.” Andreas Hellström, SWE  

”… kärnan i ett bra jobb är samarbetet mellan oss och uppdragsgivaren.” Patrik Gebhardt,  
The Brand Union 

Bristen på möjlighet att kommunicera och samarbeta med kunden under pitchprocessen 
anser flera respondenter påverkar resultatet negativt. 

Ett återkommande uttryck hos respondenterna är att pitchen inte ger rätt 
förutsättningar till att skapa den bästa lösningen för kunden. Respondenterna anser likt 
Shaughnessy (2005: 26) att pitcher inte skapar optimala lösningar då de inte grundar sig på 
ett samarbete mellan kund och byrå. Brist på samarbete hävdar Koslow med flera (2006: 
83) påverkar kreativitet negativt och för att uppnå hög kreativitet måste kunden fungera 
som en partner till byrån.  
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I brist på kunskap om kunden menar ett flertal respondenter att de många gånger 
måste göra chansningar.  

”… det är bara rent lyckoskott om den här pitchen man presenterar träffar rätt, eftersom man 
skjuter från höften … det är ju ren tur mer då … man har bara en begränsad mängd information 
att ta ställning till och det räcker inte tycker jag för att göra riktigt smarta och bra grejer, utan då 
måste man gå lite djupare. Lära känna. Det går inte i pitcher.” Erik Lidsheim, Söderhavet 

”… här träffar du inte kunden, vilket är en nackdel därför att det är en chansning. Du utgår bara ju 
från en brief, om den är dåligt formulerad dessutom då är det jättelätt att hamna snett. För att du 
inte har gjort avstämningen med en kund …” Isabelle Dahlborg Lidström, NINE 

”… processen blir aldrig som den när man sitter ner och jobbar med dem på riktigt … det blir 
ganska många antaganden … man höftar lite …” Patrik Gebhardt, The Brand Union 

Eftersom det inte finns någon etablerad relation till kunden upplever vissa respondenter att 
det inte går att argumentera lika hårt som vanligt.  

Vissa respondenter menar att de måste skapa något som är lätt för kunden att köpa och 
som är enkelt att utföra om de vill vinna uppdraget.  

Vidare beskriver vissa respondenter att förslaget även måste charma kunden och 
förföra dem visuellt. Resultatet tyder på, likt vad Shaughnessy (2005: 26) beskriver, att 
pitchen kan likna en skönhetstävling.  

”… trots att vi presenterar förslag som vi vinner pitcher på så är det inte det förslaget som går 
vidare. Det är ett sätt för oss att visa vad vi kan göra. Men det blir inte rätt, för att du baserar inte 
det kreativa resultatet på ett samarbete med kunden. Det blir snarare som en sorts tävling där du 
ska bevisa hur bra du lagar mat, sen kanske kunden är allergisk mot skaldjur.” Serhat Ferat, 
Neumeister 

”Det blir lite mera fokuserat på … the show and the looks snarare än att faktiskt lösa ett problem 
…” Karin af Malmborg, Identity Works 

”Man kanske fokuserar på att göra en lösning som känns väldigt kreativ och väldigt rolig och lätt 
att köpa för mottagaren sen … kanske inte fokuserar så mycket på att lösa det faktiska problemet. 
För … ofta är det så att uppdragsgivaren är sugen på att hitta en kreativ … huvudfokus när man 
kanske blir att charma brallorna av kunden så att de verkligen tycker att, jäklar vad kreativt det här 
var, sen kanske det inte är genomförbart eller det kanske inte är den bästa vägen.”  
Karin af Malmborg, Identity Works 

”… det är lätt att förföras utav saker som är eleganta i läget, som inte är ens eget företag. Någon 
säger så här, du ska göra en rockvideo. Och så säger de till dig, vi ska göra dig så jävla het. Det ska 
bara vara en massa bikinibrudar runt dig och du ska få sådant där skägg och det ska vara så här 
tufft. Så du bara, åh, fan va coolt, det har jag sett på rockvideos, sen är det inte alls du. Du tycker 
att det ser coolt ut för att du vill vara en stjärna, men sen när du väl står där och det står en massa 
bikinibrudar runt dig så tycker du att det är obekvämt och att det är grejer som du inte kan stå för. 
Och så sitter du där liksom för att du blev förförd i första läget.” Erik Lidsheim, Söderhavet 

I pitchen tävlar ett flertal byråer mot varandra om att vinna ett uppdrag. Detta 
tävlingsmoment beskrivs av vissa respondenter som negativt och av andra ses det som 
positivt. Vissa anser att det väcker tävlingsinstinkten och att det utmanar de större 
byråerna. Andra respondenter tycker inte om tävlingsmomentet och menar att det kan vara 
negativt för arbetet. 

Flera respondenter beskriver hur tävlingsmomentet påverkar de lösningar som de 
presenterar. 

”… ifrågasätta de litegranna, tycker vi att det här är ett bra sätt att göra det här på? … man ska nog 
inte vara för ifrågasättande heller när man gör själva pitchen för att huvudsyftet med pitchen är att 
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vinna uppdraget och få in kunden. Då kanske man kan börja vara lite besvärlig efter att man 
vunnit …” Karin af Malmborg, Identity Works 

”Jag ser det som gymnasietiden. Jag pluggade verkligen inte för att jag skulle ha kunskap i mitt liv, 
utan för att jag skulle få ett högt betyg just då … det var ett prov man siktade mot och inget annat, 
och det är lite så jag kan känna lite ibland. Det är ju inte så att man medvetet vill det men det är 
tävlingsmoment … du ska ju vinna någonting … och då är det snarare taktiskt …”  
Patrik Gebhardt, The Brand Union 

5.2.3 Pitchen i framtiden 
Nedan presenteras både respondenternas syn och förhoppningar på framtiden uppdelat i två underrubriker. 

5.2.3.1 Respondenternas syn på framtiden 
Överlag har respondenterna olika uppfattningar om pitchen kommer att förändras i 
framtiden eller ej. Vissa menar att pitcher är något som är i konstant förändring och att de 
idag ser annorlunda ut mot förr. Resultatet kan liknas med Press och Coopers (2003: 196) 
resonemang om att formgivning är en aktivitet som är i konstant förändring. Vidare menar 
Press och Cooper (2003: 196) att den konstanta förändringen kan vara en bidragande 
faktor till svårigheterna att skapa en kunskapsbas inom ett yrke, något som enligt Wang och 
Ilhan (2009: 6) är grundläggande för att yrket ska kunna professionaliseras. 

Vissa respondenter tror likt Shaughnessy (2005: 26) att antalet pitcher kommer öka. Ett 
flertal tror även att pitchen kommer bli allt mer komprimerad och att förutsättningarna för 
byråerna kommer bli sämre.  

Andra respondenter diskuterar att byråekosystemet är i förändring något som kan 
komma att påverka pitchen i framtiden. Resultatet kan liknas vid hur Press och Cooper 
(2003: 196) beskriver att designindustrin och grafisk formgivning som yrke är i tydlig 
förändring. 

”… tror att hela byråekosystemet är i förändring just nu och då borde det här påverkas också. Jag 
har inte tänkt på så mycket hur den kommer att påverkas, men jag tror den kommer att påverkas 
på något sätt.” Erik Lidsheim, Söderhavet.  

”… jag tror att det förändras ännu snabbare idag än vad det har gjort innan på grund av att den 
digitala biten till exempel … man pratar mycket om hur IT-avdelningen måste närma sig 
marknadsavdelningen till exempel … allt sådant där påverkar tror jag.” Andreas Hellström, SWE 

Vissa respondenter tror att den sorts pitch där det presenteras kreativt material kommer 
minska. En annan tror att det främst är presentationsmomentet som kommer förändras.  

”Jag tror nog att det är nog mest presentationsmomentet som kommer att förändras … för tio år 
sedan då fanns det ju aldrig att man gjorde en film för en presentation. Då kom man in med ett 
moodboard. Och så visade man så här, så här ska känslan va i den här filmen som vi ska läsa upp 
nu. Nu kan man liksom sitta och klippa ur vilka kända filmer man vill och så lägga lite musik på 
det, bara för att sätta känslan man vill förmedla i en idé eller en pitch så mycket tydligare … man 
spelar på så jävla mycket fler sinnen i presentationsläget nu än vad man gjorde för tio år sedan … 
och det tror jag bara kommer att accelerera.” Calle Reimers, Lowe Brindfors. 

5.2.3.1 Önskade förändringar i pitchförfarandet 
Samtliga respondenter resonerar mer eller mindre kring hur de vill eller hoppas att pitchen 
ska förändras. Ett flertal respondenter uttrycker att den pitch där de presenterar 
designförslag, den kreativa pitchen, borde försvinna. Istället bör kunden gå på andra 
underlag när de bedömer designbyråer.  
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”… man borde ta bort allt kreativt utgörande, alltså ingen design borde ingå i pitch … sen så får 
man istället visa på case från andra där man har haft liknande utmaningar och löst det på det och 
det sättet. Så kan då kunden titta på dig och säga så här, uppenbart att ni kan göra snygga grejer. 
Det kommer inte vara problemet för er …” Erik Lidsheim, Söderhavet 

”… inte för färdigt, men jag tycker att man ska sätta någon sorts grund … en bas att stå på som 
man sedan ska jobba ut ifrån. Jag tror inte på att man presenterar det helt färdigt. Då missar man 
hela den processen sen med samarbetet med kund, men man måste ge en vision och en plattform 
dit vill vi …” Andreas Hellström, SWE 

”Jag tror … eller jag hoppas och tror att de här rena designpitcherna kommer att bli färre och 
färre och att det mer handlar om att visa för en potentiell kund hur pass duktig man är på att tänka 
out of the box … och komma med kreativa tankar och idéer och att det är det som tillsammans 
med personkemi och förståelse för varumärket kan göra att man vinner ett uppdrag.”  
Karin af Malmborg, Identity Works.  

Ett flertal respondenter uttrycker att designbyrån i pitcher istället borde bli bedömda 
utifrån bland annat referensuppdrag och hur de arbetar. Vissa menar att pitchen borde 
sluta efter att byrån gjort research, analys och strategi. Några respondenter föreslår 
workshops som ett substitut för pitcher och några respondenter önskar att pitcherna 
kommer att bli mer inkluderande, det vill säga att fler byråer får chansen att delta i pitcher. 

”… jag hoppas väl kanske att den kanske kommer kunna göra det för att bli lite mer inkluderande, 
att inte många typer av uppdrag hamnar på samma typer av konsulter … jag tror att 
designbranschen i Sverige skulle må bra av lite mer variation …” Oskar Lübeck, Bold  
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6. SLUTSATS 
Nedan presenteras studiens slutsats utifrån syfte och frågeställningar. Detta görs dels på en teoretisk nivå i 
en större kontext, dels på en mer detaljerad nivå för att ge en täckande bild av det undersökta fenomenet. 
Inledande diskuteras syftet övergripande för att sedan behandla de enskilda frågeställningarna. 
 
Denna studie har syftat till att undersöka hur ett antal grafiska formgivare upplever pitchen 
ur ett yrkesrollsperspektiv. I och med studiens frågeställningar har resultatet till viss del fått 
en beskrivande karaktär för att kartlägga ett, av forskningen tidigare åsidosatt, fenomen ur 
formgivarens perspektiv. 

Resultatet visar att pitchen är ett komplext fenomen där pitchprocessen och dess olika 
moment på många sätt är sammanlänkade. Studien kopplar dock till tre övergripande 
teoretiska områden där denna komplexitet möjligen ligger i ett samspel dem emellan. Dessa 
tre områden är yrkesrollen, designprocessen samt kundrelationen. Det faktum att 
respondenterna uttrycker en sådan samlad, likväl splittrad, bild av pitchen som fenomen 
gör det sannerligen utmanande att beskriva utifrån formgivarens upplevelser.  

Övergripande i resultatet beskrivs dock många problem med pitchprocessen där några 
av dessa problem tydligare framstår. Det är problem rotade i kundrelationen som sedan 
gestaltas i ekonomiska aspekter samt tidsaspekter och detta leder möjligen till en process 
som varken gynnar den grafiska formgivaren, byrån eller kunden. I slutändan leder denna 
komplexa och problematiska process enligt formgivarna till lösningar som inte är optimala 
för någon part.  

6.1 HUR BESKRIVER OCH UPPLEVER DE GRAFISKA FORMGIVARNA PITCHEN SOM 
PROCESS? 

I studien framkommer genomgående den upplevda komplexitet som präglar både 
pitchprocessen och yrkesrollen samt designprocessen i stort.  

Studien visar att de grafiska formgivarna utför en mängd uppgifter under 
pitchprocessen och det är svårt att fastställa specifika arbetsuppgifter för de olika 
yrkestitlarna. Det faktum att de grafiska formgivarna beskriver sina arbetsuppgifter på olika 
sätt kan även förklara varför yrkesrollen upplevs som oklar. 

Resultatet tyder på en tydlig skillnad mellan designprocessen och pitchprocessen – 
designprocessen innehåller i de granskade beskrivningarna ingen framträdande 
presentationsdel – något som hela pitchprocessen förefaller kretsa kring.  

Ur resultatet går det att urskilja fyra övergripande steg i processen, se modell 3.1. Inom 
stegen varierar emellertid förfarandet mellan de olika respondenternas beskrivningar. Det 
är därmed viktigt att ta i beaktande att detta inte är en enkel beskrivning av verkligheten, 
utan utgör ett försök att övergripande kartlägga pitchens process. 

Studien visar att de grafiska formgivarna anser att det första steget i pitchprocessen är 
att erhålla en brief. Respondenterna upplever att ju bättre brief, desto lättare identifieras 
uppdragets problem. Samtidigt är en genomgående uppfattning att många problem som 
beskrivs under pitchprocessen härleds från briefen, något som kan tyda på problem som 
ligger i kundens kunskapsnivå. 

Respondenterna uttrycker överlag att det är viktigt att kontinuerligt stämma av och 
ifrågasätta den brief som mottagits. Resultatet tyder dock på att eftersom kunden 
bestämmer kommunikationskanalerna och hur de ska brukas, är det inte alltid möjligt att 
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göra detta. En slutsats kan dras att respondenterna måste förlita sig enbart på briefen och 
att briefens kvalité därmed är direkt avgörande för kvalitén på det slutgiltiga arbetet.  

Studien tyder på att efter att briefen mottagits finns ett moment av 
problemformulering, där respondenterna på liknande sätt samlar in nödvändig information. 
Denna information skapar möjlighet att identifiera och formulera uppdragets problem. 
Utifrån den insamlade informationen utvecklas en strategi, ofta tillsammans med en 
planner, för hur de ska gå tillväga för att lösa problemet. Flera av respondenter upplever att 
kunder förväntar sig att byråer ska grunda sina lösningar i såväl analys som strategiarbete. 
Detta stärker tidigare forskning kring yrkesrollen om att dagens formgivare med fördel kan 
utveckla goda kunskaper inom research. 

En återkommande beskrivning av respondenterna är att ett moment av idé- och 
konceptutveckling påbörjas efter det att en strategi tagits fram. Detta startas ofta genom att 
generera en mångfald av idéer, ur vilka ett urval görs. Utifrån de idéer som valts ut 
utvecklas ett antal designspår, som kan beskrivas likt visuella riktningar. Slutligen utarbetas 
designspåren till de designförslag som kommer att visas under presentationen. Av resultatet 
kan det tydas en tendens till att respondenterna beskriver att designförslagen i mångt och 
mycket måste se lika färdiga ut som vanliga avslutade projekt, trots att de utförs på mycket 
kortare tid. Detta kan bero på att kunden många gånger använder designtester för att 
utvärdera de designförslag som byråerna tagit fram. Det kan även tänkas bero på att 
respondenterna överlag beskriver att design är subjektivt, och att kunden påverkas av vad 
de upplever är tilltalande. 

Presentationsmomentet beskrivs som det sista steget i pitchprocessen och går ut på att 
designbyrån ska sälja in byrån samt presentera det arbete som utförts. Till skillnad mot den 
vanliga arbetsprocessen, beskriver de grafiska formgivarna överlag att det inte är ovanligt 
att detta moment är första gången de träffar kunden. Detta tyder på att ett stort fokus läggs 
på presentationen då det anses som byråns enda tillfälle att övertyga kunden om att de är 
rätt byrå. Vidare kan slutsatsen dras att presentationen är det avgörande – kanske det 
viktigaste – momentet i pitchprocessen. Detta stärker tidigare forskning kring att dagens 
formgivare bör vara duktiga på att kunna kommunicera och ha förmågan att tala om sina 
egna arbeten. 

6.2 HUR UPPLEVER DE GRAFISKA FORMGIVARNA KUNDRELATIONEN UNDER PITCHEN? 
Nedan behandlas slutsatser som utgår från kundrelationen uppdelade i fyra identifierade områden. 

6.2.1 Kundrelationen 
Det framkommer ur studien att respondenterna upplever det som att kunden kontrollerar 
förutsättningarna för pitcher. Studien visar även tendenser till att respondenterna upplever 
pitchen som en oetisk process där de stundvis blir utnyttjade av kunden. Respondenterna 
anser att det är svårt att påverka en process då de är beroende av sina kunder på den 
kommersiella marknaden och upplever ingen möjlighet att helt utesluta pitchen som medel 
för att etablera nya samarbeten med kunder. En påverkande faktor för processens kvalité 
anser respondenterna grundar sig i kundens kunskap om design. Överlag menar 
respondenterna att kunskapen ofta är bristfällig, något som avsevärt försvårar processens 
fortskridande. Respondenterna anser dessutom att kundens förmåga att förmedla kunskap 
om sin egen verksamhet är mycket viktigt för arbetet i pitchprocessen. 
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Det faktum att kunden överlag inte anses vara tillräckligt delaktig i pitchprocessen 
skulle kunna vara en bakomliggande orsak till många av de nämnda problemen enligt 
respondenterna. 

6.2.2 Tidsaspekter 
De grafiska formgivarna beskriver överlag att pitchen vanligtvis sträcker sig mellan en till 
åtta veckor, och att arbetet vanligtvis ligger utöver normal arbetstid. Detta är något som 
upplevs väldigt problematiskt under en redan pressad tidsram.  

Att kunden har gjort ett urval av byråer och att pitchen ses som ett tävlingsmoment kan 
bidra till att de byråer som blir utvalda vill göra sitt yttersta. En slutsats som därmed kan 
dras är att omständigheterna under pitchprocessen ställer högre krav på byråerna att 
prestera bättre under kortare tid än normalt. 

Överlag anser de grafiska formgivarna att pitchens begränsade tidsram medför att de 
inte hinner ägna den tid som behövs för att skapa ett bra arbete och att de måste ta 
genvägar i processen. Är briefen dessutom av låg kvalité resulterar det i att de grafiska 
formgivarna många gånger måste gå på rena chansningar. 

6.2.3 Ekonomiska aspekter 
Utifrån de grafiska formgivarnas beskrivning av pitchen som en under- eller obetald 
aktivitet är det svårt att diskutera pitchen och kundrelationen utan att behandla de 
ekonomiska aspekterna. Samtliga respondenter är medvetna om de ekonomiska 
förutsättningarna, men den prispott som ett vunnet uppdrag kan generera upplevs vara det 
som får dem att delta ändå. Det faktum att byråerna ofta arbetar utan ersättning beskrivs av 
respondenterna som otroligt kostsamt för byråns ekonomi. Överlag finns det en 
genomgående åsikt om att de grafiska formgivarna, på grund av de ekonomiska 
omständigheterna under pitcher, känner sig utnyttjade av kunden. Flera respondenter 
beskriver pitchen som en oetisk process och att kunder förväntar sig att pitcher ska gå till 
på detta sätt.  

En slutsats kan därmed dras att, trots formgivarnas negativa åsikter och känslor 
avseende pitcher så värderar de den eventuella vinsten i så hög grad att de accepterar att 
arbeta utan ersättning under tidspressade förhållanden. 

6.2.4 Förutsättningar för optimal problemlösning 
Studien visar att flera grafiska formgivare tror att kunden kommer att välja en byrå med en 
kreativ höjd. Resultatet tyder också på att kunden förväntar sig att byråerna ska leverera 
kreativa lösningar. Samtidigt är en övergripande åsikt att kunden varken är delaktig i 
processen, förser byråerna med tillräcklig information eller skapar tidsramar som ger 
utrymme för ett väl utfört arbete. En slutsats som därmed kan dras är att kundens agerande 
står i motsägelse till hur kunder enligt tidigare forskning kan skapa goda förutsättningar för 
att främja kreativitet och för att skapa goda lösningar. Detta kan bero på att kunden ser 
kreativitet som något individuellt, snarare än ett sammanhang i den miljö kreativitet skapas. 

Studien visar att det finns en genomgående åsikt bland de grafiska formgivarna om att 
en pitch inte skapar förutsättningar för att utveckla optimala lösningar. Av resultatet 
framgår att pitchprocessen är en process som inte bygger på ett samarbete mellan kund och 
byrå, vilket gör det betydligt svårare för respondenterna att lösa uppgiftens problem. En 
vanligt förekommande åsikt bland de grafiska formgivarna är att då pitchen inte grundar sig 
på ett samarbete är presentationen det enda tillfälle för kunden att bedöma huruvida de 
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anser att en byrå är intressant att arbeta med eller inte. En slutsats kan därmed dras att 
pitchen inte ges den tid som enligt tidigare forskning uttryckt att en matchning av 
samarbetspartner bör göras. 

Det faktum att de grafiska formgivarna överlag upplever pitchen som en tävling kan 
härledas till att flera respondenter uttrycker att de gör vad som taktiskt krävs för att vinna 
pitchen, inte vad som nödvändigtvis är bäst för varken kunden eller de själva i det långa 
loppet. 

Studien visar att det finns en genomgående åsikt bland de grafiska formgivarna att de 
vill arbeta med kunder som är angelägna om att utveckla långsiktiga relationer. Utifrån 
resultatet är det däremot inte lika uppenbart att kunden söker en långsiktig partner. En 
slutsats som därmed kan dras är att det kan finns meningsskiljaktigheter i kundens och 
byråns relationsambitioner. 

Studiens resultat visar även att en övergripande åsikt bland de grafiska formgivarna är 
att de hoppas på att pitchen ska förändras i framtiden. 

6.3 STUDIENS BIDRAG TILL FORSKNINGEN 

Med denna studie önskar vi bidra med en början till en kartläggning av ett komplext 
område med många olika beståndsdelar. Vi hoppas dessutom att detta ska kunna utgöra en 
grund till fortsatt forskning om den grafiska formgivaren eller pitchen då denna studie 
tillför empiriskt välgrundad kunskap till ett outforskat område. 
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7. DISKUSSION 
Detta kapitel redogör för författarnas egna reflektioner, frågor, tankar och funderingar kring studien som 
tidigare inte fått utrymme. 
 
Innan studien genomfördes hade vi en vag, men relativt förutfattad mening om vad en 
pitch var. För oss kretsade begreppet pitch kring en presentation där en byrå med hjälp av 
retoriska knep ska övertyga en potentiell kund. Efter genomförd studie kan vi säga att vår 
tidiga uppfattning av pitchen skilde sig mycket från det komplexa fenomen som det visade 
sig vara.  

I ljuset av den genomförda undersökningen hade en tydligare riktning mot problem 
rörande pitchen varit ett logiskt område att studera, något vi inledningsvis tyvärr inte 
upplevde möjligt då området oss veterligen ännu inte var kartlagt. För att kunna undersöka 
problem i pitchen ansåg vi att dess process först behövde förklaras. Det medförde dock en 
betydligt mer omfattande studie än väntat. 

Trots studiens omfattning upplevde vi att de problem som uppdagades under studiens 
gång var så pass intressanta och sammanflätade med kringliggande faktorer att 
omfattningen inte hade kunnat undvikas. Vi frågar såklart oss själva om en annorlunda 
studiedesign hade kunnat frammana liknande resultat, men med mindre omfattande 
metoder och empiri. Något vi tror hade varit svårt. Genom att begränsa antingen urval eller 
metod hade enligt oss väsentliga delar kunnat falla bort och därmed inte fångat in en 
fullständig bild av fenomenet. 

Något vi dock relativt tidigt insåg, var att en intressant vinkel på fenomenet hade varit 
att även intervjua kunden, det vill säga beställaren av tjänsten. Att få det perspektivet, från 
den part i processen som sitter med tyglarna, hade kunnat ge bidragande förklaringar till 
varför pitchen idag ser ut som den gör. 

En annan viktig del vi hade velat undersöka är själva presentationsmomentet där vi 
anar att det händer mycket intressant som rör processen. Tyvärr upplevde vi aldrig det som 
en möjlighet då presentationsmoment ofta är sekretessbelagda och därför väldigt svåra att 
observera. Vi tror att detta kan ha varit anledningen till att vissa av de grafiska formgivarna 
först visade sig skeptiska till studiens ämne. 

Vår uppfattning är även att det skulle vara svårt att intervjua byråer om 
presentationsmomentet då vi tror det är avgörande att särskilja sig och genomföra 
presentationen på nyskapande och unika sätt för att vinna ett uppdrag. Något en 
framgångsrik verksamhet kanske inte gärna delar med sig av. 

Efter att ha utfört denna studie blev det tydligt att pitchen är något mycket större än ett 
tillvägagångssätt för en kund att välja byrå. Den kreativa obetalda pitchen kan vara ett 
uttryck för hur maktförhållanden och etik präglar branschen. Det är ett fenomen laddat 
med starka åsikter och många gånger en önskan om förändring. 

Att arbeta utan ersättning påverkar självklart byråernas ekonomi negativt men det som 
möjligen kostar dem mer är designprofessionens självbild. För på något sätt är varje kreativ 
obetald pitch ett tecken på att det kreativa arbetet undervärderas och värdet på yrkets 
kärnegenskaper minskar. I slutändan är det inte åsikter som betyder något utan hur 
branschen faktiskt agerar. 

Efter genomförd studie ställer vi därför frågan om det finns något värde att som 
enskild byrå säga nej till pitcher. Det är möjligt att en enskild byrå som agerar etiskt och 
står upp för principer kan få respekt och på så sätt växa i kundens ögon, men för att få till 
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en förändring i branschen krävs det inte bara att en enskild byrån tar täten – utan alla måste 
följa efter. Vi är medvetna om att det är en komplex fråga och att mycket arbete kvarstår, 
men vi tror att en mer etisk upphandling av designkompetens skulle innebära en stor 
psykologiskt vinst och en resning för designprofessionen. Vi kan emellertid förstå att 
kunder arrangerar pitcher. Att anordna en pitch är för kunden ett enkelt, men framför allt 
ekonomiskt, sätt att konkurrensutsätta branschens bästa byråer för att ta del av deras 
lösningar och utifrån ett stort underlag välja en byrå.  

Vi ställer oss frågan hur kunderna ser på denna process, om de är har förståelse för hur 
deras blivande företagspartner upplever dessa upphandlingar. Det är möjligt att kunderna 
är medvetna om att pitchens förförande upplevs som oetiskt, men att de ändå överväger 
denna typ av upphandling av ekonomiska skäl. 

Att endast diskutera pitchen utifrån åsikter och upplevelser kommer inte täcka dess alla 
aspekter. Diskussionen måste även ta hänsyn till vad pitchen faktiskt är – en sorts 
upphandling. Studien visar tydligt att pitchen inte ger rätt förutsättningar för grafiska 
formgivare att utveckla optimala lösningar, men något som kanske är ännu mer intressant 
är huruvida pitchen främjar långsiktiga relationer eller inte. Förtroende och tillit är förvisso 
något som utvecklas med tiden, men enligt oss borde pitchen ge utrymme till att uppnå just 
detta. Under pitchprocessen finns oftast bara ett tillfälle att skapa förtroende och tillit – 
presentationen. Ett moment där vi ser formgivare som försöker förföra och charma 
kunden, endast för att kamma hem uppdraget, men kanske utan verklighetsförankring eller 
långsiktiga lösningar. Det är inte förrän uppdraget ät vunnet som de grafiska formgivarna 
kan börja vara ärliga med kunden och handla utifrån vad som blir bäst i längden.  

I stark kontrast mot forskningens aktuella rekommendationer för hur kreativ design 
och lyckade relationer skapas ser vi denna problematiska process. Att det är en funktionell 
process som existerar på en framgångsrik marknad går det dock inte att sticka under stolen 
med. Det vi frågar oss är om det kan göras på ett bättre sätt – något vi hoppas att vi delvis 
svarat på i och med denna studie. Pitchen är enligt oss inte den bästa lösningen. Pitchen är 
ett sätt för kunden att utnyttja formgivare och byråers kreativitet för egen vinning, även om 
resultatet inte blir så bra som det hade kunna bli genom en annorlunda process. Som flera 
respondenter påpekar tror även vi att det är väsentligt att skapa en relation och ett 
förtroende mellan kunden och byrån innan ett samarbete inleds.  

Den enskilda grafiska formgivaren då? Det är faktiskt det perspektivet vi främst är 
intresserade av och har varit från första början. Mycket av det vi diskuterat anser vi även 
gäller en formgivare. Vi tror att det för formgivaren är viktigt att kunna stämma av med 
kunden, ifrågasätta samt bolla tankar och idéer. Stundvis kan det säkert upplevas som 
motiverande att delta i en pitch, men något vi ser är att det i längden kan vara tröttsamt och 
frustrerande. Det formgivaren gör är att ge bort sina idéer, sitt arbete och allt sitt slit. Att 
det skulle vara annat än tröttsamt känns fullkomligt irrationellt.  

 
Vi hoppas och tror på en bransch i förändring. En bransch som vågar stå upp för värdet i 
sitt arbete och en bransch som tillsammans kan arbeta och ta ställning för ett nytt sätt att 
handla design. Dessutom hoppas vi att denna studie är ett litet första steg på vägen mot en 
ny pitch. 
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7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna studie baseras på ett antal grafiska formgivares upplevelser kring pitcher och hur de 
arbetar i den. Då pitchen är en aktivitet med två tydliga parter, vore det intressant att 
utvärdera åsikter och tankar kring såväl kund som byrå. En jämförande studie mellan hur 
grafiska formgivare och marknadschefer upplever pitcher kan vara ett intressant ämne att 
forska vidare om. 

Studien visar att de grafiska formgivarna inte är tillfredsställda med hur pitcher idag 
utförs. Formgivarna har även spridda åsikter kring hur de tror att pitcher kommer att 
förändras i framtiden. Ett fortsatt forskningsämne kan därmed behandla hur det kommer 
sig att pitcher ser ut som den gör, hur de har förändrats under åren samt hur de möjligen 
kan komma att förändras i framtiden. 

Utifrån det faktum att en pitch är en typ av upphandling, vore det intressant att 
utvärdera pitchen som verktyg för att skapa goda kund- och byrårelationer. Vidare kan 
förslag på framtida forskning handla om huruvida pitcher är effektiva för att skapa lyckade 
relationer eller inte.   
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE INFORMANTINTERVJU 
	  
Inledande samtal 
- Kort förklaring av syftet med telefonintervjun 
- Förfrågan om inspelning av intervjun 
- Förfrågan om informanten önskar vara anonym eller inte 
 
Huvudfrågor 
1. Vad fick dig att fatta intresse för pitcher och hur hamnade du i pitchkommittéen? 
 
2. Hur länge har du varit delaktig i pitchkommittéen? 
 
3. Av vår uppfattning kan en pitch se ut på många olika sätt. Har ni någon definition av en pitch 
som ni har kommit överens om? 
4. Hur stor del av yrkesrollen anser du att pitchförförandet är? Vi tänker som en anställd på en 
designbyrå eller på en reklambyrå. 
5. Hur brukar diskussionen se ut under pitchkommittéens sammanträden och vad är det viktiga i 
frågan? 
6. Hur ofta brukar pitchkommittéen sammanträda? 
 
7. I era pitch-rekommendationer nämner ni att uppdragsgivare har möjlighet att höra av sig till era 
byråvalskonsulter. Hur vanligt är det att uppdragsgivare gör det? 
8. Sammanfattningsvis, vilka anser du är de största utmaningarna man står inför vad gäller pitcher? 
9. Att pitcher har ökat med tiden, är det något som ni också har uppfattat? 
 
Fråga om vi eventuellt kan kontakta respondenten vid ett senare tillfälle för kompletterande uppgifter eller oklarheter 
och meddela att respondenten kommer att få ta del av uppsatsen när den är klar.
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE RESPONDENTINTERVJUER 
 
Inledande samtal 
- Kort förklara studiens syfte. 
- Förfrågan om inspelning av intervjun. 
- Informera respondenten om att utgå från sitt perspektiv och sina åsikter. 
- Informera respondenten om att det när som helst går att ställa frågor om studien. 
- Vill respondenten säga något innan intervjun startar? 
 
Inledande frågor 
Yrkestitel: 
Antal yrkesverksamma år: 
Utbildning/tidigare erfarenheter: 
Utöver utbildningen/extrakurser: 
 
Öppningsfrågor 
(Pitchen) 
1. Vad är pitch för dig? / Hur skulle du definiera pitch? 
Berätta hur vi definierar pitch. 
Be respondenten om denne skulle vilja rita upp pitchprocessen utifrån dennes perspektiv. 
 
2. Vad är dina ansvarsområden/arbetsuppgifter på byrån? 
3. Vad är dina ansvarsområden/arbetsuppgifter i arbetet med pitcher? 
4. När var din första kontakt/upplevelse med en pitch? 
 
Huvudfrågor 
(Pitchen och arbetsprocessen) 
5. Vilka för- och nackdelar ser du med pitcher? 
6. Vad anser du avgör om ni säger ja eller nej till att delta i en pitch? 
8. Hur anser du att ni förbereder er fram till pitchen? 
9. Hur anser du att pitchen påverkar din arbetsprocess?  

Hur skiljer det sig ifrån ett uppdrag utan pitch? 
 

(Brief och arbetsgrupp) 
10. Vad anser du är viktigt i en brief? 
11. Berätta om vilka på byrån (arbetstitel) som vanligtvis är involverade i pitchen? 
12. Ser arbetsgruppen olika ut före och efter pitchen? 
13. Från ett byråperspektiv, vad anser du att pitchen fyller för funktion i att vinna nya uppdrag? 
14. Från ett kundperspektiv, vilka kriterier tror du är viktiga i val av designbyrå? 
 
(Yrkesroll) 
15. Berätta hur du lärde dig att arbeta med pitcher? 
16. Vad anser du är viktiga egenskaper hos den som arbetar med pitcher? 

Och hur kommer det sig att de är viktiga? 
 
(Kundrelationen) 
17. Hur anser du att kundens erfarenhet/kunskap är av pitcher och design? 

Hur påverkar den (kundens kunskap av pitcher) pitchen? 
18. Hur ser kommunikationen ut med kunden under pitchprocessen? 
19. Vad är din uppfattning av byråvalskonsulter och pitch-rekommendationerna framtagna av 
Komm! 
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20. Vad anser du är viktigt att tänka på när man presenterar en idé? 
 
Avslut 
(Sammanfattande frågor/avslut) 
21. Om du blickar tillbaka, finns det någon pitch som har utmärkt sig extra mycket?  

Vad var det som gjorde att den gjorde det? 
22. Vad anser du är det vanligaste misstaget under en pitch, både från kundens och byråns sida? 
23. Tror du att pitchen kommer att förändras i framtiden? 

I så fall, på vilket sätt? 
24. Finns det något annat du tänker på vad gäller pitchen som du vill ta upp? 
25. Har du något du vill tillägga? 
 
Fråga om vi eventuellt kan kontakta respondenten vid ett senare tillfälle för kompletterande uppgifter eller oklarheter 
och meddela att respondenten kommer att få ta del av uppsatsen när den är klar.
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BILAGA 3. RESPONDENTERNAS PITCHPROCESSER 
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