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Förord 
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intervjuer, utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår 

opponentgrupp för värdefulla kommentarer och konstruktiv kritik under skrivandets gång. 

Slutligen vill vi självklart tacka vår handledare Ulla Sandén för vägledning genom detta 

arbete, tack för att du har stöttat oss i denna process. 
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Södertörns Högskola, Huddinge, 2018-05-22 

 

	  

Ellinor Fryxell          Magdalena Sundell 



	

Sammanfattning 
I samband med att konkurrensen inom kommunikationsbranschen blir hårdare blir det 

viktigare för kommunikationsbyråer att tydligt visa vad som skiljer dem från deras 

konkurrenter och tydligt positionera på marknaden. När tjänsteerbjudandet blir mer homogent 

blir marknadsföring och design allt viktigare verktyg för att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. Kommunikationsbyråers roll är att agera experter på marknadsföring och hjälpa 

andra företag med att skapa en sammanhållen kommunikation med design som verktyg. För 

att inge förtroende hos kunderna är det därför viktigt att kommunikationsbyråer förmedlar sin 

designkompetens genom sin egen marknadsföring. Genom att tydligt förmedla sin 

varumärkesidentitet genom design talar teorierna om customer-based brand equity, brand 

credibility och integrated marketing communications för att byråer kan öka sin upplevda 

expertis, kundlojalitet och därmed även konkurrenskraft. 

 

Denna studie ämnar undersöka hur svenska kommunikationsbyråer arbetar för att förmedla 

sin egen varumärkesidentitet genom design. Förhoppningen är att bidra med ökad förståelse 

för hur kommunikationsbyråer ser på sin egen varumärkesidentitet och hur de arbetar för att 

förmedla den genom sin marknadsföring med design som verktyg. För att besvara 

frågeställningen har studien utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer 

genomförts med respondenter från fem utvalda kommunikationsbyråer som alla erbjuder 

någon form av designtjänst. Dessa intervjuer har kompletterats med semiotiska analyser där 

de utvalda byråernas hemsidor och interiör i entréer analyserats utifrån ett socialsemiotiskt 

perspektiv. 

 

Studiens resultat visar att svenska kommunikationsbyråers inställning till sin egen 

varumärkesidentitet varierar. Resultatet visar även att de undersökta kommunikationsbyråerna 

inte lyckas med att skapa ett sammanhängande budskap i sin design av hemsida och interiör. 

Istället ses referenser i form av bilder på tidigare arbeten som det viktigaste verktyget för att 

förmedla byråernas identitet. 

 

Nyckelord: Kommunikationsbyrå, design, varumärkesidentitet, varumärkesimage, visuellt 

uttryck, estetik, semiotik 

	  



	

Abstract 
In conjunction with the fact that the competition in the communications industry gets tougher, 

it has become more important for communication agencies to clearly show what separates 

them from their competitors and create a clear market positioning. As the service offer in the 

industry becomes more homogeneous, marketing and design become increasingly important 

tools to differentiate one from the competitors. The role of communication agencies is to act 

as experts in marketing and to help other companies create coherent communication with 

design as a tool. In order to gain the customers trust, it is therefore important that 

communication agencies convey their design skills through their own marketing. By clearly 

communicating their brand identity through design, the theories of customer-based brand 

equity, brand credibility and integrated marketing communications show that agencies can 

increase their perceived expertise, customer loyalty and, consequently, competitiveness. 

 

This study aims to investigate how Swedish communication agencies work to convey their 

brand identity through design. The hope is to contribute with a better understanding of how 

communication agencies look at their own brand identity and how they work to convey it 

through their marketing with design as a tool. To answer the research question, the study was 

based on a qualitative research method in which interviews were conducted with respondents 

from five selected communication agencies, all offering some form of design service. These 

interviews have been supplemented with semiotic analyses, where the selected agencies' 

websites and interiors in entrances were analysed from a social semiotic perspective. 

 

The results show that Swedish communication agencies' attitude towards their own brand 

identity varies. The results also show that the investigated communication agencies do not 

succeed with creating a coherent message in their website and interior design. Instead, 

references in the form of images of earlier work are seen as the most important tool for 

communicating the agencies' identities. 

 

Keywords: Communication agency, design, brand identity, brand image, visual expression, 

aesthetics, semiotics 

  



	 1 

1. Inledning 
I detta avsnitt introduceras det valda forskningsämnet med hjälp av en allmän bakgrund och 

en specifik problembakgrund. Dessa leder fram till studiens problemformulering och 

frågeställningar. Slutligen presenteras studiens syfte och avgränsningar. 

 

I Sverige finns idag cirka 30 000 registrerade företag som arbetar med design, 

kommunikation, reklam och PR (Statistiska Centralbyrån u.å.). Dessa företag kan exempelvis 

vara reklam- och mediebyråer eller grafiska designföretag. I och med den hårda konkurrensen 

inom kommunikationsbranschen är det viktigt att företag i branschen tydligt visar vad som 

skiljer dem från deras konkurrenter och positionerar sig på marknaden genom olika 

affärsstrategier och varumärkesprofilering (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 491). Ett sätt att 

göra det på är genom design (Bloch 2011, s. 379; Shelley 2015, s. 349), vilket enligt 

Johansson och Svengren Holm (2008, s. 46) är ett allmänt accepterat konkurrensmedel. 

Thomas J. Watson, VD på International Business Machines år 1914-1956, sade till och med 

att “Good design is good business.” (IBM u.å). 

 

1.1 Bakgrund  

AMA (The American Marketing Association) definierar ett varumärke som följande: 

 

“A name, term, sign, symbol, or design, or combination of them, intended to 

identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate 

them from those of competitors.” (Kotler & Keller 2009, s. 276) 

 

Enligt AMA:s definition är alltså ett företag och dess varumärke mycket mer än bara dess 

fysiska produkter eller tjänster. Därmed räcker det inte för kommunikationsbyråer att endast 

använda sig av sitt tjänsteutbud för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter, utan det 

är viktigt att de differentierar sig genom sin marknadsföring (Kotler 1973, s. 48; Kotler & 

Keller 2009, s. 365; Bloch 2011, ss. 378-379). Under 1960-talet introducerade Borden 

marknadsföringsmixen som verktyg för att göra det lättare för företag att skapa ett unikt 

erbjudande för kunderna. Borden menade att marknadsföring är betydligt mer än bara reklam 

– även inredning, hemsidor, förpackning och skyltning är viktiga delar av 

marknadsföringsmixen (Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 18-19). Bloch (2011, s. 379) 



	 2 

menar dessutom att design har kommit att bli en central faktor för att lyckas skapa en 

sammanhängande helhet och stå ut på marknaden och på så vis skapa ett lyckat varumärke. 

Ett tydligt exempel på ett företag som blivit framgångsrikt och marknadsledande tack vare sin 

genomgående och genomtänkta design är Apple Inc.1 (Michaels 2010 se Bloch 2011, s. 378). 

Företaget är dessutom känt för att se på sin design som en stark konkurrensfördel (Shelley 

2015, s. 439). Men det är inte designen av Apples produkter som är det essentiella, utan 

designen av hela varumärket. Marknadsföraren och författaren av boken Emotional Branding, 

Marc Gobé, anser att Apple inte vore någonting utan sitt varumärke (Wired 2002). Gobé 

menar att Apple har ett unikt och igenkänningsbart visuellt vokabulär som de inte bara 

tillämpar i sin produktdesign, utan även i sin marknadsföring som till exempel hemsida, 

butiker och reklam. Även kritikern Naomi Klein menar på att Apple inte bara säljer produkter 

och tjänster, de säljer ett helt varumärke (Wired 2002).  

 

För att lyckas förmedla ett så tydligt och konsekvent budskap som möjligt är det viktigt att 

alla delar av ett företags marknadsföring är designade så att de integrerar med varandra och 

kommunicerar samma sak, någonting som Apple till synes har lyckats med (Baines, Fill & 

Rosengren 2017, s. 442; Faircloth, Capella & Alford 2001, s. 71). Denna modell av enhetlig 

marknadsföringskommunikation refereras till som integrated marketing communications 

(IMC) (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 442). Genom att samordna sin marknadsföring på 

detta sätt kan företag lägga en grund för en stark varumärkesimage (Kitchen & Burgmann 

2010, ss. 4-5). 

 

Ett företags varumärkesimage kan beskrivas som den bild som konsumenterna har av 

företagets varumärke och den mening som de tillskriver detsamma (Bengtsson & Östberg 

2011, s. 62; OED u.å; Neumeier 2006, s. 162). Parallellt med företagets varumärkesimage 

existerar företagets varumärkesidentitet, vilket är den identitet som företaget vill 

kommunicera (Bengtsson & Östberg 2011, s. 35; Schroeder & Salzer-Mörling 2006, s. 4). 

Målet med ett företags varumärkesidentitet är att kommunicera den så pass bra att den 

överförs till företagets varumärkesimage, gör den inte det finns ett problem och det uppstår ett 

brand gap (Kotler & Keller 2009, s. 284; Roy & Banerjee 2014, s. 208). Genom att arbeta för 

att eliminera ett eventuellt brand gap och därmed stärka företagets varumärkesimage kommer 

																																																								
1 Apple är i dagsläget ett av världens mest framgångsrika företag, med en årlig omsättning på cirka 215 miljarder 
dollar (USD) och vinst på drygt 45 miljarder dollar (USD) (Fortune u.å).  
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företaget få en starkare brand equity (Arvidsson 2006, s. 74), vilket är ett form av verktyg för 

att mäta varumärkens värde (Arvidsson 2006, s. 133; Persson 2009, s. 3). Stark brand equity 

är en strategisk tillgång som kan ses som en konkurrensfördel, och med hjälp av design kan 

företag identifiera vad som differentierar dem från sina konkurrenter och utnyttja dessa 

element för att stärka sin brand equity (Borja de Mozota 2003, s. 204). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) beskriver 

kommunikationsbyråer som byråer som arbetar med marknadskommunikation, vilket bland 

annat innefattar byråer som ägnar sig åt design, reklam, media och PR (KOMM u.å). 

Gemensamt för samtliga discipliner inom definitionen är att deras övergripande uppgift är att 

hjälpa företag med att skapa en sammanhållen kommunikation och utveckla långsiktiga 

kommunikationsstrategier för att stå ut på marknaden (Axelsson & Agndal 2012, s. 33). 

Designtjänster är ofta en del av kommunikationsbyråers tjänsteutbud, vilket gör att de kan 

beskrivas som en form av designföretag, och en del kommunikationsbyråer benämner till och 

med sig själva som designbyråer. Borja de Mozota (2003, ss. 170-171) definierar 

designföretag som företag som specialiserar sig på olika former av designtjänster. Då få 

företag har designexpertis in-house är det mycket vanligt att de anlitar kommunikationsbyråer 

för uppdrag inom exempelvis brand management eller designstrategi (Borja de Mozota 2003, 

ss. 167-169). Kommunikationsbyråer hanterar alltså designen och marknadsföringen av andra 

företags varumärken och har därmed erfarenhet av att använda design som marknadsförings- 

och differentieringsverktyg. Men hur designar kommunikationsbyråer för sina egna 

varumärken? Som tidigare nämnt är det viktigt att företag förmedlar sin egen 

varumärkesidentitet på ett sådant sätt att budskapet upplevs som sammanhängande genom alla 

marknadsföringskanaler, och så pass väl att den konstruerade varumärkesimagen 

överensstämmer med varumärkesidentiteten (Kotler & Keller 2009, s. 284; Baines, Fill & 

Rosengren 2017, s. 442). Kommunikationsbyråer är inget undantag för denna regel. 

 

Johansson och Svengren Holm (2008, s. 65) menar att design fungerar som förmedlare av ett 

företags identitet och affärsidé och att det gäller samtliga objekt som kan kopplas till 

företaget; allt från lokaler till kommunikation. Borja de Mozota (2003, s. 172) betonar 

dessutom hur viktigt det är för kommunikationsbyråer att göra ett gott första intryck på 
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potentiella kunder, då dessa fattar sina beslut om eventuellt samarbete baserat på den initiala 

kontakten och presentationen av byrån. Då kommunikationsbyråer inte säljer produkter, utan 

tjänster, sker inte det första mötet med företaget i en butik. Istället sker det initiala mötet med 

kommunikationsbyråer på deras hemsida eller kontor. 

 

Platsen där produkten marknadsförs och införskaffas spelar en mycket viktig roll i köpbeslutet 

enligt Kotler (1937, s. 48). För kommunikationsbyråer skulle sådana platser exempelvis 

kunna vara hemsidor eller företagslokaler. Kotler betonar dessutom att platsens och 

framförallt dess atmosfärs betydelse ökar vid hög konkurrens, då betydelsen av differentiering 

ökar. I och med platsens stora inflytande på konsumenters uppfattning om varumärket är 

designen av dessa platser av stor vikt för företag med hög konkurrens (Kotler 1973, ss. 50-54; 

Turley & Chebat 2002, s. 128). Forskning visar dessutom att designen av en plats atmosfär 

spelar en stor roll i det första intrycket (Lindgaard, Fernandes, Dudekx & Brown 2006, ss. 

124-125; Turley & Chebat 2002, s. 139; Robins & Holmes 2008, s. 386). Robins och Holmes 

(2008, ss. 386-399) har exempelvis undersökt hur designen av ett företags hemsida påverkar 

dess trovärdighet, där resultatet visade att hemsidor där mycket tid och eftertanke lagts på 

design och estetik ansågs ha högre trovärdighet än hemsidor vars design utformats utan något 

engagemang. Resultatet av Robins och Holmes studie bekräftar påståendet om att design 

spelar en viktig roll vid första intrycket, men visar även att väl genomförd design kan ses som 

en konkurrensfördel. 

 

Det har till synes utförts en del forskning inom området för design och marknadsföring, samt 

design och första intrycket. Dock kan vissa luckor i forskningen identifieras; företag vars 

expertis är just design har sällan varit undersökningsobjekt i studier inom marknadsföring. I 

och med att få studier har utförts på kommunikationsbyråer och deras marknadsföring är detta 

ett område som bör uppmärksammas ytterligare. Metaperspektivet som uppstår i och med att 

kommunikationsbyråer specialiserar sig på att designa för andra företags varumärkesidentitet, 

samtidigt som de ska förmedla sin egen varumärkesidentitet gör området än mer intressant. 

Det är därmed av intresse att undersöka hur kommunikationsbyråer arbetar med design för att 

förmedla sin egen varumärkesidentitet och på så vis differentiera sig från konkurrenter. 
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1.3 Frågeställning 

Utifrån problemdiskussionen har en huvudfrågeställning formulerats. För att lättare kunna 

besvara huvudfrågeställningen har denna brutits ned till fyra delfrågor. 

 

Hur arbetar svenska kommunikationsbyråer för att förmedla sin egen varumärkesidentitet 

genom design? 

• Hur resonerar svenska kommunikationsbyråer kring sin egen varumärkesidentitet? 

• Hur reflekteras byråernas varumärkesidentitet i designen av deras hemsidor? 

• Hur reflekteras byråernas varumärkesidentitet i designen av interiören i deras entré? 

• Hur väl stämmer svenska kommunikationsbyråers varumärkesidentitet överens med 

omgivningens uppfattade varumärkesimage av byråerna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för hur svenska kommunikationsbyråer arbetar 

med sin egen marknadsföring och varumärkesidentitet genom design. Studien kan vara 

intressant för företag och byråer i kommunikationsbranschen som vill utveckla sin 

verksamhet och stärka sin position och konkurrenskraft på marknaden. Den kan även vara av 

intresse för företag som agerar köpare av kommunikationsbyråers tjänster. 

 

1.5 Avgränsningar 

Design är ett väldigt omfattande begrepp som kan beskrivas som utformningen av konstgjorda 

objekt och omfattar allt från funktion till estetik (Borja de Mozota 2003, s. 3; Bruce & 

Bessant 2002, s. 19). I denna studie studeras endast den estetiska aspekten av design, vilket 

definieras som objekts visuella uttryck (The Interaction Design Foundation u.å.). För att 

utförligt kunna analysera den insamlade empirin har valet gjorts att granska fem stycken 

kommunikationsbyråer. Inga avgränsningar har gjorts i frågan om byråernas storlek eller 

omsättning, utan målet har varit att få en stor variation bland de granskade byråerna. Däremot 

har studien avgränsats till att endast studera kommunikationsbyråer som erbjuder någon form 

av designtjänst. Dessutom har studien avgränsats till att undersöka kommunikationsbyråer i 

Stockholmsområdet, vilket främst gjorts av bekvämlighetsskäl. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras centrala teorier, begrepp och modeller för studien och 

ämnesområdet. Utifrån teorin om customer-based brand equity, integrated marketing 

communications-modellen och teorin om brand credibility har ett konceptuellt ramverk 

konstruerats, vilket kommer fungera som studiens teoretiska utgångspunkt samt användas 

som grund till analysen och diskussionen om studiens resultat och dess betydelse. Dessutom 

beskrivs semiotikteori och socialsemiotik som är centrala för en av studiens metoder – visuell 

semiotisk analys. 

 

2.1 Customer-based brand equity 

Brand equity kan ses som ett verktyg för att mäta ett företags eller ett varumärkes styrka 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 518). Verktyget kan betraktas som en ansats för att få fram 

ett materiellt värde från det abstrakta varumärkeskonceptet, det vill säga ett värde som 

fungerar som en tillgång för företaget (Persson 2009, s. 3; Borja de Mozota 2003, s. 102). 

Baines, Fill och Rosengren (2017, s. 519) beskriver ett företag med stark brand equity som 

skickliga på att upprätthålla en stark kundlojalitet, vilket bidrar till en stark konkurrenskraft. I 

och med att denna studie ämnar undersöka hur väl kommunikationsbyråer förmedlar sin 

varumärkesidentitet är teorin om brand equity central för studien, då den är starkt relaterad till 

företags förmåga att kommunicera sin varumärkesidentitet och differentiera sig med hjälp av 

densamma. 

 

Keller presenterade 1993 en konceptualiserad modell av brand equity – customer-based brand 

equity (CBBE) (se figur 1). Detta definieras som den differentiella effekten som 

varumärkeskunskap har på konsumenters reaktion och agerande på marknadsföringen av 

samma varumärke (Keller 1993, ss. 1-2). I denna studie blir konsumenterna de företag som 

konsumerar byråernas tjänster. När Keller presenterade modellen 1993 valde han att bryta ner 

varumärkeskunskap till två huvudkomponenter; varumärkeskännedom och varumärkesimage 

(Keller 1993, ss. 1-17). Varumärkeskännedom består enligt Keller av varumärkeserinran 

(konsumenters förmåga att erinra ett varumärke när dess produktkategori kommer på tal) och 

varumärkesigenkänning. Varumärkesimage i sin tur kännetecknas av styrkan, 

fördelaktigheten och särskiljningen i olika typer av attribut och associationer för varumärket 

(Keller 2016, s. 3).  
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Figur 1 – Customer-based brand equity 

 

Kamakura och Russel (se Lassar, Mittal & Sharma 1995, s. 12) beskriver CBBE som en teori 

med den individuella konsumentens perspektiv som utgångspunkt, där CBBE uppstår när 

konsumenten är bekant med varumärket och associerar detsamma med någonting specifikt. 

Utifrån denna definition har Lassar, Mittal och Sharma (1995, ss. 12-13) formulerat fem 

aspekter som de anser är viktiga för att definiera CBBE: 

 

1. CBBE refererar ej till objektiva indikatorer, utan istället till konsumentens 

uppfattningar. 

2. CBBE refererar till ett generellt värde som associeras med varumärket. 

3. Det generella värdet som förknippas med varumärket härstammar ifrån hela 

varumärket och inte endast de fysiska aspekterna hos produkten eller tjänsten. 

4. CBBE är inte ett absolut värde utan är relativt till konkurrensen. 

5. CBBE har en positiv inverkan på det finansiella resultatet.  

 

2.1.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

Teorin om varumärkesidentitet och varumärkesimage är nära relaterad till teorin om CBBE. 

Alla företag har en varumärkesidentitet, vilket definieras som den identitet som ett företag 

anser sig ha och önskar kommunicera utåt till konsumenter (Bengtsson & Östberg 2011, s. 

35). Målet för företag är att kommunicera denna varumärkesidentitet så pass väl att den 

överförs till konsumentens varumärkesimage (Bengtsson & Östberg 2011, s. 35; Kotler & 
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Keller 2009, s. 284). Varumärkesimage är enligt Uggla (2015, ss. 68-69) inte något som ett 

företag kan ha, utan det är endast något som uppstår i konsumenternas medvetande utifrån de 

associationer som de har till företaget. Därmed har alla varumärken en image från och med 

det ögonblick som konsumenter blir medvetna om att de existerar (Uggla 2015, ss. 68-69; 

Persson 2009, s. 6). 

 

Om ett företags varumärkesidentitet och den varumärkesimage som konsumenterna har av 

samma företag inte överensstämmer med varandra uppstår ett så kallat “brand gap” (Roy & 

Banerjee 2014, s. 208). Detta kan enligt Roy och Banerjee (2014, s. 208) ses som ett tecken 

på bristande marknadskommunikation, då företaget inte lyckas kommunicera ut det som de 

vill att deras varumärke ska förmedla. Därmed är det viktigt att företag är införstådda i hur 

konsumenter uppfattar varumärket och vad de associerar med varumärket, för att på så vis 

kunna undvika brand gaps (Keller 1993, s. 3; Roy & Banerjee 2014, ss. 207-208). Faircloth, 

Capella och Alford (2001, s. 71) menar att företag kan manipulera konsumenters associationer 

med varumärket genom att tillhandahålla och kommunicera specifika 

varumärkesassociationer och på så vis finjustera konsumenternas varumärkesimage. Det är 

dock viktigt att inte överbelamra konsumenter med associationer, då detta troligtvis kommer 

leda till att konsumenter skapar varumärkesimages som inte är önskvärda. Schmitt och 

Simonson (1997 se Keller, Apéria & Georgson 2012, ss. 157-158) menar att 

varumärkesdesign och estetik är en viktig del i att hjälpa kunder med att sätta företag i en 

större kontext och urskilja dess position samt skapa en varumärkesimage. Detta görs genom 

att tillhandahålla referenspunkter i form av återkommande element som färger, typsnitt eller 

symboler eller en viss kombination av dessa element. Faircloth, Capella och Alford (2001, s. 

63) betonar därför vikten av att företag kontrollerar de kommunicerade associationerna på ett 

proaktivt sätt. De menar dessutom att det i synnerhet är viktigt att det budskap som förmedlas 

bör vara konsekvent över samtliga kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter för att 

varumärkesimagen inte ska upplevas som fragmenterad. 

 

2.1.2 Integrated marketing communications 

Som nämnt under “Varumärkesidentitet och varumärkesimage” är det viktigt att budskapet 

som ett företag förmedlar är konsekvent i all marknadsföring, annars kommer effekten av 

kommunikationen inte bli den önskvärda (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 442; Faircloth, 

Capella & Alford 2001, s. 71). Det är därför av betydande vikt att samtliga delar av 
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marknadsföringen integrerar med varandra på ett sådant sätt att de fungerar som en 

sammanhängande enhet (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 442; Kotler & Keller 2009, ss. 

531-532). Sådan enhetlig marknadsföringskommunikation benämns som integrated marketing 

communications (IMC). 

 

Syftet med IMC är att nå ut till konsumenter genom så många kanaler som möjligt, samtidigt 

som samtliga kanaler ska integrera med varandra och kommunicera ett gemensamt budskap 

för att på så vis ha en så stor inverkan på konsumenten som möjligt (Baines, Fill & Rosengren 

2017, s. 442; Dahlén, Lange & Rosengren 2017, s. 425; Smith & Taylor 2001, s. 13). Flertalet 

forskare har genom empiriska studier kunnat bevisa att det uppstår en synergieffekt när flera 

delar av marknadsföringsmixen kombineras och förmedlar ett gemensamt budskap. Detta 

visar att flera integrerade kommunikationskanaler har större övertalningseffekt på 

konsumenten än en enda kanal har (Chang & Thorson 2004; Naik & Raman 2003; Wang & 

Nelson 2006 se Kim, Kim & Marshall 2016, ss. 1399-1400). Smith och Taylor (2001, s. 15) 

menar även att IMC skapar en konkurrensfördel, då det bidrar till att bygga upp en relation 

med kunder och stärka kundlojaliteten. Dessutom bidrar IMC till ett företags CBBE genom att 

etablera varumärket i människors minne och på så vis bygga upp företagets varumärkesimage 

(Kotler & Keller 2009, s. 510). Implementering av IMC är dock inte enkelt utan kräver tät 

koordination och mycket ansträngning för att framgångsrikt integrera alla olika element av 

marknadsföringskommunikationen (Kitchen et al. 2004 se Kim, Kim & Marshall 2016, s. 

1400). 

 

2.1.3 Brand credibility 

Keller, Apéria och Georgson (2012, ss. 44-45) menar att varumärket spelar en viktig roll i att 

underlätta för konsumenter att identifiera och särskilja ett företags tjänster från dess 

konkurrenters. Tjänsterna kan alltså fungera som symboler för varumärkespositionering 

(Erdem & Swait 2004, s. 192). En viktig del som bidrar till att avgöra ett företags 

varumärkespositionering är dess brand credibility (Wang & Yang 2010, s. 177). Brand 

credibility kan ses som ett mått på huruvida konsumenter tror att ett företag kan designa och 

leverera tjänster som tillfredsställer deras behov (Keller, Apéria & Georgson 2012, s. 595). 

Brand credibility kan delas upp i följande faktorer: uppfattad expertis, tillförlitlighet och 

omtyckbarhet. Uppfattad expertis handlar om huruvida företaget kan ses som kompetent och 

innovativt medan tillförlitlighet är centrerat kring om företaget har kundens bästa intresse i 
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åtanke. Omtyckbarhet i sin tur handlar helt enkelt om företaget uppfattas som roligt och 

intressant (Keller, Apéria & Georgson 2012, ss. 75-76). 

 

Erdem och Swait (1998, s. 137) menar att ett företags brand credibility till stor del påverkas 

av hur väl alla delar av företagets marknadsföring bidrar till helhetsbilden av företaget. 

Forskarna menar bland annat att företagare måste vara konsekventa i utformningen av 

komponenterna av varje marknadsföringselement, som exempelvis reklamtext och design. 

Erdem och Swait (1998, s. 152) menar dessutom att ett företags brand credibility har en stor 

påverkan på dess CBBE. Därmed kan slutsatsen dras att konsekvent design bidrar till en ökad 

brand credibility, vilket bidrar till en ökad CBBE, som i sin tur gör företaget mer 

konkurrenskraftigt. 

 

2.4 Semiotik 

Den semiotiska vetenskapen handlar om produktion, användande och analys av tecken och 

symboler, och fokuserar på människors kommunikation och meningsskapande (Eriksson & 

Göthlund 2012, ss. 41-42; Hyland & Bateman 2011, s. 9). Utgångspunkten i semiotik är att 

allt människor ser kan tolkas som tecken, allt ifrån bilder till smak (Baines & Fill 2014, s. 

695). Med hjälp av kulturella koder organiseras tecknen och ges mening i människors 

medvetande, därför är det viktigt att förstå kulturen där koderna och tecknen verkar (Eriksson 

& Göthlund 2012, s. 43). Semiotiken delar in tecken i tre kategorier; 1) ikon; en avbildning av 

verkligheten, exempelvis ett fotografi av en människa 2) index; vilket får sin betydelse utifrån 

vad det indikerar, till exempel rök kan ses som ett index då det för tankarna till eld, 3) symbol, 

ett tecken som representerar någonting annat än sig själv, som bokstäver och siffror 

(Koblanck 2003, s. 115; Bergström 2017, s. 290). En symbol kan vara konventionell, men den 

kan även vara godtycklig och tolkas olika av olika personer (Eriksson & Göthlund 2012, s. 

43). Hur människor tolkar visuella meddelanden är alltså semiotiskt komplext (Hyland & 

Bateman 2011, s. 9). Detta innebär att om en grupp människor tittar på samma sak och 

ombeds beskriva vad de ser kommer alla beskriva det på olika sätt, vilket beror på att alla 

människor tolkar och värderar tecken olika beroende på deras bakgrund, erfarenheter och 

associationer (Koblanck 2003, ss. 116-117). Dessutom kan en ny mening uppstå vid 

kombinering av flertalet tecken (Baines & Fill 2014, s. 696). Alla tecken framkallar alltså 

någon form av kognitiv och emotionell respons hos människor, vilket visar på att design har 
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en betydande roll i hur kunder uppfattar ett företag eller varumärke (Wærn, Pettersson & 

Svensson 2004, s. 118; Frascara, s. 65). Enligt Johansson och Svengren Holm (2008, s. 38) 

har semiotisk design dessutom visat sig ha ett starkt förhållande till företags 

varumärkesidentitet. 

 

2.4.1 Denotation och konnotation 

Tolkningen av tecken görs i två nivåer: denotation och konnotation (Frascara, 2004, s. 69). 

Denotation handlar om den relativt objektiva dimensionen av ett tecken, helt enkelt vad det är 

människor ser framför sig (Frascara 2004, s. 69; Eriksson & Göthlund 2012, s. 44). 

Konnotation berör istället den subjektiva analysen och tolkningen av ett tecken, det är alltså 

genom konnotation som människor konstruerar teckens mening (Frascara 2004, s. 69; Wærn, 

Pettersson & Svensson 2004, s. 38). Denna mening, eller merbetydelse, som ett tecken ger 

upphov till beror till stor del på vad människor har för associationer till tecknet (Eriksson & 

Göthlund 2012, s. 44). Den är dessutom starkt relaterad till kultur och konventioner som 

existerar inom kulturen (Frascara 2004, s. 69; Eriksson & Göthlund 2012, s. 44). Därmed 

benämns konnotation ofta som kulturell association, vilket är associationer som är 

gemensamma för en grupp med gemensamma värderingar och erfarenheter (Koblanck 2003, 

ss. 116-117). 

 

2.4.2 Socialsemiotik 

Medan den ursprungliga semiotiken analyserar teckens mening går socialsemiotik in på 

detaljnivå. Inom socialsemiotiken analyseras all visuell kommunikation utifrån sin design och 

allt som ryms i designen. All visuell kommunikation bryts ner till mindre beståndsdelar som 

sedan analyseras utifrån de tillgängliga element som ryms inom beståndsdelen, exempelvis 

färg och form (Ledin & Machin 2018, ss. 16-17). Dessa element benämns som semiotiska 

resurser och bärarna av dessa kallas för modes (Ledin & Machin 2018, ss. 16-17; Rose 2016, 

s. 138). Ett exempel kan vara hur en hemsida kan brytas ner i mindre beståndsdelar, 

exempelvis typsnitt, som ses som modes (Rose 2016, s. 138). Typsnittet kan sedan brytas ner 

i färg, tjocklek och utformning, vilket kan ses som semiotiska resurser. Genom att bryta ner 

den visuella kommunikationen på det här sättet är det möjligt att analysera vilka betydelser de 

semiotiska resurserna ger upphov till (Ledin & Machin 2018, ss. 16-17). I typsnittsexemplet 



	 12 

kan det bland annat analyseras vilken betydelse tjockleken har, ett fetare typsnitt kan till 

exempel upplevas som tyngre medan ett tunnare typsnitt kan kännas lättare (Ledin & Machin 

2018, s. 17).  

 

2.4.2.1 Färg 

Som semiotisk resurs har färg blivit viktigare och viktigare (Kress & van Leeuwen 2002 se 

Ledin & Machin 2018, s. 49). Van Leeuwen (2005, s. 61; 2011, s. 85) menar till och med att 

färg kan ses som en viktig förmedlare av identitet. Han förklarar även att färg kan användas 

för att skapa kopplingar mellan olika medier för att skapa en enhetlighet. Ledin och Machin 

(2018, ss. 49-50) beskriver också hur färg kan väcka känslor och associationer, exempelvis 

kan starka färger kommunicera energi medan dovare färger istället upplevs som mer 

reserverade. 

 

2.4.2.2 Typografi 

Typografi är i sig inte en semiotisk resurs utan rymmer flertalet semiotiska resurser, som till 

exempel tjocklek, höjd och bredd (Ledin & Machin 2018, ss. 76-78). Enligt van Leeuwen 

(2006 se Wagner 2015, s. 200) kan typografi väcka starka associationer och är rik på 

metaforer och konnotationer. Tjockare typsnitt kan exempelvis uppfattas som bestämda eller 

klumpiga och tunnare typsnitt som sköra eller eleganta (Ledin & Machin 2018, s. 76). Även 

böjningarna i typografin kan frammana associationer, där kantiga typsnitt kan upplevas som 

hårda och tekniska medan rundade typsnitt kan tolkas som mjuka och organiska (Ledin & 

Machin 2018, s. 77). Dock påpekar Ledin och Machin (2018, s. 76) att den faktiska meningen 

skapas genom att se till helheten, och inte bara till de enstaka elementen. 

 

2.4.2.3 Form 

För tredimensionella objekt har formen stor betydelse för den konstruerade meningen 

(Wagner 2015, s. 202). Viktiga element när det kommer till tredimensionella former är 

vinklar och böjningar menar Ledin och Machin (2018, ss. 100-101). De exemplifierar hur 

kantiga former kan ge en känsla av någonting hårt, i kontrast till rundade former som istället 

kan upplevas som mjuka och lyxiga. 
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2.4.2.4 Material 

Ledin och Machin (2018, s. 126) förklarar att material och texturer betyder någonting för 

människor och menar att de till exempel kan ge en känsla av värme och bekvämlighet men 

även kyla och ovälkomnande. Ledin och Machin (2018, ss. 127-128) talar om att exempelvis 

naturliga material, som trä och sten, kan tolkas som autentiska i kontrast till artificiella 

material, som plast och syntetisk gummi, som kan upplevas som opersonliga. De beskriver 

även hur regelbundenhet i material, eller bristen på det, kan få olika betydelser för människors 

upplevelse. Ojämna material som oslipat trä kan till exempel upplevas som naturliga och 

excentriska (Ledin & Machin 2018, s. 128). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis skapar dessa teorier och modeller studiens teoretiska referensram. CBBE 

är intressant för denna studie då det fungerar som ett verktyg för att mäta ett företags eller 

varumärkes konkurrenskraft. Speciellt intressant är modellen då den utgår ifrån vilka 

associationer konsumenter har till varumärket. Teorin om varumärkesidentitet och 

varumärkesimage är intressant för genomförandet och analyserandet av denna studie i och 

med teorins nära relation till CBBE. I analysen reflekteras det över huruvida de granskade 

byråernas varumärkesidentitet återspeglas i deras varumärkesimage och tolkningar görs om 

huruvida detta påverkar deras CBBE. Även teorin om brand credibility är intressant i 

förhållande till CBBE, då tidigare forskning har visat att väl genomförd design kan bidra till 

ett företags brand credibility och då även till företagets CBBE. 

 

För att få en djupare förståelse för kommunikationsbyråernas varumärkesidentitet används 

modellen IMC, då den handlar om hur väl företag kommunicerar ut sitt budskap. Detta 

undersöks genom att se till hur de utvalda byråerna kommunicerar sitt budskap genom sin 

interiör och webbdesign samt hur väl dessa interagerar med varandra, vilket bör visa sig vid 

granskning av deras varumärkesidentitet och varumärkesimage. 

 

CBBE, IMC och brand credibility ligger till grund för studiens konceptuella ramverk (se figur 

2), som fungerar som studiens teoretiska utgångspunkt. Modellen visar hur design indirekt 

påverkar ett företags CBBE genom att ha en påverkan på företagets brand credibility. I 

analysen och diskussionen kring studiens resultat används det konceptuella ramverket för att 
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reflektera kring resultatets eventuella påverkan på byråernas CBBE och därmed även på deras 

konkurrenskraft. 

 

 
Figur 2 – Konceptuellt ramverk 

 

Slutligen ligger den semiotiska teorin och i synnerhet socialsemiotik till grund för studiens 

analys av de valda byråernas design av interiör och hemsidor. För insamlingen av data 

genomförs flertalet semiotiska analyser där semiotiska resurser som existerar inom de visuella 

elementen tolkas. Detta görs för att möjliggöra bildandet av en uppfattning om byråernas 

varumärkesimage. 
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3. Metod 
I metodavsnittet redovisas de använda metoderna för insamling och analys av data. Studien 

har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer kombinerat med semiotiska 

analyser. Vidare beskrivs studiens population och urval samt etiska förhållningssätt. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion där de valda metoderna analyseras utifrån 

validitetsbegrepp. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes genom en kvalitativ metod där flera fall studerades. Kvalitativa metoder 

har för avsikt att beskriva, koda, översätta samt förstå betydelsen av olika fenomen (van 

Maanen 2011 se Frostling-Henningsson 2017, s. 18). För att kunna undersöka hur 

kommunikationsbyråer arbetar för att förmedla sin egen varumärkesidentitet genom design 

kombinerades semistrukturerade intervjuer med semiotiska visuella analyser. Totalt 

intervjuades och analyserades fem stycken Stockholmsbaserade kommunikationsbyråer, 

samtliga verksamma inom designområdet. Inledningsvis genomfördes de semistrukturerade 

intervjuerna för att få en förståelse för byråernas syn på sin egen varumärkesidentitet och den 

bild som de avser förmedla till sina kunder. Därefter genomfördes de visuella semiotiska 

analyserna för att undersöka byråernas varumärkesimage. Den visuella semiotiska analysen 

delades upp i två delar där både startsidan av byråernas hemsidor och fotografier av byråernas 

kontorsentréer analyserades. Den insamlade datan från de båda metoderna analyserades och 

jämfördes och utifrån dessa analyser granskades de sambandsmönster som kunde identifieras. 

 

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att få en djupare förståelse för kommunikationsbyråernas varumärkesidentiteter och hur 

de strategiskt arbetar för att kommunicera ut dessa genomfördes semistrukturerade intervjuer 

med representanter från de valda byråerna (Bryman & Bell 2017, s. 215). Respondenterna 

från vardera byrå var personer med stor insikt i skapandeprocessen av designen på byråerna. 

Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär formulerades en intervjuguide i förväg med 

syftet att alla respondenter skulle mötas av liknande och betydelsefulla teman (Jacobsen 1993, 

s. 19). Intervjuguiden bestod av fem förberedda frågor (se bilaga 1), men kompletterades 

under intervjuernas gång med uppföljningsfrågor som formulerades på plats. Alla de 
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förberedda frågorna var öppna för att öka chansen för att respondenternas svar skulle vara 

nyanserade och djupgående (Jacobsen 1993, s. 44). Detta kan enligt Lantz (2013, s. 46) leda 

till mer kvalitativa analyser, vilka i sin tur ofta resulterar i en ökad emotionell förståelse för 

temat. Dessutom möjliggör semistrukturerade intervjuer styrande av samtalets riktning (Lantz 

2013, s. 47). För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt genomfördes 

intervjuerna på byråernas kontor. Utifrån den formulerade intervjuguiden uppskattades 

tidsramen för intervjuerna till cirka 45 minuter, vilket upplevdes som en rimlig tidsram då det 

är av betydande vikt att såväl respondenten som intervjuarna har utrymme för eftertanke och 

reflektion under intervjun (Lantz 2013, s. 95). Ljudet från intervjuerna spelades in för att 

sedan transkriberas och därmed underlätta analysen (Bryman & Bell 2017, s. 465). Analysen 

av intervjuerna är tolkande i sin karaktär och avser skapa förståelse kring fenomenet 

varumärkesidentitet, istället för att berätta om hur det faktiskt är (Thomsson 2014, s. 45).  

 

3.1.2 Visuell semiotisk analys 

Efter de semistrukturerade intervjuerna genomfördes den visuella semiotiska analysen, vilket 

är en metod som endast ser till de visuella attributen och semiotiken i undersökningsobjektet 

(Ledin & Machin 2018, s. 15). Semiotiska material kan exempelvis vara hemsidor och 

kontorsplatser, vilket är vad som analyserats i denna studie (Ledin & Machin 2018, s. 3). Den 

visuella semiotiken handlar om att förstå vad visuell kommunikation och dess beståndsdelar 

representerar och undersöka underliggande meningar genom denotation och konnotation (van 

Leeuwen & Jewitt 2001, s. 93). Objekten för analyserna var byråernas digitala plattformar i 

form av hemsida samt deras kontorsentréer. Dessa platser valdes ut då de är platser som 

representerar kundernas första intryck av byråerna när de söker sig till dem.  

 

3.1.2.1 Analys av hemsidor 

Vid analysen av hemsidor har endast startsidorna granskats utifrån faktorerna typsnitt, färg 

och i viss mån form. Avgränsningen till dessa faktorer gjordes för att de anses vara semiotiska 

resurser som rymmer mycket mening (Kress & van Leeuwen 2002 se Ledin & Machin 2018, 

ss. 49; Ledin & Machin 2018, ss. 76-78). Dessutom var det viktigt för författarna att 

genomföra så utförliga analyser som möjligt, och därmed begränsades antalet analyserade 

faktorer. Fotografier som förekommer på hemsidorna föreställande arbeten som byråerna 
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genomfört inkluderades inte i analysen då dessa inte representerar byråernas identitet utan 

deras kunders. Däremot noterades dess förekomst. Eventuella dekorativa bilder togs dock i 

beaktning då de representerar byråernas identitet. De texter som förekommit på webbplatserna 

analyserades inte utifrån sitt innehåll då denna studie inte berör teorier om ords betydelse 

(Nationalencyklopedin u.å.), utan istället analyserades typsnitt och färg. Det faktum att typ av 

datorskärm kan komma att påverka hur färger uppfattas är något som togs i beaktning när 

färger analyserades (Eriksson & Göthlund 2012, s. 46). De datorer som användes vid analysen 

var Apple MacBook Air 13 och Apple MacBook Pro 13. Då hemsidor är ett medium som kan 

förändras från dag till dag analyserades samtliga byråers hemsidor under ett och samma 

datum (2018-05-01) och eventuella ändringar som skett sedan detta datum har togs inte i 

beaktning. 

 

3.1.2.2 Analys av interiör 

Vid analysen av interiören i kommunikationsbyråernas kontorsentréer dokumenterades 

lokalen genom fotografering och det var utifrån de tagna fotografierna som analysen 

genomfördes. Valet att analysera fotografier gjordes för att minimera risken att störas av yttre 

faktorer som skulle kunna förekomma om analyserna gjordes på plats. Kameran som 

användes vid fotografering var en Nikon 1 V1, vilket är en digitalkamera med utbytbara 

objektiv. De objektiv som användes vid fotografering var dels vidvinkelobjektivet 1 Nikkor 

10 mm f/2,8 som användes för helhetsbilder, och dels objektivet 1 Nikkor 18,5 mm f/1,8 som 

användes för när- och detaljbilder. Bilderna togs från olika vinklar i rummet, men endast i 

entrén och de utrymmen som är synliga vid första anblick för kunder som besöker byrån. 

Interiören, vilket exempelvis kan vara möbler, dekor, väggar, tak och golv, analyserades 

utifrån faktorerna färg, form och material.  

 

3.1.3 Analysmetod 

För analysen granskades svaren från de genomförda intervjuerna för att undersöka om det 

kunde identifieras några mönster, likheter eller olikheter i svaren. Vid analysen jämfördes 

även den insamlade informationen från de semistrukturerade intervjuerna med resultaten av 

de semiotiska analyserna. Denna jämförelse har i så stor mån som möjligt gjorts på ett 

objektivt sätt, men i och med den semiotiska analysens subjektiva karaktär har fullständig 
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objektivitet varit svårt att uppnå. Informationen från intervjuerna representerade då byråernas 

varumärkesidentitet, medan resultaten av de semiotiska analyserna representerade byråernas 

uppfattade varumärkesimage. Därmed kunde det undersökas huruvida byråernas egen 

varumärkesidentitet överensstämde med omgivningens uppfattade varumärkesimage. Vid 

analysen togs dessutom de redovisade teorierna i beaktning och användes i ett försök att tolka 

och förklara studiens resultat. 

 

3.2 Population och urval 

Populationen för studien var kommunikationsbyråer anslutna till branschorganisationen 

Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) som är verksamma i Stockholmsområdet och som 

arbetar med design i sin dagliga verksamhet. Anledningen till att studien begränsades till 

byråer i Stockholmsområdet var av bekvämlighetsskäl. Att som byrå vara ansluten till 

KOMM kan ses som ett tecken på kvalitetssäkring och att byrån har en hög kompetensnivå, 

då organisationen ställer en del krav på sina medlemmar. Kraven innebär bland annat att 

medlemsföretagen måste ha medarbetare med specifik kompetens och samtliga 

medlemsföretag granskas ekonomiskt och juridiskt av KOMM (KOMM, u.å). På KOMM:s 

hemsida är samtliga medlemsföretag listade med en filterfunktion där det är möjligt att välja 

vilken ort och disciplin som ska visas. Denna förteckning visade att det fanns 64 stycken 

kommunikationsbyråer inom designdisciplinen i Stockholmsområdet och dessa byråer kom 

sedan att bli en urvalsram för populationen (Bryman & Bell 2017, s. 111). Samtliga byråer 

inom urvalsramen kontaktades därefter via mail och genom ett bekvämlighetsurval valdes 

byråerna ut efter den ordning som byråerna svarade på mailet. De kommunikationsbyråerna 

som valdes utifrån detta var: 

 

Food & Friends 

Kelly and Pling 

Planeta Design 

Söderhavet  

The New Division 

 

(För detaljerad information se bilagor 2-6) 

 



	 19 

Det bör påpekas att The New Division vid tidpunkten för studien befann sig i en startup-fas, 

vilket gjorde att deras inredning och hemsida var under utveckling. Dock gjordes valet att 

inkludera The New Division i studien då de trots allt är verksamma på marknaden. 

Respondenten från byrån förmedlade även att byråns inredning och hemsida representerade 

byrån väl, trots att dessa var under utveckling vid genomförandet av studien. 

 

3.3 Etik 

Inför studien togs grundläggande etiska principer, såsom krav gällande information, samtycke 

och anonymitet, i beaktning (Bryman & Bell 2017, s. 141). Innan intervjuerna kontaktades 

kommunikationsbyråerna via mail och informerades om studiens syfte, tidsramen för 

intervjun och att byråernas namn skulle vara offentliga men respondenterna skulle vara 

anonyma. Anledningen till att byråernas namn skulle vara offentliga var för att referensbilder 

av byråernas hemsidor och entréer skulle kunna publiceras i uppsatsen. Respondenterna 

tillfrågades om de var bekväma med de angivna premisserna, vilket samtliga bekräftade att de 

var. Det kommunicerades att intervjuerna var frivilliga och de byråer som inte svarade på det 

första mailet kontaktades inte igen för att undvika att mottagarna skulle uppleva någon känsla 

av tvång. Vid intervjutillfället repeterades informationen som respondenterna fått via mail för 

att säkerställa att de förstått premisserna för studien. Vid studiens slutskede fick de deltagande 

respondenterna möjlighet att ta del av det skrivna materialet för att säkerställa att inga 

missförstånd uppstått samt för att godkänna publicerandet av informationen som de 

tillhandahållit under intervjuerna.  

 

3.4 Metodkritik 

Som beskrivet i avsnittet om tillvägagångssätt genomfördes de visuella analyserna efter 

genomförandet av intervjuerna. Vid kontaktandet av byråer förekom det en viss osäkerhet i 

vilka byråer som hade tid och möjlighet att delta i studien och framför allt avsätta tid för 

intervjuer. För att säkerställa att den insamlade datan från de semiotiska analyserna skulle 

kunna användas i studien var det viktigt att intervjuerna genomfördes innan de semiotiska 

analyserna, då det var avgörande för studien att de båda metoderna genomfördes. Det faktum 

att intervjuerna genomfördes innan de visuella analyserna är dock något som kan ha påverkat 

resultatet, då respondenternas svar kan ha haft en inverkan på författarnas bedömning 
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(Bryman & Bell 2017, ss. 60-61). Detta togs i beaktning och i så stor utsträckning som 

möjligt avsåg författarna genomföra analyserna på ett objektivt sätt. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer fick respondenterna ett stort utrymme att svara fritt, vilket 

innebär att respondenterna inte begränsas av frågorna (Bryman & Bell 2017, s. 454). Att alla 

intervjuer spelades in och transkriberades var av betydande vikt för bearbetningen av data för 

att underlätta identifierandet av eventuella mönster. Däremot kan vetskapen om detta ha 

begränsat respondenterna något och påverkat hur dessa valt att besvara frågorna (Jacobsen 

1993, s. 189).  

 

För den semiotiska analysen avgränsade studien vilka element som analyserades, men det är 

viktigt att poängtera att element som författarna inte haft för avsikt att analysera kan ha 

påverkat helhetsintrycket vid analysen (Baines & Fill 2014, s. 696). Att använda sig av en 

semiotisk analys kan dessutom vara riskfyllt då semiotiken är subjektiv i sin karaktär, vilket i 

sin tur kan ge skevhet i resultatet (Bryman & Bell 2017, s. 531). Dock anser författarna av 

studien att bedömningen är representativ i och med att författarnas bedömning är kulturellt 

betingad.  

 

I och med att studien endast undersökt fem fall bör det poängteras att studiens resultat inte är 

generaliserbart. Att inte kunna generalisera resultatet är något som är generellt för fallstudier i 

och med det begränsade urvalet (Bryman & Bell 2017, s. 88). Detta är något som författarna 

av studien varit medvetna om under genomförandet av undersökningen och vid analysen. 

Däremot är det möjligt att göra en jämförelse mellan flera fall för att upptäcka eventuella 

skillnader eller likheter. På det sättet har författarna av studien även kunnat upptäcka unika 

egenskaper hos de olika byråerna, något som i sin tur gynnat teoretiska reflektioner över 

resultaten (Bryman & Bell 2017, s. 90) 

 

3.4.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten har utvärderats utifrån fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2017, s. 380). Tillförlitligheten i studien handlar 

dels om att studien ska ha genomförts på ett korrekt vis och dels om att de respondenterna 

från de byråer som studien undersökt ska ha bekräftat att resultaten från studien är 

sanningsenligt. Någonting som tyder på att studien har en hög tillförlitlighet är att de 

medverkande byråerna bekräftat att informationen som de har tillhandahållit varit 
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sanningsenlig (Bryman & Bell 2017, s. 381). Studiens överförbarhet handlar om hur resultatet 

påverkas av den specifika situationen och kontexten. Överförbarheten för studien påverkas av 

att de kommunikationsbyråer som valts ut endast speglar en del av verkligheten och resultatet 

skulle kunna ändras om någon av byråerna skulle bytas ut. Då studien analyserat fem olika 

kommunikationsbyråer inom den valda kategorin anses den ha innefattat tillräckligt många 

byråer för att kunna generera en relativt hög överförbarhet. Skulle fler byråer valts ut skulle 

överförbarheten sannolikt öka, men detta skulle kunna ge konsekvenser på analysens 

omfattning. Tidpunkten och platsen som studien genomförts vid är också viktiga aspekter som 

kan ge konsekvenser på överförbarheten. I och med att design ännu är ett förhållandevis 

abstrakt ämne kan framtida forskning bidra till en stor utveckling av området. Detta kan leda 

till större förståelse för förmedlingen av varumärkesidentitet, vilket kan göra att potentiella 

kunders varumärkesimage av företag bättre stämmer överens (Bryman & Bell 2017, s. 382). 

Pålitligheten för studien blir något lägre, då inga så kallade granskare har utvärderat 

uppsatsen. Däremot har studien avsett vara så transparent som möjligt i redovisningen av 

tillvägagångssätt och den data som tagits fram (Bryman & Bell 2017, s. 382). Det sista 

kriteriet för trovärdighet handlar om konfirmering. Författarna av uppsatsen har varit 

medvetna om att det inte är möjligt att nå en absolut objektivitet vid denna typ av analys och 

har utifrån den insikten tagit hänsyn till att en viss subjektivitet kommer att reflekteras i 

resultatet (Bryman & Bell 2017, ss. 382-383).  

 

3.4.2 Äkthet 

Äkthet innefattar ett antal generella kriterier angående konsekvenser av studiens 

genomförande. Bland dessa diskuteras bland annat om undersökningen ger en rättvis bild av 

det som studerats. Detta kan vara svårt att utvärdera, men för att säkra att bilden av 

kommunikationsbyråerna skildrats på ett så korrekt sätt som möjligt har en noggrann 

transkribering utförts. Pedagogisk autenticitet är också ett kriterium som ofta diskuteras ifråga 

om studiers äkthet. Det handlar enligt Bryman och Bell (2017, s. 383) om ifall personer som 

befinner sig i den miljö som studien behandlar har ökat sina kunskaper inom området genom 

studien. Med tanke på den teoretiska bakgrunden som studien grundar sig i kan detta 

kriterium ses som högt för studien. Det sista äkthetskriteriet som är centralt för denna studie 

är ontologisk autenticitet som handlar om huruvida studiens respondenter fått ökad förståelse 

för sin miljö och situation tack vare studien (Bryman & Bell 2017, s. 383). I och med att 
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denna studie är deskriptiv i sin karaktär och undersöker flera fall av kommunikationsbyråer 

kan detta kriterium ses som högt för studien. 
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4. Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras den insamlade empirin från intervjuer och 

semiotiska analyser utifrån studiens teoretiska referensram. Avsnittet är uppdelat i fyra teman 

som är formulerade utifrån studiens fyra delfrågor. Dessa teman är: byråernas syn på sin 

egen varumärkesidentitet, hemsida som förmedlare av varumärkesidentitet, interiör som 

förmedlare av varumärkesidentitet samt varumärkesidentitet och varumärkesimage. 

 

4.1 Byråernas syn på sin egen varumärkesidentitet 

4.1.1 Varumärkeskännedom och brand gaps 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna tillfrågades om hur de såg på sin byrås egen 

varumärkesidentitet. Samtliga respondenter visade på stor kunskap om varumärkesidentitet 

som fenomen. Dock visade flertalet respondenter på en viss osäkerhet när det kom till deras 

egna kommunikationsbyråers varumärkesidentitet och deras svar kunde ibland upplevas som 

något fragmenterade. 

 

Utifrån vad som sades under de fem intervjuerna med kommunikationsbyråerna kunde det 

identifieras tendenser mot att byråerna prioriterar sina kunders kommunikation och identitet 

framför sin egen. Två av respondenterna beskrev dessutom hur kommunikationsbyråer 

generellt har lätt att glömma bort sin egen kommunikation och marknadsföring. 

 

“Vi gör det här väldigt mycket bättre för våra kunder än vad vi gör för oss själva 

på många sätt.” (Respondent Kelly and Pling) 

 

Respondenten från The New Division beskrev även hur det generellt är svårare att beskriva 

sin egen verksamhet än vad det är att beskriva ett annat företags verksamhet. Detta kan tolkas 

som ett tecken på att byråerna inte har fastställt sina identiteter tillräckligt tydligt. Om så är 

fallet kan det leda till svårigheter för byråerna när de ska marknadsföra sig själva och 

förmedla sina varumärkesidentiteter. Enligt Bengtsson och Östberg (2011, s. 35) är 

varumärkesidentitet den identitet som ett företag anser att de har och vill kommunicera utåt. 

Genom väl genomförd kommunikation kan identiteten överföras till konsumenternas 

uppfattade varumärkesimage, vilket är önskvärt. Men vad händer om ett företag inte har 
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fastställt en tydlig identitet internt? Roy och Banerjee (2014, s. 208) talar om brand gaps och 

hur det är ett tecken på att företag inte lyckas förmedla sin varumärkesidentitet genom sin 

marknadskommunikation. En otydlig varumärkesidentitet skulle eventuellt kunna leda till att 

marknadskommunikationen blir fragmenterad och bilden av varumärket som kommuniceras 

skulle kunna upplevas som osammanhängande, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett brand 

gap och därmed även svagare CBBE (Roy & Banerjee 2014, ss. 207-208; Keller 1993 ss. 1-

17; Keller 2016, s. 3). 

 

Både respondenten från The New Division, som beskriver sig själva som en byrå i startup-

fasen och respondenten från Söderhavet, som 2011 genomgick en rebranding av sin byrå då 

de gick från att vara en digital byrå till att vara en designbyrå, beskrev hur deras största 

utmaning har varit att få kunder att förstå vilka de är. 

 

“Vår utmaning är att det är lite av en ny produkt som vi försöker skapa, eller en ny 

tjänst som vi försöker sälja. Om man tittar på företagen är det oftast 

marknadsbyråerna och hållbarhetsbyråerna, eller avdelningarna, de sitter åtskilt, 

så vi hamnar någonstans mitt emellan. Vi har märkt det att folk inte riktigt vet var 

det här ska ligga och var den här businessen ska ligga ungefär. Så det är det som 

är vår utmaning, att gå in och förklara att det vi vill gå in och hjälpa till med 

kommer kunna ligga på alla plan.” (Respondent The New Division) 

 

“Vi började med att vara digitalbyrån, och att vi då sen skulle vara designbyrån, 

den är en så liten värld så folk i branschen fattade inte det riktigt.” (Respondent 

Söderhavet) 

 

Detta kan tolkas som att kundernas varumärkeskännedom om dessa byråer inte är särskilt 

stark. Enligt Keller (1993, ss. 1-17) är kundernas varumärkeskännedom en av 

huvudkomponenterna i CBBE, och en svag varumärkeskännedom kan ses som skadligt för 

byråernas CBBE (Keller 2016, s. 3). Om en byrå dessutom genomgått en rebranding där 

kunderna redan har konstruerat en varumärkesimage av byrån och byggt upp en 

varumärkeskännedom uppstår en annan form av situation. Dels kommer den tidigare bilden 

av byrån inte stämma överens med den nya bilden av densamma, vilket skulle kunna påverka 

byråns CBBE negativt. Dessutom kommer byråns nya varumärkesidentitet eventuellt inte 
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stämma överens med kundernas gamla varumärkesimage, vilket kan leda till att en form av 

brand gap uppstår (Keller 1993, s. 3; Keller 2016, s. 3; Roy & Banerjee 2014 ss. 207-208). 

 

Respondenterna från Food & Friends och Söderhavet beskrev att de flera gånger har valt att 

tacka nej till jobberbjudanden som de ansett gått emot deras varumärkesidentiteter.  

 

“Från början är det att vi har en unik idé i det vi gör. Det är väldigt, väldigt 

enkelt, vi har gjort en nischning. Vi har valt att endast arbeta med mat, dryck och 

måltider och ingenting annat. Så vår idé har varit att tack nej till uppdrag som har 

legat utanför vår nisch och tacka ja till uppdrag som ligger inom vår nisch.” 

(Respondent Food & Friends) 

 

Respondenten från Food & Friends beskrev hur de som byrå väljer att tacka nej till arbeten 

som inte handlar om mat, och därför inte går ihop med deras varumärkesidentitet, för att 

kunna skapa sig själva en slags expertroll inom området. Denna tanke och förhållningssätt har 

funnits på byrån sedan den startade 1998. Söderhavet å andra sidan valde efter att ha 

genomgått sin rebranding 2011 att tacka nej till jobberbjudanden i form av rent digitala 

arbeten, för att på så sätt visa att de menade allvar med sin ompositionering och rebranding. 

Detta kan tolkas som ett tecken på att dessa två byråer har IMC-modellen i åtanke då de visar 

på en vilja att ha ett sammanhängande budskap genom alla sina marknadsföringskanaler, även 

genom sina referenser (Kotler & Keller 2009, ss. 531-532). 

 

4.1.2 Särskiljning från konkurrenter 

Majoriteten av respondenterna från de fem kommunikationsbyråerna talade mycket om sin 

företagskultur och hur de vill att den ska genomsyra deras varumärkesidentitet. 

 

“Det är ju svårt att särskilja på vad som är kultur och vad som är 

varumärkesidentitet.” (Respondent Söderhavet) 

 

Respondenterna visade även på tendenser att använda abstrakta ord (se tabell 1) för att 

beskriva byråernas kultur och varumärkesidentitet, vilka kan vara svåra att översätta till 

byråernas visuella uttryck. 
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Food & Friends Kelly and Pling Planeta Design Söderhavet The New Division 

Kunskap Omtanke Smart Nyfikenhet Nytänkande 

Food Appeal Kraft Desirable Kvalité Engagemang 

Aktiva Mod Extraordinary Värme Powerful 

Tabell 1 – Respondenternas beskrivande ord om byråerna 

 

Det kan även identifieras vissa likheter i vilka ord de berörda kommunikationsbyråerna 

använder sig av för att beskriva sig själva. Exempelvis är orden kraft och powerful samt värme 

och omtanke ord som uppfattas som likartade. Enligt Faircloth, Capella och Alford (2001, s. 

63) kan företag manipulera kunders associationer till varumärket genom att tillhandahålla 

specifika varumärkesassociationer. Det faktum att byråerna använder sig av liknande ord för 

att beskriva sina varumärkesidentiteter kan potentiellt leda till att de även tillhandahåller 

liknande varumärkesassociationer, något som enligt Kellers (2016, s. 3) definition av CBBE 

kan leda till svagare CBBE för berörda byråer. Skälet till detta skulle då vara att särskiljningen 

i de associationer som kunderna har till byråernas varumärken inte kommer vara tillräckligt 

starka, då de kan ha liknande associationer till de byråer som tillhandahåller liknande 

varumärkesassociationer. Enligt Schmitt och Simonson (1997 se Keller, Apéria & Georgson 

2012, ss. 157-158) kan detta även innebära att kunderna får svårigheter med att urskilja de 

berörda byråernas positioner. 

 

Respondenten från Söderhavet talade även om hur konkurrerande byråer kan titta på varandra 

för att se vad konkurrenterna arbetar med och hur de arbetar. Detta skulle innebära att design 

blir ett ännu viktigare verktyg för att särskilja sig från de konkurrerande byråerna, någonting 

som backas upp av Schmitt och Simonssons (1997 se Keller, Apéria & Georgson 2012, ss. 

157-158) teori om att estetik och design är viktiga verktyg för att hjälpa kunderna att skilja 

konkurrerande företag från varandra. 

 

4.1.3 Marknadsföring 

Bland samtliga berörda kommunikationsbyråer beskrev endast respondenten från Food & 

Friends att byrån gör någon form reklam för sig själva. Denna reklam går främst ut på att visa 

upp arbeten som byrån är extra nöjda med. 
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“En grej som vi gör två gånger per år är att vi förpackar våra senaste uppdrag, 

vad vi har gjort det senaste halvåret och så gör vi en folder som berättar om ett 

case helt enkelt.” (Respondent Food & Friends) 

 

Dessa folders förklarade respondenten att Food & Friends skickar ut till såväl befintliga 

som potentiella kunder för att påminna dem om vad byrån har gjort under det senaste 

året. Övriga respondenter nämnde inte om de gör någon liknande marknadsföring för sig 

själva, utan förklarade att de främst får jobb genom rekommendationer eller dylikt. 

 

Tre av respondenterna nämnde att deras byråer har långa kundrelationer i förhållande till 

konkurrerande byråer.  

 

“Det får vi alltid höra när vi är i pitch så blir vi liksom, ja men vi är en väldigt 

engagerad byrå och därför har vi väldigt långa kundrelationer.” (Respondent 

Planeta Design) 

 

“Några av våra styrkor ligger lite djupare dolt, vilket gör att vi har rätt långa 

kundrelationer, oftast.” (Respondent Söderhavet) 

 

Denna form av kundlojalitet kan bero på flertalet faktorer relaterade till design. Enligt teorin 

om brand credibility, samt studiens konceptuella ramverk kan kundlojaliteten tolkas som en 

konsekvens av att byråerna lyckas med att förmedla sin varumärkesidentitet genom sitt 

visuella uttryck (Erdem & Swait 1998 ss. 137, 152). Det kan även tolkas som en följd av att 

byråerna har en välkoordinerad marknadskommunikation med kanaler som integrerar med 

varandra enligt IMC-modellen (Dahlén, Lange & Rosengren 2017, s. 425). Enligt Smith och 

Taylor (2001, s. 15) leder detta till en starkare relation till kunderna samt ökad kundlojalitet. 

Med utgångspunkt i CBBE-teorin kan stark kundlojalitet ses som ett tecken på stark 

konkurrenskraft, vilket är viktigt i kommunikationsbranschen där konkurrensen är hård. 
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4.2 Hemsida som förmedlare av varumärkesidentitet 

Flera respondenter beskrev det som viktigt att känna till vem slutkunden och besökaren är vid 

utformningen av deras hemsida. Exempelvis beskrev respondenten från Planeta Design hur 

deras hemsida kan ha olika sorters besökare, i form av såväl potentiella kunder som framtida 

arbetskollegor. Därför menade respondenten att det är viktigt att deras hemsida kommunicerar 

byråns bredd i form av uttryck och arbeten samtidigt som den förmedlar byråns identitet. 

Samtidigt betonade respondenten att det är viktigt att besökaren av hemsidan, i synnerhet 

potentiella kunder, kan känna igen sig. Även respondenten från Söderhavet tog upp vikten av 

att känna till vem besökaren av hemsidan är. Respondenten berättade att de flesta företag som 

söker sig till deras hemsida söker sig dit efter att ha hört om byrån tidigare. Genom detta ser 

byrån sin hemsida mer som en plats som bekräftar vilka de är och det som företagen 

möjligtvis redan känner till om byrån. Detta visar på att byrån är införstådd i hur kunderna 

uppfattar deras varumärke och vilka associationer de har till detsamma, vilket gör det lättare 

för Söderhavet att undvika brand gaps (Keller 1993, s. 3; Roy & Banerjee 2014 ss. 207-208). 

Med kunskapen om vilka besökarna av hemsidan är kan kommunikationsbyråerna även styra 

de associationer som de sänder ut till besökaren, vilket kan kopplas till teorin om CBBE, 

varumärkesidentitet och varumärkesimage (Faircloth, Capella & Alford 2001, s. 71; Keller 

1993, ss. 1-17).  

 

Samtliga kommunikationsbyråer visar upp bilder från arbeten som de genomfört för diverse 

kunder på sina hemsidor. Av de fem respondenterna var det tre stycken som under 

intervjuerna betonade att de ansåg att dessa bilder reflekterade deras respektive byrås 

varumärkesidentitet och alltså var ett viktigt verktyg för att förmedla densamma.  

 

“Och sedan vill ju kunder också se referenser från olika områden. Så vilka bilder 

vi visar har ju en stor betydelse där. De ska spegla vår personlighet och vad det 

faktiskt är som vi kan hjälpa företag med.” (Respondent Planeta Design) 

 

Respondenterna menade även att genom att visa hur de arbetar och vad de arbetar med kan de 

visa på sin kompetens. I och med att ingen av de undersökta kommunikationsbyråerna (med 

undantag från Food & Friends) marknadsförde sig själva genom reklam verkar uppvisandet av 

genomförda arbeten anses vara ett viktigt verktyg för att visa på sin kompetens och expertis 

(se 4.1.3 Marknadsföring). Genom att visa upp tidigare referenser kan byråerna stärka 
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kundernas uppfattade expertis av dem, vilket är en avgörande faktor för att stärka byråernas 

brand credibility (Keller, Apéria & Georgson 2012, ss. 75-76). 

 

Det visade sig under intervjuerna att det var flera byråer som hade sin varumärkesidentitet i 

åtanke vid utformningen av sin hemsida och många menade även att hemsidan faktiskt 

speglar deras identitet. Resultatet av de semiotiska analyserna visade dock på vissa svagheter i 

förmedlingen av byråernas varumärkesidentitet genom designen av deras hemsida. 

 

Som nämnt tidigare trycker Schmitt och Simonson (1997 se Keller, Apéria & Georgson 2012, 

ss. 157-158) på vikten att tillhandahålla tydliga referenspunkter i form av särskiljande och 

återkommande element för att hjälpa kunderna att urskilja företagets position på marknaden 

och bygga upp en varumärkesimage. Vid den semiotiska analysen av byråernas hemsidor 

visade det sig att samtliga undersökta byråer använde sig av liknande färger och former på 

sina hemsidor. Detta kan enligt Schmitt och Simonsons (1997 se Keller, Apéria & Georgson 

2012, ss. 157-158) teori göra det svårare för byråernas kunder att sätta byråerna i en större 

kontext och urskilja deras positioner i förhållande till varandra. Författarna menar dock inte 

att samtliga hemsidor såg exakt likadana ut, tvärtom såg de alla olika ut. Men skillnaderna i 

färg och val av typsnitt var ofta så pass små att det kan vara svårt för kunder att se skillnad. 

Exempelvis var kombinationen av en vit bakgrund och svart text vanligt förekommande, 

vilket ofta tolkades som enkelt och anonymt. Detta medförde även att hemsidor som avvek 

från denna norm stod ut, även om de endast hade en svart bakgrund med vit text som 

upplevdes som dramatiskt och kraftfullt (Söderhavet) eller en beige bakgrund med vit text 

vilket tolkades som jordnära och harmoniskt (The New Division). 

 

Något som visade sig ha stor påverkan på hur författarna upplevde byråernas hemsidor var 

valet av typsnitt samt kombinationen av färg och typsnitt, vilket enligt Ledin och Machin 

(2018, ss. 49-50, 76-78) är semiotiska resurser som kan ge upphov till starka associationer. 

Ingen av de undersökta byråerna använde sig av samma typsnitt som någon annan och små 

detaljer upplevdes göra stor skillnad för hur typsnitten uppfattades. The New Division valde 

till exempel att använda sig av ett rakt och högt typsnitt, vilket skapade en känsla av auktoritet 

och associationer till nyhetsrubriker. Planeta Design valde i sin tur att använda ett typiskt 

serif-typsnitt som skapade associationer till det klassiska typsnittet Times New Roman. 

Kombinationen av detta typsnitt i svart och den ljusgrå bakgrunden skapade en känsla av 

professionalism och tidlöshet. Samtidigt uppfattades inte Söderhavets hemsida, som även den 
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går i svartvitt, på samma sätt som Planeta Designs hemsida, på grund utav valet av typsnitt. 

Typsnittet som Söderhavet valt att använda sig av är istället av sans-serif-typ, med små 

detaljer som gjorde att typsnittet uppfattades som levande vilket bidrog till att hemsidan som 

helhet upplevdes som modern och lekfull. 

 

Av de undersökta kommunikationsbyråerna var det endast Food & Friends som använde sig 

av bilder på sin hemsida som inte föreställde tidigare arbeten. Högst upp på deras hemsida 

syntes ett fotografi föreställande färsk bläckfisk liggandes på en mörk yta tillsammans med 

andra objekt som citroner, örter och isbitar. Alla dessa element tillsammans skapade 

associationer till mat, vilket är vad Food & Friends nischar in sig på. Detta gjorde ett starkt 

intryck på författarna vid analysen av byråns hemsida och satte tonen för hemsidans helhet. 

 

4.2.1 Beskrivning av de undersökta byråernas hemsidor 

Överlag återfanns många likheter i de analyserade hemsidornas estetik. Nedan beskrivs kort 

helhetsintrycket av vardera kommunikationsbyrås hemsida. 

 

Food & Friends: Hemsidans färgtema var generellt svartvitt vilket kan tolkas som enkelt och 

anonymt. Men i kombination med att all text var av samma typsnitt bidrog det svartvita till en 

enhetlighet, vilket gav en känsla av professionalitet. Fotografiet högst upp på hemsidan (se 

bild 1) var däremot det enda i designen som antydde att byrån ägnar sig åt arbete med mat. 

 

  
Bild 1 – Food & Friends hemsida              Bild 2 – Kelly and Plings hemsida 

 

Kelly and Pling: Hemsidan upplevdes som något oenhetlig. Å ena sidan skapade den grå och 

vita bakgrunden i kombination med den gröna textfärgen och det stora avståndet mellan 

bokstäverna i logotypen associationer till teknologi och programmering (se bild 2). Å andra 

sidan fick fotografiernas accentfärger och placering betraktaren att tänka på lek. Dessa olika 
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element gjorde att hemsidan upplevdes som fragmenterad och det var svårt att få en tydlig 

bild av byrån. 

 

Planeta Design: Överlag upplevdes hemsidan som klassisk och modern på en och samma 

gång till stor del tack vare kombinationen av ett klassiskt serif-typsnitt och ett enklare sans- 

serif-typsnitt. Den kändes fokuserad, självsäker och enhetlig på grund utav det genomgående 

färgtemat – men ändå inte tråkig. Det subtila färgvalet att ha en ljusgrå bakgrund mot svart 

text samt kontrasterna mellan de olika typsnitten skapade en intressant dynamik (se bild 3). 

 

  
Bild 3 – Planeta Designs hemsida              Bild 4 – Söderhavets hemsida 

 

Söderhavet: Helhetsintrycket upplevdes som modernt och lekfullt, precis som det typsnitt 

byrån valt att använda sig av som var av sans-serif-karaktär med små detaljer som uppfattades 

som levande. Genom att leka med kontrasten av svart och vitt (se bild 4) skapades dessutom 

ett professionellt, tydligt och dramatiskt intryck, vilket dessutom förstärktes av den märkbara 

storleksskillnaden mellan olika texter. 

 

The New Division: Den beigea bakgrunden som gick något åt det gröna hållet skapade 

associationer till någonting jordnära och harmoniskt. Typsnitten var av sans-serif-typ och det 

typsnitt som låg i fokus var högt och varje ord inleddes med en versal, vilket skapade en form 

av tyngd. Generellt gav hemsidan ett seriöst, auktoritärt och kraftfullt men ändå jordnära 

intryck tack vare valet av färger och typsnitt (se bild 5). 
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Bild 5 – The New Divisions hemsida 

 

4.3 Interiör som förmedlare av varumärkesidentitet 

Av de byråer som intervjuades var det tre stycken som inte såg på interiören i entrén som 

förmedlare av varumärkesidentitet. Respondenten från Söderhavet menade att interiören 

eventuellt reflekterade byråns varumärkesidentitet, men det var inget medvetet val. Enligt 

Faircloth, Capella och Alfords (2001 ss. 63, 71) resonemang om brand gaps kan detta 

tankesätt leda till att byråerna omedvetet tillhandahåller associationer som påverkar kunders 

varumärkesimage så att den inte blir som byråerna önskar. Dessutom kan byråernas 

varumärkesimage upplevas som fragmenterad om kunderna inte finner att all 

marknadsföringskommunikation är sammanhängande i linje med IMC-modellen (Kotler & 

Keller 2009, ss. 510, 531-532; Faircloth, Capella & Alford 2001, s. 71). 

 

Båda respondenterna från Planeta Design och Food & Friends menade, till skillnad från 

respondenten från Söderhavet, att deras interiör var ett viktigt verktyg för att förmedla deras 

varumärkesidentiteter. Respondenten från Planeta Design beskrev hur de såg på interiören 

som ett sätt att förmedla byråns känsla för och kunskap inom design. 

 

“Ja hela vår idé och hela vår entré ligger det absolut mycket tanke bakom. Vi vill 

att vårt varumärke uttrycks här för det är här vi bor, det här är vårt hem. Det är 

verkligen design och varumärke ut i fingerspetsarna. Både det här och vår 

hemsida, allt följer vårt DNA och speglar vår personlighet och vad vi står för.” 

(Respondent Planeta Design) 

 

Även respondenten från Food & Friends betonade hur de såg på interiören som ett verktyg för 

att förmedla kunskap, men även för att förmedla deras nisch som matbyrå. 
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“Det har hela tiden varit viktigt för oss att vi ska ha ett kök... Men absolut att köket 

är jätteviktigt. Både som grafisk symbol men även som ett 

kommunikationsredskap.” (Respondent Food & Friends) 

 

Som en byrå med en mycket specifik nisch tycks Food & Friends lättare kunna skapa ett 

enhetligt budskap i alla sina marknadsföringskanaler, vilket enligt IMC-modellen, brand 

credibility och CBBE bör bidra till att Food & Friends har en stark konkurrensförmåga 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 695-696; Smith & Taylor 2001, s. 15; Kotler & Keller 

2009, s. 510; Erdem & Swait 1998, s. 152). Detta är även något som syntes i byråns interiör i 

entrén, där de hade flera element i designen som skapade associationer till matrelaterade 

teman vilket är i linje med deras nisch som matbyrå. Bland annat hade de en ugn och en 

espressomaskin i entrén, vilket associerades med mat och kök. 

 

Vid den semiotiska analysen av byråernas interiör i deras entréer identifierades inte lika 

många likheter som vid analysen av deras hemsidor, tvärtom var samtliga entréer mycket 

olika varandra i såväl färg, material och form. Starka färger och kombinering av färger 

skapade generellt en känsla av liv och lekfullhet, som till exempel Food & Friends som hade 

flera stycken mångfärgade randiga kuddar eller Söderhavet och Planeta Design som båda två 

hade olika sittmöbler i blandade färger. Även när det kom till val av möbler syntes det en stor 

skillnad mellan de olika byråerna. En del byråer hade många möbler i samma serie, vilket gav 

ett mer ordnat intryck, medan andra hade en stor variation i val av möbler, vilket gav ett mer 

lekfullt och levande intryck. Exempelvis hade The New Division sex likadana stolar 

utplacerade bredvid varandra och en ganska avskalad interiör i övrigt. Söderhavet däremot 

kombinerade olika typer av sittmöbler i olika utföranden, såsom sittpuffar i tyg, fåtöljer i 

rotting och en stol av trä, runt ett stort bord av mässing. Att blanda olika typer av former, 

såsom ett runt bord med mjuka former mot en fåtölj med hårdare former var också något som 

gav rummet ett mer levande intryck.  

 

Något annat som visade sig i den semiotiska analysen var att väggar och golv ofta spelade en 

stor roll för helhetskänslan. Flera av kommunikationsbyråerna hade en fondvägg mot i övrigt 

vitmålade väggar, vilket medförde att helhetsintrycket av rummet förändrades. Bland annat 

fanns det en fondvägg i Kelly and Plings entré, avsedd att efterlikna en mörk trävägg. Kelly 

and Plings val att ha ett varmare material i entrén gjorde att rummet kändes mer ombonat, 
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men i kombination med en grå, räfflad heltäckningsmatta blev helhetsintrycket dock en aning 

osammanhängande. Till skillnad från de andra byråerna hade Planeta Design ett golv som 

drog uppmärksamheten till sig, vilket var ett trägolv i orange ton med ett svart geometriskt 

mönster. Detta var något som uppfattades ge en unik och personlig känsla till helheten av 

rummet vid den semiotiska analysen.  

 

Som tidigare beskrivits hade samtliga byråer bilder av tidigare arbeten på sina hemsidor. Vid 

analysen av byråernas interiör upptäcktes det att tre av dem även visade upp tidigare arbeten i 

sina entréer. Söderhavet hade till exempel satt upp tavlor föreställande typsnitt som de 

formaterat för olika arbeten på en av väggarna i entrén, vilka kunde återfinnas på deras 

hemsida. The New Division hade också planscher från ett arbete de utfört ståendes på golvet i 

deras entré. Även Planeta Design visade upp tidigare arbeten i sin entré i form av en tavla och 

ett stilleben med kommunikationsmaterial de designat en kund. 

 

4.3.1 Beskrivning av de undersökta byråernas interiör 

Överlag var de associationer som uppstod vid analysen av byråernas interiörer något spretiga, 

vilket försvårade analysen och beskrivningen av helheterna. Nedan beskrivs kort det 

uppfattade helhetsintrycket av samtliga kommunikationsbyråers entréer. 

 

Food & Friends: Helhetsintrycket av entrén var att besökaren hade kommit hem till en 

privatperson och klivit in i dennes kök. I och med personliga element som färgglada kuddar 

och slitet trägolv kändes miljön familjär och skapade en välkomnande känsla (se bild 6). 

 

 

  
Bild 6 – Food & Friends entré              Bild 7 – Kelly and Plings entré 
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Kelly and Pling: Färgerna, materialen och formerna förde tankarna direkt till 50-talet (se bild 

7). Att återkomma till samma material på flera ställen var något som skapade en enhetlig 

känsla i entrén. Den grå heltäckningsmattan drog dock ned helhetsintrycket som uppfattades 

som något opersonligt. 

 

Planeta Design: Rummets helhet gav en tydlig retrokänsla samtidigt som rummet kändes 

modernt och levande tack vare mixen av material och färger, samt inslagen av de moderna 

formerna i skulpturer och taklampa (se bild 8). De moderna formerna skapade associationer 

till konstmedvetenhet och den stora mängden böcker skapade associationer till kunskap. 

 

  
Bild 8 – Planeta Designs entré              Bild 9 – Söderhavets entré 
 

Söderhavet: En mix av färger och former skapade ett helhetsintryck som upplevdes som 

modernt och lekfullt (se bild 9). De använda materialen tillförde samtidigt en lyxig känsla och 

överlag kändes rummet modernt och levande. 

 

The New Division: Vid analysen var entrén inte färdiginredd vilket bidrog till att rummet 

kändes ofärdigt. De element som fanns tillgängliga kändes dock sammanhängande och 

helhetskänslan var att rummet kändes rustikt och luftigt (se bild 10). 
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Bild 10 – The New Divisions entré 
 

4.4 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

Som tidigare nämnt var användningen av abstrakta ord för att beskriva byråernas 

varumärkesidentitet vanligt förekommande under intervjuerna. I och med ordens godtyckliga 

natur kan de vara svåra att översätta till byråernas visuella uttryck. Mer specifika ord som 

food appeal eller extraordinary var lättare att avläsa i den semiotiska analysen, då de ger en 

målande och tydlig beskrivning av vad byrån vill uttrycka. 

 

Vid jämförelsen av respondenternas beskrivning av respektive byrås varumärkesidentitet och 

resultaten från de semiotiska analyserna ansåg författarna att samtliga undersökta byråer 

borde se över hur de förmedlar sin identitet genom design. Genom att tillhandahålla 

referenspunkter i form av återkommande färger, former och typsnitt kan företag arbeta för att 

hjälpa kunder att skilja dem från konkurrenterna och bygga upp en stark varumärkesimage 

(Schmitt & Simonson 1997 se Keller, Apéria & Georgson 2012, ss. 157-158). Få av de 

undersökta byråerna använde sig dock av återkommande och särskiljande element, vilket 

gjorde det svårt att se kopplingen mellan byråernas hemsidor, interiör och 

varumärkesidentiteter. I och med bristen på återkommande element kan det vara svårt för en 

utomstående person att koppla ihop rätt varumärkesidentitet med rätt hemsida och interiör. 

Detta kan ses som ett tecken på att de undersökta byråerna inte lyckats med koordineringen av 

sina marknadsföringskanaler (Kotler & Keller 2009, ss. 510, 531-532). 

 

De semiotiska analyserna av byråernas interiör visade att samtliga entréer skapade flertalet 

associationer, men det var långt ifrån alla som hade en tydlig koppling till hur respondenterna 

hade beskrivit byråernas varumärkesidentitet. Som tidigare nämnt var det lättare att se 
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samband mellan varumärkesidentiteten och designen av hemsidan och interiören bland byråer 

med en tydlig nisch, såsom Food & Friends. Hos dessa byråer kunde specifika element 

urskiljas i designen som tydligt kunde kopplas till hur byrån beskrev sig själva. Detta gjorde 

även att designen av hemsidan och designen av interiören blev mer sammanhängande, vilket 

gjorde att byrån i sig kändes mer enhetlig. Detta kan i sin tur ge byrån en konkurrensfördel i 

och med att all marknadsföring förmedlar samma budskap enligt IMC-modellen (Smith & 

Taylor 2001, ss. 13, 15). Hos The New Division som också har en tydlig nisch var detta dock 

svårare att urskilja denna nisch i deras, något som kan ha att göra med att byrån är relativt 

nystartad.  

 

Som tidigare nämnt var det tre byråer vars respondenter tryckte på att de hade långa 

kundrelationer. Dessa byråer var de som författarna ansåg hade förmedlat sina 

varumärkesidentiteter genom design tydligast. Den bild som författarna fick av byråerna vid 

de semiotiska analyserna speglade alltså byråernas varumärkesidentitet bra i jämförelse med 

de andra undersökta byråerna. Detta skulle kunna tolkas som en bekräftelse av teorin om att 

välkoordinerad IMC leder till starkare kundlojalitet (Smith & Taylor 2001, s. 15), vilket även 

kan ses som ett tecken på stark CBBE (Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 396-397). Dock 

bör det påpekas att ingen av de undersökta byråerna lyckades med att spegla sin 

varumärkesidentitet i den uppfattade varumärkesimagen fullständigt.  
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5. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt redovisas och diskuteras de slutsatser som kunnat dras från studiens empiri 

och analys i föregående avsnitt. Intentionen med avsnittet är att återkoppla till studiens syfte 

och besvara dess huvudfrågeställning. Avsnittet avslutas med en presentation av förslag på 

fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att skapa ökad förståelse för hur svenska kommunikationsbyråer 

arbetar med sin egen marknadsföring och varumärkesidentitet genom design. Utifrån den 

insamlade empirin och genomförda analysen har författarna kunnat komma fram till ett antal 

slutsatser för att besvara studiens huvudfrågeställning: Hur arbetar svenska 

kommunikationsbyråer för att förmedla sin egen varumärkesidentitet genom design? 

 

Hur de undersökta byråerna förhåller sig till designen av sina hemsidor och interiör i deras 

entréer som förmedlare av varumärkesidentitet visade sig variera. Vissa byråer menade att de 

ser på såväl sin hemsida som interiör som viktiga verktyg för att förmedla sin identitet. Andra 

menade att de inte ser på sin interiör på detta sätt, och vissa sade att de varken ser på 

hemsidan eller interiören som förmedlare av identitet. Det har visat sig att alla de undersökta 

byråerna har gjort en ansats till att förmedla sin varumärkesidentitet genom design på något 

sätt, men med varierande resultat. Studien visar att kommunikationsbyråerna ej använt sig av 

synnerligen särskiljande eller återkommande element. Vidare visar empirin och analysen att 

de undersökta byråerna överlag lyckas med att skapa kopplingar mellan 

varumärkesidentiteten och designen av hemsidor samt varumärkesidentiteten och designen av 

interiören. Däremot brister de i förmågan att skapa en tydlig koppling mellan hemsidor och 

interiör, vilket till stor del kan härledas till bristen på särskiljande och återkommande element. 

Detta ser författarna som ett tecken på en okoordinerad marknadsföringskommunikation, då 

de olika kanalerna (hemsida och interiör) inte integrerar med varandra och därmed inte 

förmedlar ett sammanhängande budskap. Denna relation mellan de två kanalerna och 

varumärkesidentiteten illustreras i figur 3. Utifrån IMC-modellen är målet att samtliga kanaler 

förmedlar ett gemensamt budskap som är knutet till byråernas varumärkesidentitet och 

interagerar med varandra. Det önskvärda vore alltså att relationen mellan byråernas 

varumärkesidentitet, hemsida och interiör istället såg ut enligt illustrationen i figur 4. Genom 
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att jämföra figur 3 och figur 4 kan det tydligt identifieras hur de undersökta byråernas 

marknadsföringskommunikation brister, då studien visar att de två undersökta 

marknadsföringskanalerna hemsida och interiör inte interagerar med varandra och förmedlar 

ett gemensamt budskap. Istället förmedlar de båda kanalerna delar av byråernas 

varumärkesidentitet, men interagerar inte med varandra då de inte använder sig av 

återkommande och särskiljande designelement. 

 
 

 
Figur 3 – relationen mellan varumärkesidentitet, hemsida och interiör enligt studiens resultat 

 

 
 Figur 4 – förmedling av varumärkesidentitet genom IMC-modellen 

 

Slutligen kan det konstateras att det verktyg som de undersökta kommunikationsbyråerna 

föredrog att använda för att förmedla sin varumärkesidentitet var genom bilder på tidigare 

arbeten. Denna slutsats dras utifrån det faktum att samtliga berörda byråer visade dessa typer 

av bilder på sina hemsidor, och ett flertal visade även upp sådana bilder eller liknande 

material i sin interiör. Dessutom talade majoriteten av respondenterna om dessa bilder som 

deras viktigaste marknadsföringsverktyg. Därmed dras slutsatsen att bilder på tidigare arbeten 

prioriteras som förmedlare av byråernas varumärkesidentitet framför design. 

 

5.2 Diskussion 

Något som visade sig under genomförandet av studien var att varumärkesidentitet som 

fenomen kan uppfattas som något abstrakt, även för kommunikationsbyråer. De undersökta 

byråerna tycktes ha svårigheter med att beskriva sin varumärkesidentitet och använde ofta 
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abstrakta ord, som kan tolkas på olika sätt, för att beskriva sina identiteter. Detta kan vara ett 

tecken på att de berörda byråerna inte har fastställt sina varumärkesidentiteter, men det kan 

även vara så att respondenterna hade svårigheter att formulera sig i och med att 

varumärkesidentitet som fenomen kan uppfattas som något abstrakt. Någonting som noterades 

under genomförandet av studien är att det tycks vara lättare för byråer att förmedla sin 

varumärkesidentitet genom design om de har en tydlig nisch. Detta skulle kunna bero på att 

en sådan byrå har reflekterat mer över sin varumärkesidentitet än andra byråer, vilket speglas 

i deras design.  

 

Teorierna redovisade i uppsatsens teoriavsnitt visar på att design är ett viktigt verktyg för 

företag för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Ändå visar denna studie att de 

undersökta byråerna inte utnyttjar design som differentieringsverktyg till fullo. Detta skulle 

kunna bero på flertalet möjliga orsaker. Ekonomiska faktorer kan till exempel ha en inverkan 

på hur mycket samt vilka resurser kommunikationsbyråerna kan eller vill lägga på design för 

att förmedla sin identitet. Hur länge byråerna har varit verksamma kan också påverka hur väl 

de har etablerat sin varumärkesidentitet och därmed även hur väl de förmedlar den genom 

design. Exempelvis hade The New Division relativt nyligen flyttat in i sin lokal, vilket 

resulterade i att utformningen av interiören inte var fullständig vid fotograferingen av entrén. 

Detta var något som även visades i utformningen av hemsidan som var under konstruktion när 

den semiotiska analysen genomfördes. Dessa möjliga orsaker är dock ingenting som denna 

studie undersökt. 

 

Det kan även ifrågasättas vad som kan ses som orsak och verkan. Det kan utifrån studiens 

empiri argumenteras för att byråer med hög kundlojalitet och marknadsledande position är bra 

på att designa för att förmedla sin identitet. Men är dessa byråer marknadsledande för att de är 

bra på att designa för att förmedla sin identitet, eller är de bra på att designa för att förmedla 

sin identitet för att de är marknadsledande och därmed har mycket erfarenhet och kompetens? 

Detta är någonting som denna studie inte har undersökt och i och med att andra faktorer än 

design alltid är närvarande i marknadsföringsprocessen kan detta vara svårt att undersöka över 

huvud taget. 

 

Slutligen bör det återigen betonas att resultatet av denna studie ej går att generalisera i och 

med det begränsade urvalet. Dock anser författarna att studien ändå bidragit med ökad 
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förståelse om hur kommunikationsbyråer arbetar med sin marknadsföring och 

varumärkesidentitet genom design. 

 

5.3 Vidare forskning 

Fortsatt forskning relaterad till temat för denna studie, det vill säga design som förmedlare av 

varumärkesidentitet, skulle kunna genomföras utifrån flertalet intressanta perspektiv och med 

andra metoder än de som använts i denna studie. För denna studie har endast fem stycken 

kommunikationsbyråer undersökts genom semistrukturerade intervjuer och semiotiska 

analyser, vilket gör att resultaten ej är generaliserbara. Det skulle därför vara av intresse att 

genomföra en kvantitativ studie, genom exempelvis en enkätundersökning där ett större urval 

undersöks. Detta skulle eventuellt kunna bidra med ännu mer kunskap och leda till ett mer 

generaliserbart resultat. I denna studie genomfördes de semiotiska analyserna av författarna 

själva och i övrigt har studien utgått från kommunikationsbyråernas perspektiv. Att 

genomföra en liknande studie utifrån ett kundperspektiv kan vara intressant för att få en större 

förståelse för hur kunder ser på och tolkar kommunikationsbyråers estetik. Ytterligare en 

aspekt som kan vara intressant att fördjupa sig i är kommunikationsbyråers visuella uttryck på 

sociala medier, och då kanske även fördjupa sig i hur byråers kultur tar sig i uttryck i deras 

marknadsföring på sociala medier. Någonting som reflekterades över under genomförandet av 

denna studie var att det som stod skrivet på de undersökta byråernas hemsidor gjorde ett stort 

intryck vid analysen av hemsidorna, någonting som författarna försökte förhålla sig neutrala 

till. I och med det intryck detta ändå gjorde anser författarna att det kan vara av intresse att 

genomföra en semantisk analys av texter på kommunikationsbyråers hemsidor. Detta kan leda 

till intressanta insikter om hur kommunikationsbyråer använder ord som verktyg för att 

förmedla sin varumärkesidentitet. 
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Bilaga 1 –  Intervjuguide 
Hur skulle du beskriva byråns varumärkesidentitet? 

 

Hur skulle du beskriva byrån med tre ord? 

 

Vilka är era viktigaste verktyg och strategier för att kommunicera er identitet? 

 

Vad finns det för utmaningar när det kommer till att förmedla er identitet till era potentiella 

kunder? 

 

Vi har i vår studie valt att fokusera på hur kommunikationsbyråer förmedlar sin identitet rent 

visuellt; hur ser ni på er hemsida och er inredning som förmedlare av er identitet? 
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Bilaga 2 –  Food & Friends 
Samtlig information om företagets omsättning, antal anställda och registreringsår är tagna från 

allabolag.se 23 april 2018. 

 

Företagsinformation 
Hemsida: http://www.foodfriends.se  

Omsättning (2017-08): 24 378 000 kr 

Antal anställda: 21 

Registreringsår: 1998 

 

Hemsida 

		 	

 

		 	

 
 

 
 
 
 
 



	 50 

 
Inredning 
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Bilaga 3 –  Kelly and Pling 
Samtlig information om företagets omsättning, antal anställda och registreringsår är tagna från 

allabolag.se 23 april 2018. 

 

Företagsinformation 
Hemsida: http://kellyandpling.com  

Omsättning (2016-12): 13 674 000 kr 

Antal anställda: 10 

Registreringsår: 2009 

 

Hemsida 

 

 
Inredning 
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Bilaga 4 –  Planeta Design 
Samtlig information om företagets omsättning, antal anställda och registreringsår är tagna från 

allabolag.se 23 april 2018. 

 

Företagsinformation 
Hemsida: https://planetadesign.se/ 

Omsättning (2016-12): 8 258 000 kr 

Antal anställda: 7 

Registreringsår: 2008 

 

Hemsida 
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Inredning 
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Bilaga 5 –  Söderhavet 
Samtlig information om företagets omsättning, antal anställda och registreringsår är tagna från 

allabolag.se 23 april 2018. 

 

Företagsinformation 
Hemsida: https://soderhavet.com  

Omsättning (2017-04): 13 479 000 kr 

Antal anställda: 14 

Registreringsår: 2004 

 

Hemsida 
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Inredning 
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Bilaga 6 –  The New Division 
Samtlig information om företagets omsättning, antal anställda och registreringsår är tagna från 

allabolag.se 23 april 2018. 

 

Företagsinformation 
Hemsida: https://www.thenewdivision.world  

Registreringsår: 2017 

Då företaget registrerades så pass kort tid innan denna studie genomfördes fanns ännu inga 

nyckeltal, då inget bokslut hade gjorts ännu 

 

Hemsida 

	

 

Inredning 
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