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Abstract 

Graphic profiles are a part of companies’ brand expressions. The graphical values reflect the 

brand values the business wants to convey. They consist of different graphic elements such as 

logo, company sign, colour schemes, templates, rules, fonts, pictograms, formats and references 

to how different graphic elements should look, for example, business cards, signs and materials 

for websites. This thesis aims to examine why firms choose to replace their graphic profiles by 

studying their underlying motivations. To investigate this, four companies have been studied 

along with two agencies working with strategic brand issues and developing graphic profiles. 

The result shows that the primary aims are to; unite the company, functionality, innovation and 

modernization, organizational change, differentiation, and emotional factors. These aims are 

taken into account against the costs companies can fund and therefore generates various 

extensive added values. The study also shows that the companies generate positive effects 

regarding internal values by changing their graphic profile. The companies do not consider these 

values a motivation even though it is one of the biggest values that the change generates. 

  

Keywords: business economics, marketing, brand, brand equity, visual identity, graphic profile, 

design, logo, motivations, company. 
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Sammanfattning 

Grafiska profiler är en del av företags varumärkesuttryck. De grafiska värdena speglar de 

varumärkesvärden företag önskar förmedla. De består av olika grafiska element som exempelvis 

logotyp, företagsmärke, färgsättning, mallar, regler, teckensnitt, pictogram, format samt 

hänvisningar för hur olika grafiska produkter ska se ut exempelvis visitkort, skyltar och material 

till hemsidor. Uppsatsen syftar till att undersöka varför företag väljer att byta ut sina grafiska 

profiler genom att studera deras bakomliggande drivkrafter. För att undersöka detta har fyra 

företag studerats samt två byråer som arbetar med strategiska varumärkesfrågor samt med att ta 

fram grafiska profiler. Resultatet visar att de primära drivkrafterna är att ena företaget, 

funktionalitet, förändring och modernisering, organisatoriska förändringar, differentiering samt 

emotionella faktorer. Dessa tas i beräkning mot de kostnader företagen har möjlighet att bekosta 

och genererar därmed olika omfattande mervärden. Studien påvisar även att ett mervärde 

företagen ej tar hänsyn till i de bakomliggande drivkrafterna är de positiva interna effekter bytet 

genererar. 

  

Nyckelord: företagsekonomi, marknadsföring, varumärke, varumärkesvärde, grafisk profil, 

design, logotyp, drivkrafter, företag. 
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1. Introduktion 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till uppsatsen tas upp genom inledning, problemdiskussion 

och tidigare forskning. Detta mynnar sedan ut i problemformulering, frågeställningar och syfte 

samt avgränsning och definition av de begrepp som används. 

1.1 Inledning 

Vi som är författare till denna c-uppsats är två studenter på Södertörns Högskola som går 

företagsekonomiska program med inriktning mot design och kultur. Detta gör att vi utöver vår 

inriktning mot företagsekonomi och marknadsföring även har fått insikter och ett intresse i vad 

design och kultur har för påverkan inom ämnet företagsekonomi. 

  

Genom våra studier fann vi ett intresse i de grafiska värdena och dess koppling till 

marknadsföring. Den specifika koppling som vi ansåg vara extra intressant och som vi också valt 

att studera är kopplingen till varumärken och varumärkesidentitet. Tillsammans ville vi 

undersöka närmare vad som egentligen ligger bakom val av design men framförallt designens 

koppling till varumärket. Ett forskningsområde som har varit relativt outforskat. 

  

Kombinationen av varumärken och design resulterade i ett fokus på företags grafiska profiler. Vi 

valde att titta på företags byten av grafiska profiler och varför dessa byten sker. Vår förhoppning 

är att vi genom denna studie kan skapa ytterligare förståelse för varför företag väljer att förändra 

sina grafiska profiler, vad det ger för värden och designens betydelse för 

varumärkesuppbyggnad. 

1.2 Problemdiskussion 

Visuell kommunikation har en lång historia. När de första människorna letade efter föda och såg 

ett spår av ett djur, såg de ett grafiskt tecken. Grafik kan vara tecken, till exempel bokstäverna i 

alfabetet, eller utgöra en del av ett annat system av tecken, till exempel trafikmärken. 

Tillsammans skapas grafiska märken - genom linjer i en teckning eller prickar av ett fotografi 

formas bilder. Grafisk design är att göra eller välja märken och arrangera dem på en yta för att 

skapa en specifik uppfattning eller mening. Grafiska tecken är inte samma sak som en bild, det är 
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tecken som får en specifik mening i ett visst sammanhang. Oftast används ord och bilder 

tillsammans.
1
 

  

Den primära uppgiften för grafisk design är att identifiera: att förklara vad något är eller vad 

något kommer ifrån. Det kan vara fanor och sköldar, logotyper eller etiketter på en förpackning. 

Dess andra funktion är att informera och instruera. Det handlar om att indikera relationer 

mellan olika saker som positioner och storlek. Det kan handla om exempelvis kartor, diagram 

eller en skylt. Dess tredje roll skiljer sig från de andra två, den är att presentera och skapa 

uppmärksamhet (promote) genom exempelvis affischer och annonser. Meningen är att den 

grafiska designen ska synas och göra sitt budskap minnesvärt.
2
  

  

Historiskt sett började grafisk design att användas i samband med att tryckningstekniken 

förbättrades. William Morris och Arts and Craft-rörelsen tryckte sin första bok år 1891. Deras 

böcker ansågs vara revolutionerande då de var fyllda av fina dekorationer och illustrationer.
3
  

 

 

Figur 1-1 The Defence of Guenevere
4
 

Detta är ett exempel på hur William Morris och Arts and Craft rörelsens tryckteknik och grafiska design. 

 

                                                
1
 Hollis, Richard (2001) s. 7 

2
 Ibid. s. 10 

3
 Ibid. s. 25 

4
 Collected Works, The Defence of Guenevere 
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Wiener Werkstätte var ett produktionskooperativ för konsthantverk, som grundades av 

arkitekten Josef Hoffmann och grafikern Koloman Moser år 1903. Det var det första företaget 

som verkligen ville att design skulle vara en röd tråd genom hela deras organisation och de är det 

första företaget som arbetat med att bygga ett varumärke. De levde efter den kända arkitekten 

Otto Wagners filosofi “Något opraktiskt kan inte vara vackert” och designade alla brev, fakturor 

och inslagspapper som en del av att befinna sig i en totalt designad omgivning.
5
  

 

 

Figur 1-2 Wiener Werkstättes logotyp
6
 

 

Ett av de allra första företagen som aktivt började införa design som en del av företaget var AEG 

(Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) som genom arkitekten och designern Peter Behrens 

utvecklade det som kom att kallas för den första företagsstilen (“house style”). Denna stil kom 

att inbegripa regler för hur de olika elementen inom organisationen skulle användas. Den 

centrala symbolen var varumärkessymbolen (logotypen) som antingen stod för sig själv eller 

följdes av företagsnamnet. Detta sätt att arbeta utvecklas sedan till vad amerikanerna kom att 

kalla företagsimage.
7
 

 

                                                
5
 Hollis, Richard (2001) s. 27 

6
 Architonic, Wiener Werkstätte 

7
 Hollis, Richard (2001) s. 30 
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Figur 1-3 AEGs logotyper
8
 

 

Ett annat viktigt företag i historien om grafisk design är IBM, med Paul Rand “Grafiska 

Designens Fader” i spetsen, som var de det första företaget som skapade en grafisk 

profilmanual. Då företaget skapade hundratals tryck varje månad uppkom behovet av riktlinjer 

för hur de skulle använda typsnitt och hur layouten skulle se ut. I slutet av 1960 hade de 

utvecklat the IBM Design Guide. Genom dessa regler var syftet att allt material som gick igenom 

IBM skulle anpassas och att detta i sin tur skulle bidra till att stärka företagets varumärke.
9
  

 

                                                
8
 Paradox Interactive, AEG logo 

9
 Hollis, Richard (2001) s. 119 
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Figur 1-4 IBMs logotyper
10

 

 

På 1970-talet blev grafisk design allt viktigare i företagens verksamhet. Huvudsakligen användes 

den för att ge företaget en igenkänningsbar profil (image) samt för hur företaget önskade att de 

skulle uppfattas och bli ihågkomna. Allt fler företag, oavsett storlek, började inse att de behövde 

en logotyp. Den stereotypa designstilen som blev alltmer etablerad var the Swiss style som kom 

från den europeiska modernismen. Utan dekorativa inslag, med vitt mellanrum och Sans-serif 

typsnitt blev den normen för hur trycksaker skulle se ut. Denna stil är den erkända normen i 

västvärlden än idag.
11

 

  

Första intrycket av ett företag signaleras genom företagets grafiska design. Genom färg och form 

förstärks ett företags varumärkesimage. Det ger oss en bild av hur företaget är, skapar 

igenkänning och associationer.
12

 Genom design gestaltas företagets värderingar genom 

kreativitet och känslor, vilket blir till företagets ansikte utåt.
13

 Av olika anledningar väljer företag 

att byta ut dessa värden. Att byta sin grafiska profil innebär att ett företag byter ut olika grafiska 

element så som logotyp, bildmaner, typografi, färgskalor och upplägg av dessa. Ett byte kan 

innebära allt från små justeringar till att hela den grafiska profilen byts ut i sin helhet och därmed 

ger företaget en helt ny varumärkesimage.
14

 Då ett företag förändras behöver de även förändra 

sin design, för att återspegla det företaget står för, genom ett strategiskt designtänk.
15

 

  

                                                
10

 Famous logos, IBM 
11

 Hollis, Richard (2001) s. 186 
12

 Bergström (1998) s. 212-213 
13

 Holger, Holmberg (2002) s. 216-217 
14

 Bergström (1998), s. 212–213, Holger, Holmberg (2002) s. 217 
15

 Holger, Holmberg (2002) s. 217 
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Svensk media lyfter ofta upp företags förändrade grafiska profiler, sällan belyser de fördelarna 

med arbetet utan fokuserar istället på sensationsjournalistik och fyller rubriker med stora 

kostnadsbelopp. Ett byte av grafisk profil som blivit historiskt i Sverige är Telias år 2011. Det 

kostade dem över en kvarts miljard kronor och innebar en radikal förändring där de bytte ut hela 

den grafiska profilen.
16

 Ett annat exempel på ett företag som nyligen har arbetat med sin grafiska 

profil är myndigheten Socialstyrelsen. Deras nya grafiska profil kostade dem 1,5 miljoner 

kronor och trots det valde de att inte använda den nya logotypen som togs fram i arbetet, utan 

bytte istället enbart färg på sin befintliga logotyp.
17

  

  

Byten av grafiska profiler hos företag skapar känslor och engagemang. Det kostar mycket pengar 

att genomföra ett byte av grafisk profil och det finns alltid en risk för negativt mottagande. Men 

ett byte av grafisk profil kan också generera en ny varumärkesimage, skapa mervärden och ge 

företaget en chans att möta nya målgrupper. Företagen måste förnya sin grafiska design för att 

hänga med i en föränderlig värld, men det finns en risk att förlora värden som har inarbetats 

under en lång tid. 

  

Vad är det som gör att företag väljer att byta ut sina grafiska profiler? 

  

Denna studie kommer att undersöka de bakomliggande faktorer som gör att ett företag anser att 

det värde som bytet tillför är högre än det arbete och de kostnader det medför. 

1.3 Tidigare forskning   

I denna del behandlas tidigare forskning för att förklara uppsatsens bakgrund. Dess syfte är att 

förklara vägen fram till det område studien sedan valt att undersöka. 

 

Tidigare forskning inom ämnet har inte fokuserat på kopplingen mellan grafiska profiler och 

varumärkesvärden utan har främst berört kopplingen mellan varumärken och logotyper eller 

företagsnamn. Kopplingen mellan marknadsföring och vilka visuella uttrycks som egentligen 

lämpar sig i olika sammanhang är relativt outforskad. Studien Corporate rebranding: destroying, 

                                                
16

 Svenska Dagbladet, Nytt varumärke kostar Telia en kvarts miljard 
17

 Svenska Dagbladet, Socialstyrelsens logotyp blev dyr 
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transferring or creating brand equity? tar upp frågeställningar liknande denna studie men har 

fokus på företagsnamn istället för grafiska profiler. Artikeln tar upp vilka drivkrafter som ligger 

bakom byten av företagsnamn och kommer fram till att den största anledningen är strukturella 

förändringar i företagen.
18

 

 

Tidigare forskning har undersökt vilken typ av design samt visuella uttryck som kan addera ett 

värde till ett varumärke. I studien The Role of brand logos in firm performance  tas det upp hur 

viktig design är för att differentiera sig från konkurrenter och skapa en relation mellan 

konsumenter och varumärken.
19

 Annan forskning berör vikten av förändring och varför det är 

viktigt att ständigt förändra de visuella värdena i sitt varumärke, i exempelvis studien The effects 

of visual rejuvenation through brand logos. Ur designperspektivet finns forskning kring olika 

färgers betydelse och påverkan.
20

 Artikeln Exciting red and competent blue: the importance of 

color in marketing undersöker vad färg har för koppling till varumärkespersonlighet, vilken 

personlighet olika färger ger och hur man därmed kan välja olika färger beroende på vilka 

signaler man vill sända ut med hjälp av sin visuella kommunikation och grafiska profil.
21

 Studien 

To be or not to be different: Exploration of norms and benefits of color differentiation in the 

marketplace berör ämnet differentiering genom design och färg samt om det alltid är positivt för 

alla aktörer på en marknad.
22

 Artikeln How visual brand identity shapes consumers respons tar 

upp hur alla visuella detaljer kopplas ihop till företagets uttryck, det vill säga företagets grafiska 

profil.
23

 Understanding Corporate Rebranding: An Evolution Theory Perspective liknar denna 

uppsats då den undersöker processerna bakom varumärkesförändring (rebranding). Den 

undersöker dock fenomenet ur ett evolutionsperspektiv och resulterar i en förståelse för hur 

förändringskedjan hos företag ser ut. Denna studie riktas istället mot att undersöka drivkrafterna 

som orsakar denna förändringsprocess.
24

 

 

Tidigare forskning har lagt stort fokus vid värdena av design och visuella uttryck och vad de ger 

för varumärkesvärden men har inte undersökt vad som orsakar eller förändrar dessa värden inom 

                                                
18
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företagen. Forskningen har fokuserat på vilka visuella uttryck som bör användas för att 

differentiera sig och om man bör förändra sig men har inte gjort kopplingen mellan förändring 

och grafiska värden. 

 

Denna studie vill undersöka vad som ligger bakom ovan nämnda teman, de drivkrafter som 

ligger bakom förändringen som tidigare forskning tar upp och därmed göra en koppling mellan 

förändring och grafisk design. Det är de underliggande drivkrafterna bakom dessa tidigare 

undersökningar denna studie kommer att undersöka. 

1.4 Problemformulering 

Problemformuleringen för denna uppsats är följande: 

  

Vilka är de primära drivkrafterna till att företag byter grafisk profil? 

  

Utöver denna grundformulering användes underliggande frågeställningar. Dessa användes för att 

kunna besvara den grundläggande problemformuleringen och som grund i uppsatsens 

undersökningar. Dessa frågeställningar presenteras i kommande stycke, 1.5. 

1.5 Frågeställningar 

Underliggande frågeställningar: 

  

Vad motiverar bytet av grafisk profil? 

Vad medför det för kostnader att byta grafisk profil? 

Vad medför det för mervärden att byta grafisk profil? 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett företagsperspektiv försöka skapa förståelse för varför 

företag väljer att byta sin grafiska profil. Studien önskar analysera vilka drivkrafter som ligger 

bakom bytet samt vilka för- respektive nackdelar företagen ser, som får dem att se ett värde i 
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bytet. Studien innehåller även komparativa inslag för att upptäcka eventuella likheter och 

skillnader mellan de studerade företagen. 

1.7 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom att ett företag väljer 

att byta ut sin grafiska profil. Uppsatsens syfte och frågeställning är avgränsad till att undersöka 

specifikt byten av grafiska profiler. Detta då syftet är att undersöka hur företag arbetar med just 

de grafiska värdena och vad som motiverar dem till att byta ut dessa. Genom detta är det 

uppsatsens mening att påvisa vad de grafiska värdena har för inverkan och betydelse för 

företagen. För att undersöka detta har avgränsning gjorts till fyra stycken företag som relativt 

nyligen bytt ut sina grafiska profiler. På dessa företag har nyckelpersoner har intervjuats. Dessa 

personer arbetar med dessa typer av varumärkesförändringar, samt med grafiska profiler rent 

praktiskt. För att få ett ytterligare perspektiv har även design- och varumärkesexperter på två 

byråer intervjuats. 

1.8 Centrala begrepp 

Denna uppsats innehåller ett antal centrala begrepp. I detta stycke förtydligas innebörden av 

dessa och deras betydelse klargörs. För att förstå uppsatsen är det av vikt att ha insikt i den 

värdering som läggs i de begrepp som används, samt begreppens koppling till ämnet 

marknadsföring. 

1.8.1 Byråer 

Byråer innebär de företag som arbetar med att ta fram grafiskt material och strategi åt företag. På 

byråerna arbetar specialister inom exempelvis typografi, layout och illustration. Detta arbete kan 

antingen i koppling till varumärken eller annan typ av marknadsföring.
25

 Då byråerna i 

undersökningen benämner sig som både varumärkesbyråer och designbyråer och berör båda 

aspekterna har de i uppsatsen valts att kallas för enbart byråer, begreppet innefattar därför båda 

typerna av byrå. 
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1.8.2 Endorsement 

Endorsement används för att öka ett företags förtroende gentemot deras kunder och bidrar till 

kundens uppfattning av företaget. Det kan exempelvis handla om att använda sig av en expert 

eller kändis “Den prisbelönta kocken X anser att denna stekpanna är den bästa” så då måste de 

vara det. Större koncerner som äger många olika varumärken vill ibland belysa att ett specifikt 

varumärke hör till koncernen. Genom att därmed tillföra en underrubrik till det specifika 

företaget de vill inkludera, med exempelvis texten “Part of the X Group”, skickar de en tydlig 

signal till konsumenten om att varumärket ingår i den större koncernen. Endorsement används då 

man vill tillföra värden till varumärket genom andra faktorer.
26

  

1.8.3 Företagsnamn 

Ett starkt företagsnamn tar lång tid att bygga upp och det representerar även stora ekonomiska 

värden. Företagsnamnet samspelar nära med varumärket och blir till den bild konsumenter har av 

företaget, det vill säga företagets image. Att välja rätt företagsnamn och strategi blir viktigt när 

exempelvis två företag går ihop.
27

  

1.8.4 Grafisk Profil 

Den grafiska profilen är företagets visuella och grafiska identitet. Profilen reglerar hur ett företag 

får kommunicera grafiskt. Den ska fungera som en slags uppslagsbok för att alla som arbetar 

med kommunikation i företaget ska kunna arbeta enhetligt. Grafisk profil kallas ibland även 

designprogram eller manual. I den grafiska profilen brukar det ingå: logotyp, företagsmärke, 

färgsättning, mallar, regler, teckensnitt, pictogram, format samt hänvisningar för hur olika 

grafiska produkter ska se ut exempelvis visitkort, skyltar och material till hemsidor.
28

  

1.8.5 Logotyp 

Logotypen är en grafisk symbol som ska symbolisera ett företag, en organisation eller ett 

varumärke. Den ska harmonisera med verksamhet, anda och affärsidé. Den kan bestå av 

företagsnamnet i en utvald grafisk form alternativt enbart en symbol, då kan det även kallas för 

företagsmärke. Symbolen är ofta en förenklad bild. Syftet med logotyper är att skapa 

                                                
26

 de Pelsmacker, Geuens & van den Bergh, (2005) s. 35-36 
27
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28
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igenkänning och association för att känna igen varumärket och dess värden. Ur ett historiskt 

perspektiv uppstod den första formen av varumärken redan då man började rista in symboler på 

exempelvis yxor och vapen eller använde som bomärken under stenåldern. När det sker stora 

förändringar i ett företag är det vanligt att man byter ut sin logotyp för att återspegla de nya 

värden man vill kommunicera.
29

  

1.8.6 Marknadskommunikation 

Ett företag måste bestämma en position på marknaden som de önskar upprätthålla. Denna 

position måste vara strategiskt hållbar. Detta måste kommuniceras till marknaden, vilket kallas 

för marknadskommunikation. Positioneringen är länken mellan företagets övergripande mål och 

marknadskommunikationens utformning. Genom marknadskommunikationen skapar man en 

förståelse för vad företaget står för. Det handlar om hur man kommunicerar varumärkesnamnet, 

logotypen, förpackningar, reklam och reklamallianser. Genom att ta hjälp av ett annat varumärke 

kan man skapa nya värden och dimensioner av varumärket.
30

 Exempel på reklamallianser är 

sponsring där företag går in och sponsrar ett evenemang och därmed förknippas med ett annat 

varumärke. Marknadskommunikation kan även kallas för varumärkeskommunikation. 

1.8.7 Rebranding 

Rebranding, ibland även kallat Corporate Rebranding kan på svenska översättas till 

varumärkesförändring eller företags varumärkesförändring. Det kan innebära stegvisa 

förändringarna av såväl varumärkets erbjudande eller grafiska design.
31

 I detta hänseende är 

rebranding ett mycket vidare begrepp av varumärkesförändring än ett byte av grafisk profil som 

endast består av den grafiska delen av rebranding. 

1.8.8 Storytelling 

Storytelling är ett begrepp inom marknadsföring som handlar om marknadsföring genom 

berättelser. Marknadsförare har använt sig av denna teknik länge, men i och med de nya sociala 

                                                
29

 Bergström (1998), s. 212-213 
30
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31
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medierna har möjligheten att berätta historier som en del av både den direkta och indirekta 

varumärkesmarknadsföringen blivit en betydande strategi.
32

  

1.8.9 Uttryck 

Genom att omvandla det kommersiella till kulturella artefakter skapas företagets uttryck. Genom 

uttryck skapas en bild av företaget och dess position. Detta genom bilder och estetik. Varumärket 

uttrycks genom estetiska värden och design vilket skapar en kultur kring varumärket samt 

drömmar, identitet och ett rum för konsumenten. Uttryck används för att skapa en känsla av 

varumärket hos konsumenten.
33

  

1.8.10 Varumärke 

Ett varumärke består av många olika delar och det är olika hur dessa dela är sammankopplade för 

att forma ett varumärke. I ett varumärke ingår oftast företagets namn, en slogan, symboler och 

design, eller en kombination av dessa. Varumärken används främst för att urskilja sig från sina 

konkurrenter.
34

 Ett varumärke kan kopplas antigen till ett företag med produkter eller tjänster 

eller så är det kopplat till en specifik produkt eller tjänst som ett övergripande företag äger. Ett 

företag kan ha ett eget varumärke i sig och därtill äga undervarumärken som exempelvis 

representerar olika produkter eller tjänster.
35

  

1.8.11 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet innebär de värden företagets medarbetare uppfattar att det står för. Det är 

den verkliga identiteten som finns inom företaget, bestående av företagskultur, karaktärsdrag och 

företagets historia. Detta behöver inte överensstämma med hur företaget faktiskt uppfattas, det 

vill säga företagets image. Företag arbetar ofta för att förmedla denna identitet till konsumenter 

och marknad för att deras identitet ska stämma överens med deras image.
36
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1.8.12 Varumärkesimage 

Ett företags varumärkesimage består av hur företaget uppfattas av sina konsumenter och 

omvärlden.
37

 Detta bygger på företagets prestation på marknaden till exempel produkter, kvalitet 

och nöjda kunder.
38

  

1.8.13 Varumärkesvärde 

Varumärkesvärde eller varumärkeskapital översätts från svenska till engelska till Brand Equity. 

Brand Equity består av en uppsättning fördelar och skyldigheter som kopplas till ett varumärke 

och medför ett värde till en produkt, tjänst eller ett företag. Brand Equity skapas genom: 

varumärkeskännedom (Brand Awareness), varumärkesassociationer (Brand Association), 

upplevd kvalitet (Percieved Quality) och varumärkeslojalitet (Brand Loyalty).
39

 I denna studie 

har vi valt att använda oss av termen varumärkesvärde. 

1.8.14 Word of Mouth 

Kommunikation mellan människor resulterar i att de influerar varandra i sina åsikter. Dessa 

åsikter kan handla om produkter de använt eller deras relation till varumärken. Detta kallas för 

Word of Mouth (WoM).
40
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2. Metod 
I denna del av uppsatsen beskrivs den metod som använts, motiv till varför följande metoder har 

valts, tillvägagångssätt samt värdering av vald metod. 

2.1 Övergripande angreppssätt 

I övergripande angreppssätt presenteras den metod som använts, undersökningsdesign samt 

motiv till den metod som valts. 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har utvecklats som en form av kritik mot den kvantitativa metoden då 

den kvalitativa metoden även kan ta hänsyn till “mjuk” data.
41

 I studien passar en kvalitativ 

forskningsmetod då den är induktiv, tolkande och konstruktiv. I en kvalitativ 

undersökningsstrategi är insamling av ord och analys och empirisk data viktigt och ses ofta som 

en mer tolkande metod.
42

  

 

För att besvara studiens problemformulering passar därför en kvalitativ undersökningsstrategi. 

Detta gör det möjligt att undersöka de olika företagens syn och ge detaljrika beskrivningar. Den 

kvalitativa undersökningsstrategin har även deduktiva inslag. Deduktion bygger på logik och 

innebär att man utifrån allmänna lagar och teorier drar slutsatser om det enskilda fallet.
43

  

 

Analys och slutsats grundas i insamlad data. Studien är en deskriptiv och komparativ fallstudie 

av fyra olika företag som genomgått ett byte av grafisk profil. Studien studerar även två byråers 

perspektiv, dessa arbetar med att genomföra dessa byten och har därför insikt i drivkrafterna ur 

ett ytterligare perspektiv. 
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2.1.2 Undersökningsdesign 

Studiens undersökningsdesign är en multipel fallstudie. En fallstudie definieras som en studie 

som fokuserar på ett specifikt fenomen.
44

 Eftersom att denna studie har utgått ifrån flera fall blir 

därmed undersökningsdesignen en multipel fallstudie. 

 

Uppsatsen är även en komparativ studie. Studien utgår ifrån olika fall och jämför dessa för att 

kunna öka förståelsen för fenomenet. Designen inrymmer en jämförelselogik som förutsätter att 

vi får en ökad förståelse genom att jämföra olika fall och situationer.
45

  

2.1.3 Motiv till vald metod 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för varför företag väljer att byta sin grafiska 

profil. Då design och grafik baseras på kvalitativa värden är en kvalitativ metod lämplig då detta 

är svårt att mäta genom kvantitativ metod. En multipel fallstudie har valts då fallstudier av 

företagen själva ger en bra insikt i de drivkrafter som finns. För att se likheter och skillnader 

mellan företagen har studien komparativa inslag. Detta för att kunna se om drivkrafterna skiljer 

sig åt eller om de är lika hos många företag. 

  

Då syftet är att undersöka de drivkrafter som ligger bakom bytet hos företagen har det 

genomförts semi-strukturerade intervjuer. Detta ger en god inblick i företagens egen syn och 

genom det blir det lämpligt att använda denna metod för att undersöka drivkrafterna och ge en 

bild av hur företagen själva ser på processen. 

  

En semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har en lista över förhållandevis specifika 

teman som skall beröras under intervju, detta kan ha formen av en intervjuguide. Respondenten 

har stor frihet och kan välja hur denne vill svara på frågorna. Frågorna behöver inte ställas i en 

bestämd ordningsföljd utan kan anpassas efter situationen. Det finns även utrymme att ställa 

övriga frågor som inte finns nedtecknade i intervjuguiden under intervjun. I stort sätt ställs 

frågorna i den ordning som intervjuguiden följer.
46

 En semi-strukturerad intervju ger oss 

möjlighet att gå in på djupet i de olika fallen och bidrar till en ökad förståelse. Respondentens 
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möjlighet att själv välja hur denne vill svara på frågorna berikar intervjun och skapar ett 

förhållande som kan ge upphov till intressanta iakttagelser. 

  

Intervjuerna har baserats på två olika intervjuguider, för företag respektive byråer. Företagens 

intervjuguide har byggts upp i fyra olika huvuddelar som består av inledande frågor, förarbetet, 

processen och effekterna av det grafiska profilbytet. Dessa frågor är anknutna till studiens 

frågeställningar för att sedan kunna leda fram till att besvara studiens problemformulering. 

Frågorna har varit korta, enkla och standardiserade för att ge möjlighet till respondenten att ge 

bredare svar. Dessa frågor har sedan följts upp av uppföljningsfrågor eller anpassats beroende på 

respondentens svar.
47

  

2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuer har gjorts med representanter inom olika företag som genomgått ett byte av sin 

grafiska profil, samt med representanter från byråer som är experter inom ämnet. 

Intervjuobjekten kontaktades via e-post där syftet med uppsatsen presenterades. Inför intervjun 

fick de även e-post med exempel på frågor samt information kring hur intervjun skulle gå till. 

Efter intervjuerna följdes de upp med eventuell komplettering av frågor via e-post. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Dessa transkriberingar renskrevs 

sedan för att få ett mer skriftligt språk, dock ändrades inga syftningar i intervjuobjektens respons. 

De renskrivna intervjuerna finns presenterade i uppsatsens bilagor. Intervjuernas resultat har 

tolkats genom att sammanställa intervjuerna i en sammanfattad form för att kunna jämföra de 

olika processerna samt skapa en djupare förståelse. Inför analysen har teorier, modeller och 

tidigare forskning applicerats på studien för att kunna analysera resultatet. Teorier, modeller och 

tidigare forskning som har använts presenteras under kapitel 3 i denna uppsats. 

 

En av intervjuerna utfördes genom frågeformulär via e-post på grund av personliga hinder för 

respondenten. Denna intervju var för TT Nyhetsbyrån. 
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2.2.1 Primära källor 

Uppsatsens primära källor är kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. Personerna som har 

intervjuats har valts ut för att kartlägga studien ur flera olika vinklar för att få så hög förståelse 

som möjligt. Intervjuobjekten är personer som arbetat med att verkställa byten av grafiska 

profiler, fattat beslut kring byten av grafiska profiler samt arbetat med att ta fram nya grafiska 

profiler rent praktiskt samt strategiskt. Den övergripande anledningen till att följande företag har 

valts ut är att de bidrar till en variation och kan ge en omfattande överblick över olika typer av 

branschers agerande. 

2.2.2 Sekundära källor 

Som sekundära källor har information från de studerade företagens hemsidor använts, samt från 

hemsidor med information kring ämnet och bildmaterial. Dessa källor finns uppräknade i 

uppsatsens källförteckning. De sekundära källorna har använts för att stärka de primära källorna 

genom att fungera som underlag för beskrivningar av de företag som studerats samt 

faktaupplysning. Dessa hemsidor har sökts upp genom sökmotorn Google. Företagens egna 

hemsidor har kommit som första träff hos sökmotorn. De hemsidor som har använts för 

bildmaterial har valts ut på grund av bildernas kvalitet och överrensstämmelse med materialet 

som finns på företagens hemsidor. Dessa har inte kommit som första träff hos sökmotorn utan 

har letats upp strategiskt bland det material som gått att finna då sökning gjorts på företagsnamn 

samt logotyp.  

  

Ytterligare källor är tidigare forskning (vetenskapliga artiklar), teorier samt böcker inom grafisk 

design, varumärken, marknadsföring och metod. De vetenskapliga artiklarna har valts ut då de är 

aktuella inom ämnet, befinner sig på forskningsfronten inom området samt att de ringar in 

uppsatsens problemformulering genom att leda fram till den utgångspunkt där uppsatsen tar sitt 

avstamp. Teorier har valts ut då de funnits som mest lämpliga för att analysera uppsatsens 

problemformulering och frågeställningar. Slutligen har vetenskapliga böcker valts ut för att 

styrka fakta i uppsatsen samt bidra med tidigare forskning. Dessa böcker anses tillförlitliga då de 

är så nära grundkällan som möjligt samt är av den vetenskapliga standard som krävs. 
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2.2.3 Urval 

Urvalet av företag är ett icke-sannolikhetsurval. Typen av icke-sannolikhetsurval är ett 

bekvämlighetsurval, vilket syftar till att dessa företag har valts ut på grund av deras tillgänglighet 

för forskaren.
48

 Företagen har valts ut för att ge ett så brett perspektiv som möjligt från olika 

typer av branscher och olika typer av byten av grafisk profil, samt att själva bytena ska ha ägt 

rum i närstående tid. Företagen har utöver det valts ut på grund av att lämpliga intervjuobjekt 

varit tillgängliga för att genomföra intervju under arbetsperioden samt geografiskt läge. Ett 

bekvämlighetsurval ger uppsatsen olika restriktioner som tas upp under metodkritik. 

  

Nedan följer en beskrivning av de företag, byråer och respondenter som valts ut till studien samt 

varför: 

  

Skandia 

Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. Företaget 

grundades år 1855 och är ett av Sveriges äldsta bolag. Från årsskiftet 2013/2014 är de ett 

ömsesidigt bolag, det vill säga att de är kundstyrda. Detta medför att företagets kunder har 

möjlighet att påverka företagets verksamhet genom att välja representanter i fullmäktige.
49

 

 

Företaget har en bakgrund med många förändringar de senaste 20 åren. Efter skandalerna i slutet 

av 1990-talet och början av 2000-talet blev de uppköpta av den Sydafrikanska koncernen Old 

Mutual år 2006. Då anpassades Skandias profil efter Old Mutuals gröna profil och de tog bort 

sin gamla logotyp med det blå paraplyet, som de haft sedan år 1964. År 2010 infördes en ny 

logotyp där underrubriken Bank & Försäkring lades till för att förtydliga sin verksamhet mot 

kunderna. År 2012 köpte Skandia Liv tillbaka Skandia från Old Mutual och man är återigen ett 

svenskt enat bolag. Då bildade de en av Nordens största oberoende och kundägda bank- och 

försäkringskoncerner.
50

  

  

Skandia har valts att studeras på grund av att det är ett stort, gammalt och nationellt företag. 

Företaget representerar även bank och finansbranschen. På företaget styrdes arbetet med den 
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grafiska profilen av två personer, dels en person från marknadsavdelningen samt en person från 

varumärkesavdelningen. För att skapa en förståelse för Skandias arbete har därför båda dessa 

ledande personer intervjuats för att få med bådas synvinkel på projektet och inte gå miste om 

vitala detaljer inom såväl praktiska som den strategiska aspekten. 

 

 

Figur 2-1 Skandias byten av grafisk profil 

1. Logotypen med paraplyet sen 1964. 2. Skandia blir uppköpt av Old Mutual och en ny logotyp lanseras 2006. 3. 

Kampanjlogotyp. 4. Underrubriken ”Bank & Försäkring” läggs till 2007. 5. Nuvarande grafisk profil. 6. Ny logotyp 

som lanseras under 2014.
51 

  

Respondenter: 

Marknadsavdelningen, projektledare: Gun-Britt Brandt Larsson 

Varumärkesavdelningen, projektledare: Per Lundh 

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ligger under Socialdepartementet, vars uppdrag är 

att arbeta med hälsa, välfärd och lika tillgång till vård och omsorg i Sverige. De arbetar för 

medborgarnas bästa och publicerar en rad olika publikationer om bl.a. ojämlikheter inom 

vården.
52

 Socialstyrelsen får uppdrag av riksdag och regering vilket styr deras arbete. 

Verksamheten är bred och berör olika frågor inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, 

smittskydd och epidemiologi. Arbetet riktas främst mot personal, ansvariga och beslutsfattare 

inom de olika områden de arbetar med.
53
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Socialstyrelsen har valts ut till studien på grund av att det är en svensk myndighet, genom detta 

önskas det skapa en insikt om hur denna typ av arbete genomförs utifrån ett statligt perspektiv. 

Respondenten för företaget har valts ut då denne var ansvarig för deras profilbyte och höll i 

processen. 

  

Respondent: 

Kommunikationsdirektör: Ulrika Lyth 

 

Figur 2-2 Socialstyrelsens byte av logotyp
54

 

 

 

Figur 2-3 Socialstyrelsens grafiska profil
55

 

Övre raden: nya grafiska profilen. Undre raden: exempel på hur det såg ut innan. 

  

TT Nyhetsbyrån 
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TT Nyhetsbyrån har snart funnits i över 100 år. Nyhetsbyrån etablerades som ett samarbete 

mellan Sveriges tidningar efter första världskriget, då det var brist på objektivt nyhetsmaterial. 

Det var svårt för tidningarna att hitta pålitliga bilder och texter. 1921 startades Tidningarnas 

Telegrambyrå, en nyhetstjänst som sprang ur ett samarbete mellan de svenska tidningarna. Vid 

dramatiska nyhetshändelser har TT Nyhetsbyråns nyhetsrapportering stått i centrum sen de 

etablerades.
56

  

  

TT Nyhetsbyrån har valts ut till studien på grund av att de nyligen har bytt sin grafiska profil 

och representerar en sammanslagning av fyra företag (Tidningarnas Telegrambyrå (TT), 

Scanpix, TT Spektra och Svenska Grafikbyrån). På företaget har Sara Perers intervjuats, hon 

är marknadschef och var delaktig i processen. 

  

Respondent: 

Marknadsavdelningen, marknadschef: Sara Perers 

 

 

Figur 2-4 Tidigare logotyper från företagen som slogs samman 

Följande företag slogs samman: Tidningarnas Telegrambyrå/TT
57

, Scanpix
58

, TT Spektra
59

 och Svenska 

Grafikbyrån
60

. 
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Figur 2-5 TT Nyhetsbyråns nya logotyp
61

 

Ving 

Ving grundades 1956 som en avdelning hos Nyman och Schultz och är ett charterbolag som 

säljer solresor.
62

 Ving är Sveriges ledande researrangör och säljer resor till över 500 

destinationer i 50 länder. Ving har 200 anställda i Sverige och ingår i den internationella 

resekoncernen Thomas Cook Group plc. som är ett noterat bolag på London-börsen.
63

 Thomas 

Cook Group plc. är ett av världens största bolag inom resebranschen och finns i 17 länder.
64

 

Detta genom en rad olika underliggande varumärken t.ex. Globe Trotter, Tjäreborg och 

svenska Ving. Vings filosofi är att man inte säljer resor utan att man säljer semestrar, dessa ska 

vara den bästa tiden på året.
65

  

  

Ving har valts ut till studien på grund av att det är ett känt Svenskt företag som idag är en del av 

den stora globala koncernen Thomas Cook, för att se hur arbetet med grafiska profilen yttrar sig 

i ett sådant ägarförhållande. Företaget har även gjort ett mer drastiskt byte än de övriga företagen 

som har intervjuats. Genom dessa olika typer av byten som har studerats önskar uppsatsen 

kartlägga ett större perspektiv av drivkrafter bakom byten av grafiska profiler. På företaget har 

Helena Karlström intervjuats. Hon var projektledare för implementeringsarbetet av den nya 

grafiska profilen i Skandinavien och leder nu arbetet med vidare-implementeringen i Europa som 

på sikt ska innefatta alla företagen inom koncernen. 

  

Respondent: 
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Varumärkesavdelningen, projektledare: Helena Karlström 

 

Figur 2-6 Vings byte av grafisk profil
66

 

1. Vings tidigare logotyp. 2. Logotypen som lanserades 2012. 3. Nuvarande logotypen sen 2013 från och med 

lanseringen i Europa. 

  

Identity Works! 

Identity Works! är en byrå med fokus mot varumärkesbyggande och varumärkesstrategi. 

Företaget är brett och arbetar med allt från varumärkesstrategi, grafisk design, digital design, 

industridesign, innovation och affärsanalys. De arbetar med stora som små företag, bland annat 

Jernhusen, Zeta och Swish.
67

 Företaget har 36 anställda.
68

  

  

Byrån har valts ut på grund av expertis inom företagsidentiteter och varumärkesarbete samt att 

företaget inriktar sig specifikt mot denna typ av arbeten. Företaget har arbetat med en rad stora 

svenska företag och att ta fram just grafiska profiler, både vid byten samt vid framtagning av helt 

nya profiler. Bjarne Ottendahl som är CEO har valts ut som respondent då han är expert inom 

detta område. 

  

Respondent: 

CEO: Bjarne Ottendahl 

 

Passion Lab 

Passion Lab är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och sponsring. 

Byrån grundades 2001 och fokuserade då på varumärkesstrategi, idag hjälper de företag med 

sponsringsrättigheter, CSR och eventaktiveringar till digitala koncept och hela kampanjer.
69
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Niklas Turner Olovzon har valts ut på grund av att han besitter stor expertis inom 

varumärkesstrategi samt har lång erfarenhet och insikt i denna typ av processer. Han har arbetat 

med en rad stora svenska företag och har därför mycket erfarenhet inom ämnet. 

  

Respondent: 

Ägare, Art Director, strateg: Niklas Turner Olovzon 

2.3 Metodkritik 

Nedan följer kritik mot studiens metod. 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet behandlar hur tillförlitlig data är, det vill säga ifall utfallet av en studie skulle bli den 

samma om undersökningen genomfördes en gång till, eller i fall studien har påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga premisser. Det vill säga om studien är replikerbar. I denna studie 

har vi valt att göra intervjuer för att få svar på studiens problemformulering. För att data skulle 

bli tillförlitlig valdes intervjuobjekten ut noga utifrån deras positioner inom de olika företagen. 

Alla intervjuer spelades in vilket gör det möjligt att tillgå data även efter själva intervjutillfället, 

vilket höjer studiens reliabilitet. Då processen har dokumenterats utförligt och finns presenterad i 

uppsatsen anser vi att studien är replikerbar.
70

 

  

Validitet avser ifall studien har mätt det studien avser mäta. Innan intervjuerna ägde rum 

skapades intervjuguider. Vi skapade två olika intervjuguider som baserades på skillnaden mellan 

intervjuerna av företagsrepresentanterna och intervjuobjekten från byråerna. Det finns alltid en 

risk att en respondent misstolkar en fråga, detta ville vi undvika genom att skicka intervjuguiden 

till respondenten i förväg så att denne kunde förbereda sig inför intervjun. En fördel med att 

utföra en intervjustudie är dialogen som skapas under intervjun vilket uppmuntrar till följdfrågor 

om något skulle vara oklart eller om ett ämne av intresse dyker upp under samtalet. Då 
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intervjufrågorna var skapade utifrån studiens frågeställningar och problemformulering anser vi 

att studien har mätt det den avser att mäta.
71

  

2.3.2 Kritik mot urval 

Studiens urval är ett icke-slumpmässigt urval, ett bekvämlighetsurval. Kritik till denna 

urvalsstrategi är att resultatet inte är generaliserbart i ett vidare sammanhang utan kan endast 

generalisera till det urval som gjorts i studien.
72

 För studiens intervjuer kontaktades totalt åtta 

företag varav fyra deltog i undersökningen. Fem byråer kontaktades varav två deltog i 

undersökningen. Övriga företag deltog ej på grund av tidsbrist, uteblivet svar, att personer som 

utfört bytet av grafisk profil inte längre arbetade i företaget eller att de redan var fullbokade med 

liknande förfrågningar. Hade färre företag deltagit i studien hade studien blivit för tunn, men fler 

företag hade varit svårt att ha med på grund av tidsbrist. Att utföra denna typ av semi-

strukturerade intervjuer är mycket tidsomfattande. Detta antal företag möjliggjorde att vi kunde 

gå in på djupet i de olika fallen. Dock hade vi gärna sett att Telia hade medverkat i studien då 

deras byte av grafisk profil är historisk i Sverige, men de hade ej möjlighet att delta. 

  

De deltagande företagen är alla från olika typer av branscher, dock är alla tjänstefokuserade 

företag. Att vi inte har med något företag som är produktorienterat kan påverka studiens resultat. 

Alla företagen i studien även är större välkända svenska företag vilket också kan påverka 

resultatet av studien. Dock innehåller studien företag från både offentlig sektor och privat sektor 

vilket vi tror kan ge en breddning och en positiv effekt på resultatet. 

2.3.3 Kritik mot Intervju 

Sex av intervjuerna genomfördes personligen på plats hos företagen, ansikte mot ansikte. En av 

respondenterna fick förhinder och fick därför genomföra intervjun genom ett frågeformulär via 

e-post, detta kan leda till att resultatet påverkas. Vi valde att skicka alla frågor på en gång, på 

grund av situationen har respondenten möjlighet att konstruera sina svar och svaren blir inte lika 

uttömmande som i en personlig intervju. Personen som intervjuar har inte samma möjlighet att 
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ställa följdfrågor vilket gör att intervjun inte blir lika djup och insiktsfull. Skulle studien 

genomföras igen bör alla intervjuer ske personligen.
73

  

 

Intervjuerna kan ha påverkats av intervjueffekten, vilket innebär att respondenterna kan ha 

påverkats av intervjuaren. Intervjuarens inställning kan komma att påverka respondentens svar. 

Vi deltog båda under alla intervjuer men en person var ansvarig för att vara ledande i varje 

intervju. Vem som var ledande i de olika intervjuerna varierade. Detta kan också ha kommit att 

påverka intervjuernas resultat. På grund av att vi följt semistrukturerade intervjuguider har dock 

denna risk minimerats då formen på intervjuerna har varit genomgående i studien.
74

  

 

En ytterligare aspekt som kan påverka intervjuernas resultat är att rätt frågor ställs. 

Intervjufrågorna har utformats efter studiens frågeställningar och bör därför vara rätt i hänseende 

till vad studien önskar undersöka. Intervjufrågeställningarna finns till för att finna djup och nya 

aspekter till problemformuleringen. Alla intervjufrågor går inte direkt att koppla till studiens 

frågeställningar men finns med för att få respondenterna att öppna upp sig och delge mer 

information. 
75

 

2.3.4 Källkritik 

Vi har i denna studie främst använt oss av grundkällor. Då grundkällor inte varit tillgängliga har 

vi utgått ifrån så tillförlitliga källor som möjligt. Det problematiska med att använda sig av dessa 

är att de kan ha förvanskat och feltolkat grundkällan. 

 

Studiens primärdata kommer från intervjuer med företag och byråer. En kritik mot dessa källor 

är att respondenterna inte är helt objektiva då de anser att grafiska profilbyten överlag är något 

positivt då det är en del av deras dagliga arbete. Detta kan resultera i att de övervärderar de 

mervärden profilbyten ger och undervärderar de kostnader och risker profilbyten ger. De 

kostnader som finns i anknytning till grafiska profilbyten mäts inte heller hela vägen, vilket 

resulterar i att företagen har dålig insikt i vad profilbyten faktiskt kostar. Företagen väljer 
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strategiskt att inte mäta alla kostnader som genereras av ett profilbyte. Detta genererar en 

svårighet i att kunna analysera kostnadernas påverkan i denna studie.  

 

De företag som har intervjuats har utfört grafiska profilen relativt nyligen. Då studien kommit 

fram till att de mervärden profilbyten ger först går att mäta på lång sikt skulle det ha bidragt till 

studien att även intervjua företag som genomfört byten längre tillbaka i tiden. Detta har inte 

kunna genomföras då de respondenter som har insikt i dessa byten inte längre finns kvar i 

företagen då vi har kunnat se att det är hög rotation på denna arbetsmarknad och företagen i sig 

har relativt kort minne.  

  

Det har även använt sekundärdata i studien. En begränsning vid användning av sekundärdata är 

att man förlitar sig på någon annans datainsamling vilket är mindre tillförlitligt. Som 

sekundärkälla har bland annat företagens hemsidor använts. Dessa anses som lämpliga och 

kompletterande källor då företagens hemsidor är gjorda av företagen själva och bör därför 

innehålla tillförlitligt material. Hemsidor med bildmaterial har använts för att finna bilder med 

tillräckligt högupplöst kvalitet. Dessa bilder stämmer överens med de lågupplösta bilder som 

presenteras av företagen. 

  

Det har varit svårt att finna relevanta teorier och modeller som kan kopplas till studiens specifika 

ämne. Ofta slutar de flesta teorier eller modeller med en indikation om att bra design kan vara 

betydande. Det finns få tillförlitliga teorier och modeller som beskriver de värden design kan 

bidra med och hur design kopplas till varumärken. Vi tror att dessa hade kompletterat studien 

och gett möjlighet till ytterligare analys av resultatet men tyvärr finns ännu inte tillräckligt 

vetenskapliga teorier och modeller att tillgå. För att utveckla studien hade vi önskat fler teorier 

och modeller men inom detta ämne har det tyvärr inte funnits sådana av relevans. 
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3. Teoretisk referensram 

För att studera de drivkrafter som får företag att genomföra profilbyten har de teorier som 

presenteras i följande del använts.  

3.1 Varumärkespersonlighet 

 

Figur 3-1 Five dimensions of psycosocial meaning 

Teorin Five dimensions of Bramd Personality togs fram av Jennier L. Aaker år 1997 för att 

studera varumärkespersonlighet. Teorin berör aktörers varumärkespersonlighet och kategoriserar 

dessa i fem olika dimensioner vilka är uppriktig (sincerity), spänning (excitement), kompetent 

(competence), sofistikerat (sophistication) och robust (ruggedness). Varumärkespersonlighet kan 

enligt denna teori liknas vid mänsklig personlighet som påverkar konsumenters syn på 

varumärket. Personligheten hos varumärket gör att konsumenter kan identifiera sig och koppla 

det till sin egen personlighet och kan därmed skapa ett emotionellt och symboliskt förhållande 

till varumärket. Det femgradiga ramverket används för att kartlägga och mäta 

varumärkespersonligheten. 
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 Uppriktig innebär att personligheten är glad, hälsosam, ärlig och jordnära. 

 Spänning innebär att personligheten är pigg, aktuell, djärv och fantasifull. 

 Kompetent innebär att personligheten är framgångsrik, tillförlitlig och intelligent. 

 Sofistikerat innebär att personligheten är överklass och charmig. 

 Robust innebär att personligheten är tuff och av friluftskaraktär (outdoors). 

  

Företag kan använda sig av modellen för att anpassa och kartlägga sitt varumärke mot 

konsumenter och därigenom finna strategier för positionering, differentiering, lojalitet och 

varumärkesimage.
76

  

 

Denna teori går att koppla till grafiska profiler genom att det är en del av varumärket och 

därigenom en del av varumärkespersonligheten.  

3.2 Färgens påverkan på varumärkespersonligheten 

Labrecque och Milne utförde år 2011 en studie för att undersöka färgens påverkan och roll för 

varumärkesvärdet. Studien utgår från modellen Five Dimensions of Brand Personality som delar 

in varumärkespersonlighet i fem dimensioner vilka är uppriktighet (sincerity), spänning 

(excitement), kompetent (competence), sofistikerat (sophistication) och robust (ruggedness). 

Grundmodellen påvisar att varumärkespersonlighet kan liknas vid mänsklig personlighet vilket 

påverkar konsumentens syn på varumärket. Genom att använda sig av modellen kan företag 

positionera sin varumärkesimage, differentiera sig och skapa lojalitet. 

 

Utifrån denna grundmodell kopplar studien ihop dessa varumärkespersonligheter med färger och 

dess värden. Genom att strategiskt använda färg kan man kommunicera sin 

varumärkespersonlighet och öka initiativ till gillande och köp. 

  

Färgerna kopplas till dimensionerna av varumärkespersonlighet enligt följande: 

Uppriktighet: vit, gul och rosa. 

Spänning: röd, orange och gul. 

Kompetent: blå och brun. 
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Sofistikerat: svart, lila och rosa. 

Robust: brun och grön.
77

 

 

Denna påbyggnad av varumärkespersonlighet gör att teorin får en starkare koppling till denna 

studie om grafiska profiler och bidrar till teoretisk referens till de färgbyten som företagen i 

studien har utfört.  

3.3 Differentiering genom färg 

Studien av Labrecque och Milne berör frågan kring om det alltid är positivt med visuell 

differentiering. Olika produktområden har ofta olika genomgående färgteman vilket avspeglas i 

de flesta varumärkena inom branschen. Genom att följa de färgnormer som finns inom en 

bransch kan ett företag ge intryck av att vara pålitliga samt korrekta vilket kan öka 

varumärkesvärdet. Vissa företag går så långt att de varumärkesskyddar sin färg, vilket gör att 

inget annat företag i samma bransch får använda sig av exakt den färgen i sin grafiska profil. 

Detta tyder på att differentiering genom färg och grafiska värden är något som företag 

värdesätter högt. 

  

Det kan dock vara fördelaktigt att inte differentiera sig för mycket då konsumenter berörs av 

något som kallas lärd association. Detta gör att man sammankopplar färger med branscher och 

positiva värden, vilket man då inte vill differentiera sig för mycket ifrån. 

  

Artikeln kommer fram till att inom vissa områden är differentiering genom färg skadligt men 

inom andra områden är det fördelaktigt. Inom en bransch som har en dominant marknadsledare 

är det skadligt att differentiera sig. I detta fall är det bättre att smälta in och få fördelar genom 

association till marknadsledaren. Marknadsledaren själv tjänar dock på differentiering då det 

stärker deras fördelaktiga position. I högengagemangs-branscher medför det en högre risk att 

differentiera sig för mycket. Inom mer jämna branscher är differentiering mer fördelaktigt, detta 

då det skapar en mer unik varumärkesidentitet.
78
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I denna studie önskar vi skapa en förståelse kring hur man använder sig av differentiering vid 

byten av grafiska profiler och om detta är ett motiv företag har till profilbyten.  

3.4 Logotypens påverkan 

Park et al. Belyser i sin studie att en bra design är betydande för framgången för en logotyp. De 

undersöker vikten av olika typer av logotyper. Logotyper består antigen av företagsnamnet, 

exempelvis IBM, av en symbol, exempelvis Apple, eller av både namn och symbol i 

kombination, exempelvis McDonalds. Logotypen har två huvudfunktioner. Den första är att 

konsumenten lätt ska kunna identifiera logotypen och den andra är att logotypen måste kunna 

differentiera sig mot sina konkurrenter. 

  

Dagens marknad för olika produkter och tjänster blir alltmer överfull av intryck, därmed är 

vikten av att satsa på en bra designad logotyp stor. Detta är ett verktyg som bör utnyttjas för att 

fördjupa sin relation till konsumenterna. 

  

Studien kommer fram till att logotypen är ett kraftfullt verktyg för att skapa relationer mellan 

varumärke och konsument. Men bara för att ett varumärke är igenkänt betyder det inte att det 

nått sin fulla potential. Varumärket kan sakna en varumärkessymbolik eller så kan det vara icke 

estetiskt tilltalande, och tappar därigenom sin fulla potential. Detta kan leda till att företagets 

produkter är igenkända men att konsumenter ändå inte köper dem. Det är att föredra att använda 

sig av visuella symboler som logotyp då dessa är lättast att känna igen och lättare kan signalera 

fördelarna med varumärkets produkter än logotyper som endast består av ett företagsnamn. De 

estetiska värden som en logotyp kan förmedla är viktiga för att bygga upp konsument-

varumärkes-relationer, symboler bidrar till ytterligare värde (added value) och kan därför vara 

strategiskt att använda sig av för att stärka sitt varumärke. 

  

Till skillnad från vad man skulle kunna tro så stärks varumärken av att bredda sig till nya 

marknader. Konsumenter blir positivt påverkade av att kunna använda sitt favoritvarumärke i 

olika hänseenden i vardagen. Detta kopplas ihop med konsumentens självuppfyllande och hur 

konsumenten vill spegla sig själv i ett specifikt varumärke.
79
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Denna studie önskar att användas för att undersöka logotypens roll i den grafiska profilen samt 

även för att se om den grafiska profilen påverkar på ett liknande sätt som logotypen enligt denna 

studie.  

3.5 Profil, Image och Identitet 

 

Figur 3-2 Modell: profil, image och identitet 

  

Denna teori berör synen på organisationen, från denne själv samt omvärlden. Dessa synsätt delas 

in i tre kategorier vilka är profil, image och identitet. 

  

Profil innebär den bild som organisationen själv vill att omvärlden har av dem och därför vill 

förmedla. Det vill säga vad organisationen skulle vilja vara och därför försöker kommunicera. 

  

Image innebär den uppfattning omvärlden faktiskt har av organisationen. Det vill säga hur 

organisationen faktiskt uppfattas utifrån. 

  

Identitet innebär helhetsbilden, vad organisationen själva uppfattar och dess relation till vad 

omvärlden uppfattar. Det vill säga hur organisationen faktiskt är och hur den förmedlas. 
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Dessa tre begrepp bildar tillsammans alla aspekter av det intryck en organisation ger. Det ideala 

för ett företag är om dessa tre bilder av organisationen stämmer överens dock skiljer sig den 

önskade och den upplevda bilden ofta sig åt. Organisationer arbetar därför med dessa värden, 

exempelvis genom olika typer av varumärkesstrategi, för att få dessa bilder att likna varandra så 

mycket som möjligt.
80

  

 

Profil, image och identitet skapar tillsammans en helhetsbild av ett företags varumärkesuttryck. 

Denna modell kan därför användas för att analysera företagen i studiens motiv till förändring av 

dess grafiska uttryck. Detta då modellen kan ge en bild av hur företagen vill uppfattas och hur de 

faktiskt blir uppfattade genom deras grafiska profil.  

3.6 Varumärkesidentitet 

Phillips, McQuarrie och Griffin undersöker i sin studie begreppet visuell varumärkesidentitet 

(Visual Brand Identity), VBO, som innebär alla visuella detaljer som kopplas samman för att 

skapa ett varumärkes visuella uttryck. VBO innefattar logotyper, typografi, färger, 

bakgrundsbilder och produktformer. Tillsammans skapar dessa pusselbitar en helhet som kopplas 

till varumärket. Trots den stora påverkan detta ger har marknadsföringsskolorna ytterst lite 

kunskap hur varje del av företags visuella identitet tillsammans skapar varumärkesassociation 

och mening. Mycket lite forskning har gjorts inom detta område av varumärkesmarknadsföring. 

  

Studien kommer fram till att det är mycket viktigt att varumärkesidentitet bekläds med “rätt” 

omgivning, konsumenter vill att allt ska hänga ihop, ha en tydlig röd tråd och harmonisera. I 

undersökningen gjordes ett test av olika reklambilder där produkterna byttes ut mellan olika 

grafiska reklambilder, för att se hur testpersonerna reagerade på produkterna i en ovanlig 

kontext. VBO blir starkare ju mer ett företag upprepar sig och är konstant i sitt uttryck. 

Exempelvis bytte de VBO mellan de etablerade spritvarumärkena Malibu och Skyy Vodka som 

båda har ett mycket inarbetat VBO. Konsumenter reagerade mycket starkt och lägger stor vikt 

vid visuella intryck, bara en liten förändring kan få konsumenter att ifrågasätta varumärket. 

Visuella uttryck är starka redskap och bör därför användas utan rädsla, det viktigt att också 
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utvecklas och inte stagnera. Ett starkt VBO bidrar till varumärkeskapital (Brand Equity) och 

sänker därmed känslan av risk för konsumenter.
81

 

 

Figur 3-3 Skyy Vodka med inarbetad VBI
82 

 

Figur 3-4 Malibu med inarbetad VBI
83
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Figur 3-5 Modifierade reklambilder
84

 

Denna studie ger en förståelse av företagens visuella identitet och den grafiska profilens 

påverkan för företagens varumärken. 

3.7 Varumärkets livscykler 

Denna studie är utförd av Müller, Kocher och Crettaz och handlar om varumärkens livscykler 

och varför de behöver modernisera sig för att överleva. Ett varumärkes livscykel kan liknas vid 

en människas, med stadier av födsel, tillväxt, medelålder och slutligen en åldrande fas. Under 

den åldrande fasen har företaget två val, att antingen låta varumärket dö eller att försöka 

modernisera det. Det tillvägagångssätt för modernisering som undersöks är att vidareutveckla 

och uppdatera varumärket (rebranding). Det vill säga att man inte byter ut varumärket utan 

anpassar det och moderniserar det för att det inte ska bli föråldrat. Detta genomförs genom att 

exempelvis modernisera varumärkets logotyp. 

  

Förändring i företags visuella identitet ger en påverkan i deras varumärkes modernitet samt 

attityd och lojalitet till varumärket. Den största utmaningen för företag är att identifiera att 

varumärket gått in i åldrandefasen och att upptäcka detta i tid. Detta görs genom kontinuerliga 

och välarbetade strategier och undersökningar, där man försöker identifiera tecken på svaghet 

och att konsumenter uppfattar varumärket som gammalt. 
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Artikeln tar även upp hur en logotyp bör byggas upp för att vara så attraktiv som möjligt hos 

konsumenter. En förändring/modernisering av en logotyp får inte vara för stor eller drastisk då 

uppfattar konsumenter det som irriterande eller att företaget förstört den tidigare visuella bilden. 

Konsumenter har ofta väldigt starka åsikter om företags visuella uttryck och företag måste därför 

inta försiktighet vid förändring. 

  

Studien kommer fram till att en modernisering av logotyper inte ger en allt för stor effekt då det 

gäller varumärkeslojalitet och attityd. Konsumenter ser det som positivt om logotyper utstrålar 

känslor av familjaritet och attraktivitet men ser det som negativt om de är för komplexa eller för 

olämpliga. Det finns en stark koppling mellan om ett företag håller sig modernt och ständigt 

uppdaterar sig och hur varumärkespersonligheten uppfattas.
85

 

 

Denna forskning kan bidra med en bild kring varför företag väljer att genomföra grafiska 

profilbyten, kopplat till deras varumärkens livscykler.  

3.8 Corporate rebranding 

Lambkin och Muzellecs studie undersöker vilka faktorer som får företag att byta namn, vilka 

drivkrafter som får dem att byta ut själva företagsnamnet. Den undersöker vad det har för 

påverkan, vilka strategier som används samt vad det har för inverkan på varumärkesvärden. 

  

Ett namnbyte kan vara ytterst skadligt för ett företag då de varumärkesvärden som byggts upp 

under en lång tid genom namnbytet då försvinner. Det tar många år att bygga upp ett 

varumärkesvärde och allt detta försvinner om konsumenter inte längre finner en igenkänning 

genom att namnet har bytts ut. Namnkännedom är en stark och viktig komponent inom 

varumärkeskännedom och genom att överge det tappar företaget i värde. Ett byte är en stark, 

formell signal till aktieägare och andra intressenter om att företaget genomgår en större 

förändring. Genom detta får ett byte även ett strategiskt värde då det skickar ut starka strategiska 

signaler. 
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Studien kommer fram till att olika branscher är snarlika i processer och anledningar till att 

namnbyten genomförs. Den kommer även fram till att den största anledningen till att namnbyten 

görs är strukturella förändringar i företagen samt sammanslagningar och uppköp. Namnbyten har 

en otroligt stor inverkan på företags varumärkesvärde då värdena måste återuppbyggas och 

vårdas aktivt för att inte försvinna. Detta genom välarbetade strategier och kampanjer.
86

 

 

Figur 3-6 Modell: processen av rebranding
87

 

Genom att se på de drivkrafter som orsakar namnbyten kan en jämförelse göras med drivkrafter 

som orskar grafiska profilbyten. Detta för att se om drivkrafterna liknar varandra inom olika 

varumärkesaspekter.  
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3.9 SWOT-analys 

 

Figur 3-7 Modell: SWOT 

 

SWOT-analys används för att strategiskt analysera marknaden och företagets position. 

Företagets fördelar och nackdelar delas in i fyra olika segment som förkortas SWOT, vilket är en 

förkortning av Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och 

Threats (hot). Styrkor och svagheter används för att analysera företagets interna faktorer och 

möjligheter och hot används för att analysera omvärldens faktorer. Genom att ta fram dessa 

faktorer hos företaget kan de sedan analysera dess strategiska position och se hur företag 

förhåller sig till sina konkurrenter. Dessa faktorer tas ofta fram i form av en checklista där 

företaget kan ha kontroll över sin position på marknaden och vad de behöver förbättra, vad de är 

bra på i förhållande till sina konkurrenter, vad det finns för potential för företaget att avancera 

inom ett område som ännu inte är uppfyllt samt vad det kan finnas för hot som kan skada 

företaget i framtiden. Genom SWOT-analysen kan företaget få en översikt för att sedan kunna 

arbeta för en förbättrad eller bibehållen marknadsposition.
88
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Hur SWOT-analysen först uppkom är okänt. Den beskrevs för första gången av Learned et al och 

har sedan dess vuxit, bearbetats och använts fram tills idag och är ett populärt verktyg bland 

företag, studenter och marknadsföringsstrategier.
89

  

 

SWOT-analysen kan bidra med en kartläggning av hur företagen i studien värderat sina 

kostnader respektive mervärden av sina grafiska profilbyten. Genom att applicera SWOT-

analysen kan studien påvisa hur företagen värderar mervärden och kostnader som styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter.  

3.10 Word of Mouth 

Kommunikation mellan människor resulterar i att de influerar varandra i sina åsikter. Dessa 

åsikter kan handla om produkter de använt eller deras relation till varumärken. Detta kallas för 

Word of Mouth (WoM).
90

 Företag har alltid haft en grupp beundrare, men tidigare har detta 

begränsats till att de skriver brev eller kanske ringer. Detta har varit relativt lätt för företagen att 

kontrollera, men genom sociala media har det skapats nya medium för personer att mötas och 

dela med sig av sina åsikter. Detta fenomen kan förena konsumenter både för eller emot ett 

företag. Denna plattform skapar stora krafter och påverkar marknadsföringen. Vissa företag 

utnyttjar den som en typ av marknadsresearch, medan andra effektivt använder detta som ett 

redskap i sin egen marknadsföring genom att bidra med egna meddelanden. De företag som 

använder detta inom sin marknadsföring skickar bilder, filmklipp eller roliga annonser som är så 

intressanta eller underhållande att mottagaren vill föra innehållet vidare till deras vänner. Detta 

fenomen kan också kallas Customer Empowerment men i denna studie har vi valt begreppet 

Word of Mouth.
91

 

 

Word of Mouth kan användas för att beskriva hur mervärden hos företag sprids genom 

konsumenter och anställda. Denna teori har därför applicerats för att analysera hur de grafiska 

mervärdena som kan skapas av profilbyten sprids och för att se om de kan kopplas till företagens 

mervärden och motiv.  
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3.11 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis behandlar teorikapitlet forskning som berör grafiska värden och drivkrafter. 

Genom att applicera dessa teorier på studien kan en koppling göras mellan grafiska värden och 

drivkrafter för att kunna skapa en förståelse för de drivkrafter som ligger bakom grafiska 

profilbyten. Många av de teorier som berör grafiska värden behandlar bara delar av den grafiska 

profilen, exempelvis logotyp eller färg. Genom att sammankoppla dessa olika teorier och 

modeller önskar studien skapa en förståelse för den grafiska profilen som helhet samt dess 

påverkan på varumärkesvärdet.  
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4. Resultat 
I denna del av uppsatsen beskrivs resultatet av den undersökning som utförts. 

4.1 Företag 

I denna del av resultatet presenteras en sammanfattning av de intervjuer som gjort med 

respondenterna från studiens företag. I sammanfattningarna av intervjuerna presenteras hur 

idén till bytet av den grafiska profilen uppkom, vilka faktorer som låg bakom, hur processen såg 

ut, hur lanseringen genomfördes samt effekter efter profilbytet. För att fokusera på företagets 

perspektiv har resultatet avsiktligen avpersonifierats för att konkret belysa företagets 

övergripande perspektiv. För att bibehålla studiens reliabilitet finns källhänvisning till 

respektive intervju. 

4.1.1 Skandia 

Det har gjorts två intervjuer med anställda på Skandia för att få en djupare insikt i arbetet med 

den grafiska profilen samt av anledningen att dessa personer delat projektledarrollen i 

processen. Gun-Britt Brandt Larsson från marknadsavdelningen har lång erfarenhet av att 

arbeta på Skandia och är ansvarig för allt grafiskt material. Per Lundh arbetar strategiskt på 

varumärkesavdelningen sen ett år tillbaka. Nedan följer en sammanfattning av dessa två 

intervjuer. 

  

Efter en tid av mycket förändring ville Skandia få en nystart. Utgångspunkten var att ena det 

splittrade företaget och återskapa det stora bolaget som de en gång var. Den befintliga grafiska 

profilen var utformad i kampanjform och var inte anpassad för att hålla på längre sikt. Den var 

spretig och det var på många sätt ett arbete som gick ut på att förtydliga, förenkla och skapa en 

enlighet. Denna gång ville de ta designen på allvar till skillnad mot tidigare då den ej legat i 

fokus. Initiativet till förändringen kom främst från varumärkessidan men även inom 

koncernledningen hade det förts diskussioner kring logotypen. 

  

“Vi hade en logotype då vi skrev” Skandia Bank och Försäkring” som vi nu har plockat 

bort, och det är väl ett steg i att skapa ett Skandia, ett gemensamt Skandia. Från att ha varit 
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produktbolagsspecifikt; Skandia Liv, Skandia Link, Skandia Fonder, då har vi pratat om och 

marknadsfört produktbolagen separat medan idag har vi ett Skandia.”
92

 

  

Att en förändring skulle ske var inte svårt att besluta, det behövdes förnyelse på flera plan till 

exempel nya webbplatser och bättre funktionell design. På grund av att Skandia har en stor 

digital distribution behövde de uppdatera sina verktyg och gamla plattformar genom att skapa ny, 

bättre och mer funktionell design för att allt ska fungera lättare. Respondenterna på Skandia 

påpekar att till stor del måste funktionen komma före designen. Designen ska för den skull inte 

vara ful, men den måste ha en funktion. 

  

I samband med arbetet att byta den grafiska profilen genomgick Skandia också en förändring av 

bolagsform. Bolagsformen byttes efter att Skandia Liv köpte upp Skandia från sydafrikanska 

Old Mutual som tidigare hade ägt koncernen. Företaget gjordes om och är idag kundstyrda, 

vilket innebär att det är ett ömsesidigt bolag som ägs av 1,4 miljoner kunder. Det är en stor 

omställning i verksamheten för ett företag som tidigare varit börsnoterat i 143 år. 

  

“Det grundas i att vi tidigare var ägda av det Sydafrikanska företaget Old Mutual i många 

år, då Skandia Liv köpte tillbaka Skandia ville man förtydliga detta och profilera Skandia 

som ett svenskt bolag igen. Att vi dessutom efter årsskiftet 2013/2014 är kundstyrda 

påverkade också beslutet. Därmed bytte vi också namn Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 

finns inte längre utan nu heter vi Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt. Vi vill skapa ett 

nytt Skandia och strävar efter att återigen bli det stora bolaget vi en gång var. Vi vill bli Top 

of mind.”
93

  

  

Förändringen av bolaget behövde belysas genom den nya grafiska profilen. De anser att det är 

viktigt att deras kunder förstår företagets nya identitet, deras produkter och målsättning. 

Samtidigt som Skandia vill visa sin förändring så anser de att det är viktigt att behålla sin 

historia och låta den fortsätta vara en del av Skandias identitet. 
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“När man pratar om identiteter och varumärken så får man inte bortse från sin historia, 

man måste ha den med sig.”
94

  

  

Problemet med den tidigare logotypen var framförallt att den var tvåfärgad, med en mörk och en 

ljusare färg. Detta gjorde att logotypen varken fungerade till svart eller vit bakgrund. Därför 

gjordes istället hela logotypen i grönt samt att man tog bort “Bank & Försäkring”. Beslutet att 

fortsätta vara gröna har förankrats i företaget, trots att det har funnits en rädsla för att bli 

ihopblandade med konkurrenten SEB som också har en grön profil. Respondenten anser att det 

är viktigt för Skandia att de vågar vara det helt gröna företaget. I den nya grafiska profilen 

kommer de även att använda sig av en vit logotyp mot sin gröna färg som bakgrund, på samma 

vis som exempelvis Coca Cola använder sig av sin vita logotyp mot en röd bakgrund. De två 

olika varianterna med grön respektive vit logotyp används i olika sammanhang. För att inte 

blandas ihop med SEB, exempelvis i kampanjer för bolån där SEB är en stark konkurrent, så 

använder de inte en grön bakgrund och vit logotyp, då den typen av kampanj kräver en tydlig 

differentiering. 

 

 

Figur 4-1 Exempel på varumärken som använder vita logotyper mot färgad bakgrund 

1. SEB
95

 2. Coca Cola
96

 3. Skandia
97 

  

Varumärket ska signalera värdeorden ansvarstagande, värdeskapande, innovativt och öppet. Det 

ska kännas samtida och inte “typiskt bank”. Det är även enligt respondenterna viktigt för 

Skandia att differentiera sig från andra aktörer, att sticka ut ur mängden. En svårighet för 

Skandias verksamhet är att det handlar om pengar, procent och räntor, det är finns ingen fysisk 

produkt att marknadsföra. Därför har de valt att satsa på typsnitt, färger och bildmaner för att 

lyfta identiteten. 
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Innan arbetet med den nya grafiska profilen inleddes genomfördes undersökningar mot kund. De 

undersökte bland annat associationer kopplade till logotypen för att förvissa sig om att de inte 

tog några risker när de tog bort “Bank och Försäkring” från logotypen. Gällande det visuella 

gjordes inga undersökningar utan Skandia utgick istället från sin målgrupp och hur de vill 

uppfattas som varumärke. Det är också viktigt att lyssna internt på idéer och visioner. Internt 

gjorde de intervjuer med de anställda som arbetar med relaterade arbetsuppgifter för att hitta 

både problem såväl som önskemål. De intervjuade även leverantörer och byråer som de har 

etablerade samarbeten med eftersom att de är experter inom området. Därefter tog de det vidare 

tillsammans med byrån för att skapa de nya maneren. 

  

Inför bytet sattes det ihop en styrgrupp bestående av varumärkeschefen, marknadscheferna i 

Sverige, Norge och Danmark. Till denna styrgrupp rapporterade projektledarna under arbetets 

gång och styrgruppen fungerade som ett beslutande organ som vägledde projektet. När ett beslut 

var förankrat i denna grupp gick de vidare för att få det godkänt av ett kommunikationsråd. 

Upphandlingen för att hitta den byrå som skulle utföra arbetet bestod av fyra olika byråer som 

fick lämna in och presentera förslag. Sedan valde styrgruppen ut det alternativ de skulle gå 

vidare med. 

  

“I bolag som detta är beslutsvägarna väldigt långa och många olika avdelningar måste 

kunna säga sitt.”
98

 

  

Kostnaden för att byta grafisk profil är svår att slå fast, i det här fallet vill respondenten på 

Skandia inte gå in på de exakta kostnaderna. Kostnaderna påverkas av ambitionsnivån, sen beror 

det även på vilka avgränsningar som görs. Det beror på om enbart arvodet för att ta fram det rent 

grafiska räknas in eller om även implementeringskostnaderna räknas in. Dessa kostnader är 

generellt mycket svåra att bedöma. Budget för arbetet med den grafiska profilen blev avgörande 

för i vilken utsträckning arbetet kunde ske. Företaget hade inte råd att skapa en helt ny logotyp 

då det skulle innebära att alla kundkontaktytor behövde bytas ut över en natt vilket skulle bli 

alltför kostsamt. Att de dessutom sen ett par år tillbaka reda investerat i den gröna logotypen 
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avgjorde att de valde att fortsätta använda sig av den i huvudsak. Det kändes inte försvarbart att 

byta ut logotypen igen, med tanke på att de relativt sett inte var så länge sedan de bytte från den 

tidigare logotypen med det blå paraplyet. Istället för att byta den grafiska profilen valde Skandia 

istället att börja med att göra små förändringar, något som kommer bli en process över ett par år. 

De ser 2014 som en accelerationsfas för lanseringen av den nya grafiska profilen, men projektet 

kommer löpa ända fram till 2016. De ser ingen risk med att det kommer finnas rester av tidigare 

grafiska element i kundsynpunkt, de tror inte det kommer att märkvärt påverka deras relation till 

kunderna. 

  

“Så det ger både en funktionell drivkraft men även någon form av ekonomisk vinning i att 

faktiskt ändra eller inte ändra. Så utgångspunkterna var att inte göra för mycket, för man 

kan ju leva med den här gröna loggan med två gråa prickar på fasaden för att för kunden 

blir det inga problem. Men successivt kommer vi att byta ut den.”
99

 

  

Implementeringen av den förnyade grafiska profilen kommer att göras successivt. Utifrån alla 

kontaktytor mot kund har en prioriteringslista tagits fram där de börjar med de ytor som har 

störst påverkan och volym. Viktigast är företagets hemsida som har en stor volym samt en hög 

involvering i och med att kunden väljer att gå in på hemsidan själv. Efter det följer postala 

utskick till kunder. Reklam är också en stor del av kontaktytorna, men eftersom att kunderna inte 

väljer att se dem själva påverkar inte de i samma grad som exempelvis hemsidan. 

  

“Vi kommer successivt byta ut. Jag har inte hört att man ska göra en kampanj, vi ska inte 

göra en Telia, att byta över en natt. Det skulle bli mycket kostsamt och jag tror inte kunderna 

skulle förstå det.”
100

 

  

Än så länge är det svårt att se några konsekvenser av de förändringar som de planerar att 

genomföra. Arbetet handlar om att förbättra profilen och göra den starkare. Profilen har tidigare 

varit omodern och framförallt outtalad. Det fanns mycket att bearbeta men framförallt låg fokus 

på anpassning digitalt. 

  

                                                
99

 Bilaga 9.2.2 
100

 Bilaga 9.2.1 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 53 

“Jag tror att om man tittar på stora företags identitet så tror jag många fortfarande har 

problem med hantering av digitala identiteter. Hur man får ihop det digitala med sin 

grundläggande identitet.”
101

 

  

Den nya profilen känns enligt respondenten på Skandia uppdaterad och fräsch. De har tänkt på 

digital anpassning till exempelvis appar och små skärmar samt på funktionalitet när det gäller 

typsnitt, färger och länkar. Framförallt går de genom sin nya identitet från att ha varit väldigt 

uppdelade produktbolag till att bli ett Skandia med bara en plattform. En sammanlänkning av 

alla delar av företaget har varit en stor del av satsningen på den nya grafiska profilen. 

  

“Den sammanlänkningen kan du få via en identitet och det andra du kan få är ju 

någon form av stolthet också, intern stolthet att man tycker att det ser bra ut.”
102

 

  

“Vi ser att vi blir mer enhetliga. Att kunderna ska förstå att Skandia står för mycket mer än 

bara förskärning och bank eller vad man nu tror att Skandia är. Skandia ska nu vara ett 

enhetligt bolag där man både kan spara, ha försäkringar, ett företag där det finns allting. 

(...) Så jag tror på det här med Ett Skandia är det viktiga.”
103

  

  

Den interna implementationen kommer att inledas med att de som aktivt arbetar med dessa 

frågor kommer genomgå en utbildning med Per Lundh från varumärkesavdelningen. Andra 

anställda kommer att få ett meddelande internt med information om arbetet och vad dessa 

förändringar kommer att innebära. Utöver detta kommer en utbildning genomföras med de 

byråer och leverantörer som Skandia arbetar med så att även de får all information om den nya 

grafiska profilen. Att fast förankra den nya grafiska profilen hos de anställda har varit en viktig 

del i processen. 

  

Respondenterna från Skandia poängterar att det är viktigt att förstå att det aldrig kommer vara 

rätt tid att byta sin grafiska profil. Ur strategisk utgångspunkt finns det alltid något som kommer 

att kollidera med denna typ av arbete. I Skandias fall anser de dock att detta underlättas av att de 

har en så pass långsam implementering. 
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“Det är alltid fel. Det spelar ingen roll när du gör det, det kommer vara fel tajming.”
104

  

  

Profilbyten har en tendens att röra upp känslor, när ett företag väljer att byta sin logotyp vill 

många säga sitt om saken. Skandia belyser att till och med de som inte är ansvariga för grafiskt 

arbete reagerar starkt och exempelvis poängterar att nya förändringarna måste synas på deras 

visitkort. Andra aspekter som färger, bildspel eller typografi är det få som har en djupare 

förståelse i, men logotypen är ett element som rör upp mycket känslor. Även yrket som sådant, 

att arbeta med något grafisk, är något många har åsikter om. De menar att alla kan rita och alla 

kan skriva, och därför kan komma med åsikter på ett helt annat sätt än om det gällde juridiska 

eller tekniska förändringar. 

  

När det gäller effekterna av bytet är de svåra att förutsäga. Om kunderna kommer se detaljer som 

att de tagit bort “Bank & Försäkring” eller bytt färg på kolonen i logotypen är svårt att förutsäga, 

men det är viktigt för dem som arbetar med det. I många fall kan det vara ett lika viktigt syfte att 

göra förändringarna internt. Den interna förbättringen kommer därefter att skina igenom i och 

med att kunderna kommer få bättre upplevelser då funktionerna förbättras. 

  

“Jag vet inte om man kommer att se effekterna. Design när den är som bäst så tar inte för 

sig på det sättet. Jag är helt övertygad om att vi kommer få effekter av att vi har en ny 

identitet, därför att det kommer bli snabbare och enklare att jobba med internt och det 

kommer bli tydligare och bättre upplevelser för kunderna än vad det är idag.”
105

  

  

Jämfört med tidigare förändringar i den grafiska profilen finns det en mer positiv känsla för 

denna förändring. De har gjort ett mycket omsorgsfullt arbete som i sin tur både kommer påverka 

såväl Skandias kunder som alla Skandias anställda. 

  

“Jag tror det känns mer nu, det här känns mer som att alla är så taggade. Det är ett nytt 

bolag och det känns nytt och fräscht! Det är skillnad nu, inhouse, vi är tillbakaköpta, vi har 

köpt tillbaka oss av det där företaget som ingen fattade att vi blev sålda till. Det blir liksom 

lite ”Wow vi är tillbaka!”. Det är kul och alla är så taggade. Man har mål till 2018. Man ser 
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framåt. Man ser skillnad! Det finns en ny kraft i bolaget. Det känns jättebra att vi är tillbaka 

igen.”
106

 

4.1.2 Socialstyrelsen 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Socialstyrelsen. 

  

Socialstyrelsen kände att de behövde förnya sin grafiska profil då den blivit för spretig och 

oenhetlig samt att den blivit omodern och icke funktionell. Socialstyrelsen har en rad 

plattformar som exempelvis webb, publikationer och nyhetsbrev som innan bytet saknade 

enhetlighet och ingen tydlig grafisk profil. 

  

Den tidigare “profilen” var inte anpassad för sina användningsområden, den togs fram innan 

datorns inträde i verksamheten och behövde därför anpassas till de nya digitala medierna. Ett av 

syftena var därför att få ett strukturerat och välfungerande system med lämpliga riktlinjer och 

korrekta mallar för alla användningsområden istället för en stor mängd speciallösningar. En 

ytterligare anledning var att den ansågs som estetiskt icke tilltalande. 

  

Respondenten på Socialstyrelsen ansåg att det var klassiska frågeställningar som dök upp inför 

bytet. 

  

“... det är precis samma frågeställningar som alltid kommer. Ska det behöva kosta såhär 

mycket? Varför? Kan vi inte göra såhär istället? Just jag gillar lila. Alltså att det är samma 

problem som dyker upp. Vilken färg? Implementeringen i de tekniska systemen? Viljan till att 

följa det som står eller inte och sen är det naturligtvis den mest emotionella frågan. Hur ska 

mitt visitkort se ut?”
107

  

  

Innan bytet av den grafiska profilen delades Socialstyrelsen upp och en del av det tidigare 

Socialstyrelsen bildade en ny organisation. Detta bidrog till att det lämpade sig att förnya 

organisationens utseende för att förtydliga den nya organisationsuppbyggnadens position. 
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“Vad är det vi vill skapa? En organisation med ett ansikte utåt. Min argumentation för att 

byta grafiskt regelverk var för att det skulle bli bättre och effektivare och billigare. Och 

billigare var den där argumentationen. Bättre, var en organisation, ett ansikte. Enklare är 

att det är enklare för handläggare och effektivare. Det kan man ju säga är både hårda och 

mjuka argument.”
108

  

  

Ytterst var det generaldirektören på Socialstyrelsen som bestämde. Arbetet styrdes sedan av 

kommunikationsdirektören som var ansvarig tillsammans med en enhetschef som agerade 

projektledare. Utöver det ingick det många förankringsrundor för att hela organisationen skulle 

dela samma målsättning och förstå syftet med arbetet. 

  

Processen inleddes med en offentlig upphandling där Socialstyrelsen tydligt specificerade exakt 

vad som skulle ingå i beställningen. Byrån som vann upphandlingen anlitades sedan för att 

genomföra arbetet. Ett stort fokus låg på den interna förankringen, då det var mycket viktigt att 

motivera förändringen och varför de tjänade på det för personalen. Inom statliga myndigheter är 

det extra viktigt med bra och tydliga motiv till allt som görs och därför var det en mycket lång 

process. Att internt sälja in var därför en stor del av processen då det krävdes mycket arbete att få 

stöd inifrån. Genom att förankra det bra internt har man även bra underlag för att sedan kunna 

försvara det externt. Det gjordes även en undersökning inför bytet för att se vad ett antal 

målgrupper hade för associationer till Socialstyrelsen. Detta gjordes genom en semiotisk analys 

där ett antal målgrupper tillfrågades kring vad de fick för associationer till varumärket. Utöver 

det genomfördes även noggranna genomgångar internt där man kartlade vad som berördes av 

bytet. 

  

Socialstyrelsens verksamhet är mycket komplex, med hundratals publikationer, tusentals beslut 

samt enkäter och annan typ av media som ska kommuniceras ut. Därför var bytet av den grafiska 

profilen en mycket komplex process där materialet som togs fram skulle fungera för en rad olika 

former av plattformar, datasystem, mallar, diagram och avancerade presentationer av data. 
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Första steget i implementeringen var att lägga in allt i tekniska system och sedan var det dags för 

lansering. Inför lanseringen utbildades först alla internt för att kunna hantera den nya grafiska 

profilen. 

  

Från början var planen att en ny logotyp skulle tas fram tillsammans med den nya grafiska 

profilen, men detta blev ej genomfört då förutsättningarna inte var de rätta. Därför förändrade de 

enbart den grafiska profilen med nya grafiska upplägg, maner samt att färgen på logotypen byttes 

från blått till rött. 

  

“Vi stod i vägskälet där vi antigen fick välja om vi ville signalera att det hänt något med 

Socialstyrelsen eller om vi ville signalera att det hänt något med Socialstyrelsens grafiska 

profil. Byter man logotyp så visar man att det hänt något med hela verksamheten. Tyvärr var 

vi tvungna då vi nästan var klara efter två och ett halvt år, att gå tillbaka till den gamla 

logotypen. Förutsättningarna var helt enkelt så att vi inte kunde gå i mål med det, så vi fick 

jobba om materialet och gå tillbaka till den gamla logotypen. Vi fick alltså göra om arbetet 

en gång till.”
109

  

  

Socialstyrelsen fick mycket reaktioner för att bytet av logotypen inte blev av. 

  

“Sedan är ju det trista att det finns inget som folk älskar att hata så mycket som 

logotypbyten. Det är obegripligt att det är så emotionellt som det är. Och hur mycket jag än 

pratade om mallar, fogning, montering och implementering, så blev det ändå bara logotypen 

som inte blev av och kostade 1,5 miljoner.”
110

  

  

Media reagerade starkt på att bytet kostade så pass mycket pengar men att den nya logotypen 

ändå inte blev av. Respondenten på Socialstyrelsen anser att det media skriver är mycket vinklat 

och att media bara är ute efter sensationsjournalistik. 

  

“... en liten bild, det där kan väl inte vara så märkvärdigt? Kan den kosta 1,5 miljoner? Det 

blir ju inte roligt att skriva om, om man väljer att göra lite sensationell journalistik så är ju 

det lättare än att säga att datasystemet kostade 1,5 miljoner. Vem ska kunna sätta sig in i 
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det? Kan det vara relevant? Dessutom är allt jag köper en offentlig handel, det är ingen i 

min position som kommer undan med ett köp över 1,5 miljoner. Men om man jämför detta 

med en kampanj eller liknande och räknar per timme så är inte det här så stort. Min 

uppfattning är, att man medvetet valt att skriva detta för att det säljer.”
111

  

  

Egentligen var kostnaden för bytet av den grafiska profilen inte speciellt stor, om man tar hänsyn 

till de komplexa datasystem och mallar som profilen skulle anpassas för. 

  

Implementeringen skedde steg för steg, eftersom att Socialstyrelsen inte bytte ut sin logotyp 

ansåg de att de inte behövde göra en lika drastisk förändring över en natt. Först ersattes färger i 

webb och intranät, sedan de ytor som alla medarbetare arbetade med och resten byts sedan ut 

steg för steg. 

  

Den nya grafiska profilen är uppbyggd av grafiska element som ska hålla en enhetlighet inom 

olika typer av publikationer och göra dem sammanhängande. Det nya bildmaneret ska 

symbolisera handling och vad målet med Socialstyrelsens arbete är, att människor ska må bra, 

istället för att visa bilder på till exempel sjuka människor vilket har gjorts förr. Alla rapporter har 

ett bildmaner som är uppbyggt av pilar och dessa pilar har olika färgteman beroende på vilken 

underkategori av rapport det är. Pilarna i maneret ska symbolisera Socialstyrelsen och färgerna 

den underliggande kategorin. 

  

Responsen efter bytet var utöver reaktioner i media inte speciellt starka. Internt hade de förväntat 

sig en större omställning i och med planen på byte av logotyp och därför mottogs förändringarna 

relativt bra. I och med att delar av organisationen även bröts ut under perioden tog den 

omställningen mycket fokus internt. Då den interna förankringen inför bytet var mycket väl 

genomarbetad så fanns det en plan på hur ett bemötande av interna reaktioner från anställda 

skulle bemötas. De har lagt stort fokus på att få med sig alla människor internt. 
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4.1.3 TT Nyhetsbyrån 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med TT Nyhetsbyrån. 

  

TT Nyhetsbyrån består av fyra bolag som slagits samman, dessa är Tidningarnas 

Telegrambyrå/TT, Scanpix, TT Spektra och Svenska Grafikbyrån. Då dessa bolag slogs 

ihop kände de att det behövdes en ny identitet och därmed en ny grafisk profil som kunde 

representera det nya bolaget. Detta ansågs vara viktigt för att gamla anor från något av de 

tidigare bolagen inte skulle ligga kvar, utan att alla istället skulle känna sig som en del av det 

nya. Behovet fanns även för ett gediget varumärkesarbete som enbart hade funnits hos Scanpix 

tidigare. 

  

“Sammanslagning. Och vi ville inte välja något av de gamla fyra varumärkena som 

huvudvarumärke då alla hade olika innehåll och historia. Men vi vill behålla TT som en del 

av det nya, för den gamla trovärdigheten, dock ej det långa namnet Tidningarnas 

Telegrambyrå som känns omodernt.”
112

  

  

I starten av processen gjorde de ett gediget varumärkesarbete, de gick igenom hela verksamheten 

för att se vart de befann sig, vart de var på väg och vilka de är. Beslutsprocessen och själva 

arbetet sköttes av ledning och marknadsavdelning, men hela organisationen var delaktig och fick 

ge inputs i förändringsarbetet. I det inkluderades även kunder och omvärld genom 

undersökningar. De gjorde ett aktivt arbete för att få med alla anställda i processen där alla 

anställda fick ta del av marknadsföringsmaterial och varumärkesbroschyrer (brand books). 

Processen var enkel men gedigen. 

  

TT Nyhetsbyrån såg redan innan bytet några risker med arbetet, främst var de rädda för att 

förlora sin trovärdighet som de olika varumärkena byggt upp samt att igenkänningen för det nya 

bolaget inte skulle bli lika stor som de tidigare organisationerna hade haft var och en för sig. 

Exempelvis kan bildbyrå-delen komma i skymundan efter sammanslagningen med valet av namn 

vilket kan bli en kostsam konsekvens, då det nya namnet enbart innehåller “Nyhetsbyrå” och inte 

“Bildbyrå”. Därför planerar de att göra ett aktivt arbete för att lyfta bildbyrå-delen av bolaget, för 
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att undvika att denna del kommer i skymundan. Positiva konsekvenser som de kan se är att de får 

en modernare och nyare profil som är lättarbetad och genomtänkt i alla led. 

  

Lanseringen av den nya grafiska profilen ägde rum i stort sätt över en natt då webbsite och 

nyhetsbrev gjordes om enligt den nya grafiska profilen. I efterhand gjordes även skylten på 

fasaden och trycksaker som visitkort om. De hade ett relativt stort stöd inom organisationen för 

att bytet skulle ske. De som var emot bytet av den grafiska profilen, var även kritiska mot 

sammanslagningen av bolagen men dessa var en minoritet. 

  

Kostnaderna för bytet av grafisk profil blev 500 000 kronor och där ingick kostnaderna för 

konsulter, event, material och arbetstid. Utfallet av bytet är som förväntat och TT Nyhetsbyrån 

känner sig nöjda med resultatet. För att följa upp bytet planerar de att göra en kundundersökning 

för att mäta varumärkeskännedom. Det planeras att göra en mätning direkt efter bytet samt 

ytterligare en efter ett års tid för att mäta hur varumärkeskännedomen har påverkats. 

4.1.4 Ving 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Ving. 

  

Ving är en del av en stor koncern som bestod av en mängd olika varumärken. Kunder möttes av 

flera olika typer av kontaktytor så som köpet i hemlandet, flyget och hotellet på resmålet. Ving 

hade ett välfungerande system med nöjda kunder, men kunderna förstod inte vad som var vad 

och hur företagen hängde ihop, de möttes av flera olika varumärken under sin resa vilket kunde 

ge ett förvirrat intryck om vem som var avsändaren. Drivkrafterna och den största idén till 

förändringen genom byte av grafisk profil var att skapa en mer enhetlig koncern och en tydlig 

avsändare. Kunderna skulle förstå att de beställde en resa med samma företag som de även flyger 

med och bor på hotell hos. Företagets varumärke måste följa med genom hela upplevelsekedjan. 

  

“Vi vill att de ska komma ihåg och vi vill skapa ett avtryck hos våra kunder. Att man 

verkligen vet vad man åker med.”
113
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Figur 4-2 Vings upplevelsekedja
114

 

 

Innan själva arbetet med att byta ut den grafiska profilen initierades genomfördes undersökningar 

och de tittade exempelvis på andra stora koncerner som genomfört liknande resor. Ett företag 

som speciellt undersöktes var Unilevers arbete med deras glassvarumärken som till exempel 

svenska GB Glace. Unilver skapade en logotyp som förenade alla deras glassvarumärken i de 

olika länderna och lät företagsnamnen vara kvar.
115

 Detta inspirerade Ving och användes som 

utgångspunkt när den nya grafiska profilen för Thomas Cook skapades. 

 

 

Figur 4-3 Unilevers Heartbrand-logotyp för glassvarumärken
116

 

 

Koncernen Thomas Cook valde att börja arbetet med att skapa en ny grafisk profil som skulle 

ena varumärkena. De gick från att ha en strategi som bestått av en mängd olika varumärken 

enade inom samma koncern (household brands) till att skapa en varumärkesstrategi som 

baserades på ett gemensamt varumärke (one brand strategy) i Skandinavien. Arbetet har utgått 
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ifrån huvudkontoret i Stockholm där de började med att titta på det svensk-norska varumärket 

Ving, det finska varumärket Tjäreborg och danska Spies. De kunde konstatera att alla hade 

samma värdeord, nämligen omtanke, kvalitet och innovation. Eftersom att organisationerna var 

så pass lika var det lätt att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån när arbetet med den nya 

grafiska profilen skulle börja. 

 

 

Figur 4-4 Thomas Cooks strategi för att ena koncernens varumärken
117

 

 

En byrå anlitades och skapade den nya grafiska profilen i ett nära samarbete med 

varumärkesavdelningen och marknadsavdelningen som bistod med kompetens om 

resebranschen. Det var ett nära samarbete där de tillsammans utvecklade manualer för hur arbetet 

skulle fungera. Logotypen till den grafiska profilen som togs fram har formen av ett hjärta. 

  

“Vi tycker hjärtat som symbol är flexibel, det uttrycker sol, gult och varmt, det signalerar 

värme och det tyckte vi var väldigt bra. Hjärtat som symbol finns i hela världen, alla förstår 

vad ett hjärta är.”
118

  

  

Det var också viktigt att det inte fanns något annat reseföretag som använde sig av ett hjärta i sin 

logotyp. På så sätt kunde de differentiera sig mot andra researrangörer. 
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Inför lanseringen av den nya grafiska profilen ville man skapa en “Big Bang!”. De satte ett 

datum, den 19 december 2012 beslutades att bli dagen för lanseringen. Innan lanseringen var det 

endast beslutsfattare inom organisationen och de som aktivt arbetade med den nya grafiska 

profilen som visste om hur arbetet såg ut och det hölls hemligt för övriga internt och externt. När 

dagen för lanseringen kom hölls det konferenser i alla länder samtidigt. Konferenserna var 

sammankopplade och live-sända mellan varandra så att deltagarna kunde följa de andra 

konferenserna samtidigt. Lanseringen var mycket festlig och togs emot som en succé av alla 

medarbetare. Att genomföra en direktlansering på en och samma dag krävde otroligt mycket 

arbete och planering. Inför lanseringen mot kund var de noga med att skapa tydligt material som 

kunde informera om bytet av den grafiska profilen och varför den hade blivit utbytt. 

  

 “Det var mycket tanke på information till kunderna, vi skickade SMS ”Idag byter vi, 

det här och det här”. Vi hade en brand story på flygplansstolarna, där vi hade tryckt 

upp nackskydd där det stod vad vi hade gjort och varför. Vi hade även små foldrar 

och sånt.”
119

  

  

I arbetet togs det fram två olika sätt att använda sig av den nya grafiska profilen. Antingen 

används den nya symbolen hjärtat tillsammans med företagsnamnet, så har det gjorts i 

Skandinavien med exempelvis Ving. Detta kallar Ving “Alined Brands”. Att detta 

tillvägagångssätt valdes beror på att de i sig redan är så pass starka varumärken att det vore 

skadligt att ta bort namnet helt och hållet. I Sverige är Ving ett mycket etablerat varumärke som 

har funnits i 60 års tid, därför skulle varumärkesvärden förloras om namnet byttes till Thomas 

Cook. Ett alternativ mot detta är att använda sig av “Endorsement”, det vill säga, de behåller 

varumärket som det är men ger det undertexten ”Part of the Thomas Cook Group” samt en 

mindre hjärtsymbol. Anledningen till att de i vissa fall väljer att använda sig av Endorsement 

beror på att dessa varumärken är så pass starka i sig själva att det förmodligen inte skulle styrka 

varumärkena att byta bort sin grafiska profil. Detta gällde ett antal varumärken i Tyskland, 

Storbritannien, Belgien och Holland samt Jet Tours i Frankrike. 
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Figur 4-5 Jet tours logotyp
120

 

 

Idag arbetar Ving vidare med den grafiska profilen och den är nu även etablerad ute i Europa 

sedan oktober 2013. Inför den fortsatta lanseringen i Europa valde de att göra en mindre justering 

i logotypen för att alla skulle bli nöjda. 

  

“Det var för att det skulle passa överallt, i hela världen. Jag är glad att det över huvud taget 

blev ett hjärta! Det hade varit väldigt olyckligt om det inte blev det, vi kom överens om att vi 

fick förändra den lite grann, gjorde den lite mer glansig, det är något blinkande, något 

glansigt som inte fanns och då blev alla nöjda.”
121

  

  

Justeringen av logotypen medförde att de idag arbetar med att ersätta alla kontaktytor i 

Skandinavien med den nya logotypen. Dock är justeringen så pass liten att de kan göra detta 

arbete vartefter. Nu ligger det främsta arbetet i att kontrollera att riktlinjerna för användning av 

den nya grafiska profilen följs, samt att bistå med hjälp ute i Europa. Än är det svårt att se några 

resultat av bytet av den grafiska profilen, men internt är de mycket nöjda. 

  

“Vi tror då att det kommer öka kundlojaliteten och att vi får fler kunder som är nöjda. Sen 

vill vi också förstärka vårt marknadsledarskap. Genom att förtydliga för kunderna tror vi att 

man lättare kommer att förstå vårt kundlöfte.”
122

  

  

I samband med bytet av den grafiska profilen ägde en stor omorganisering rum. Genom att slå 

ihop olika varumärken till ett globalt, effektiviserades verksamheten. Effekten av detta var att 

många personer miste sina arbeten då de inte längre behövdes inom organisationen, detta var 

främst de som arbetade aktivt med de tidigare varumärkena som nu avvecklades. Vissa kunde 

omplaceras inom företaget. En annan förändring i tiden är att allt fler resor säljs via webben, 

detta har medfört att Ving har dragit ner på antalet butiker från 30 till 3 stycken och ersatt med 

ett större call center i huvudkontoret. 
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4.2 Byråer 

I denna del av resultatet följer en sammanfattning av de intervjuer som gjorts med två olika 

byråer. I varje intervju sammanfattas deras arbete med grafiska profiler och kunskap inom 

området. 

4.2.1 Identity Works! 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Identity Works! 

  

Identity Works! arbetar bland annat med att ta fram grafiska profiler åt företag. De uppfattar det 

som att drivkrafterna till att företagen vill byta ut sin grafiska profil oftast är av emotionell 

karaktär. Det kan handla om allt från att en person i en ledande position inte gillar en viss färg till 

att en ny person kommer in i ett företag och vill göra en förändring, visa på att denne person 

gjort ett avtryck i verksamheten. Dock anser de att ett byte av grafisk profil oftast utöver de 

emotionella drivkrafterna, även är grundat i en affärsutmaning. 

  

De företag som tar kontakt med en byrå befinner sig oftast in en situation där de vill förnya sitt 

budskap. Beslutet att företaget vill genomföra en förändring förankras oftast i ledningen och en 

VD är nästan alltid involverad i arbetet på något sätt. I större företag är det ofta en styrelsefråga. 

De anser att förändra ett företags budskap är en strategiskt viktig fråga, men att den även är 

väldigt emotionellt. Många människor anser sig ha rätten att tycka och tänka om till exempel 

logotyper. De tror att på grund av denna emotionella drivkraft vill många inom organisationer 

vara delaktiga i denna typ av arbeten och det är därför viktigt med intern förankring och 

avstämning. 

  

Då Identity Works! inleder sin process börjar de med att ta reda på mer om företaget genom att 

göra en grundlig research. Detta för att förstå företagets produkter, position och målgrupp. Detta 

görs för att hitta en ledig position samt en position där företaget verkar trovärdigt. När de 

bestämt sig för en position inleds arbetet med att skapa en trovärdig identitet som ska lyfta de 

värden som företaget ska utstråla. Detta kan göras på olika sätt, antingen genom en vitalisering, 

ett så kallat “face lift” (ansiktslyft), där identiteten uppdateras men stora delar behålls. Det kan 

både handla om att ta bort och att lägga till element. Detta är enligt respondenten på Identity 
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Works! det vanligaste sättet att gå till väga, ofta handlar det om att göra små steg och 

vitalisering istället för stora steg och förändringar. 

  

Det andra sättet att gå tillväga på är mer radikalt, i dessa fall byter företag ut hela sin grafiska 

profil. Ett företag som gjort sig kända för ett sådant radikalt byte är Telia som gick från ett 

uttryck till ett helt annat över en natt. Att skapa dessa typer av förändringar innebär en större 

frihet för byrån, då det är mindre historiska element att utgå ifrån. Dock är denna typ av radikala 

byten mer ovanligt. 

 

Figur 4-6 Telias byte av grafisk profil
123

 

 

Ett ytterligare tillvägagångssätt är att ta fram ett helt nytt varumärke som inte tidigare existerat. 

Den processen ser ungefär likadan ut, men innan arbetet med den grafiska profilen inleds måste 

först ett namn väljas som stämmer överens med företagets önskade position. Därefter börjar 

arbetet med det visuella uttrycket. 

  

Vilken grad av förändring ett företag söker handlar om hur mycket företaget vill ändra sin 

position. Har företaget en marknadsposition eller en uppfattning som kan ses som negativ eller 

omodern av konsumenterna kan det vara viktigt att ta ett större kliv. Vill företaget däremot 

behålla sin position till stor del kan en uppfräschning vara på sin plats. Graden av förändring kan 

också vara en ekonomisk fråga. Att göra en radikal förändring kan bli väldigt kostsamt eftersom 

att det kräver en snabb implementering. Utan att ständigt sträva efter utveckling stagnerar 

företag. 
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“Vårt arbete som byrå blir inte så mycket mindre, oavsett vilket typ av spår man väljer. Det 

som skiljer är själva implementeringen. Har man valt att behålla det mesta så som logotyp 

osv så behöver man inte göra allt på en gång, då behöver man t.ex. inte beställa tusentals 

butiksskyltar, utan då kan man ta den typen av kostnad lite vart efter.”
124

  

  

Ett exempel på ett arbete som Identity Works! har gjort där det handlade om en vitalisering är 

Svensk Fastighetsförmedling. I det arbetet handlade det om att göra små förändringar. 

Grundidentiteten behölls till stor del vilket gjorde att Svensk Fastighetsförmedling kunde 

implementera den nya grafiska profilen över tid. 

 

Figur 4-7 Svensk Fastighetsförmedlings byte av grafisk profil 

1. Svensk Fastighetsförmedlings tidigare logotyp
125

 2. Svensk fastighetsförmedlings nya logotyp
126

 

  

Ett exempel på ett arbete som Identity Works! har gjort där företaget valde att helt byta den 

grafiska profilen var Jernhusen. 

 

Figur 4-8 Jernhusens byte av grafisk profil 

1. Jernhusens tidigare logotyp
127

. 2. Jernhusens nya logotyp
128

 

 

Ett exempel på ett arbete som Identity Works! har gjort där ett helt nytt varumärke skapades är 

betaltjänsten Swish. 

  

“Det är ett exempel på en tjänst som inte fanns tidigare och när vi kom in i projektet så var 

varken namn eller position etablerat.”
129
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Det var ett väldigt komplext arbete där det gällde att samarbeta med alla olika parter. I Swishs 

fall handlade det om att sammanföra åtta stora företag (Danske Bank, Handelsbanken, 

Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Swedbank och Sparbankerna) som tillsammans 

var initiativtagare till tjänsten. Det var en svår process men alla aktörer gick in med en bra attityd 

och därför blev det ändå en effektiv och snabb process. 

 

 

Figur 4-9 Swishs grafiska profil
130

 

 

Identity Works! arbetar med flera olika typer av beställare, från stora företag till små. De har 

även utfört arbeten åt myndigheter. Det är alltid viktigt att anpassa sig efter sin beställare. Ett 

litet företag kan inte lägga in lika mycket pengar och vill ha en så snabb och enkel process. 

Skillnaden mellan en privat köpare och en statlig köpare är att de statliga köparna har en mer 

strukturerad urvalsprocess. När en statlig aktör vill köpa en tjänst måste de ha en offentlig 

upphandling. Privata köpare har mer fria tyglar och en enklare prissättning. Kostnaderna för ett 

arbete med en grafisk profil är svåra att avgöra. Det beror helt på vilken omfattning projektet har. 

Däremot ser processen mycket lika ut oavsett hur projektet ser ut. 

  

När det grafiska profil-arbetet initieras börjar Identity Works! med att ta fram färgskala, typsnitt 

och bildmaner som stämmer överens med de värden företaget vill signalera. En bank vill 

exempelvis ofta signalera trovärdighet och säkerhet, då tenderar det ofta att bli en mer stabil och 

dov färgskala i exempelvis blått. Då de arbetar med ett mer lustfyllt företag brukar färgskalan 
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bestå av grönt, gult och rött. Däremot är färgskalor inom olika branscher inte längre lika 

självklara: 

  

“Jag tycker inte längre att det finns en så tydlig färguppdelning, men någonstans 

bottnar det där med färg och associationer. Det börjar luckras upp nu, SEB är grön 

exempelvis.”
131

  

  

När arbetet med färgsättning, typsnitt och bildmaner är färdigt övergår de till att arbeta med 

detaljer som exempelvis logotyp, mönster eller pictogramspråk. I denna fas breddas arbetet och 

det skapas en rad förslag, därefter är det dags att börja tratta bort och välja ut. De väljer ut ett par 

favoriter och börjar sedan förädla dessa. Ofta arbetar de fram ett par alternativ ganska långt in i 

processen men om de är mycket säkra på ett spår använder de bara det. 

  

När kunden har gett klartecken börjar processen med att applicera det grafiska uttrycket på alla 

olika applikationer som till exempel mobilappar och brevpapper. När detta är klart skapas en 

manual som förklarar hur de grafiska elementen ska användas. Manualen är till för att det ska bli 

lättare att arbeta med den grafiska profilen internt samt att den också är ett bra redskap om 

företaget ska arbeta tillsammans med ett annat företag. Utan riktlinjer är det lätt att det blir 

spretigt och ostrukturerat. En manual är speciellt viktig för större företag med många anställda 

och många behöver kunna hantera den grafiska profilen. Allt måste hänga ihop och utan en 

tydlig guide finns det risk att uttrycket blir spretigt. 

  

Då det gäller implementering rekommenderar respondenten på Identity Works! att företag 

arbetar med det internt för att de anställda på företaget ska förstå vad bytet medför för 

förändringar. Eftersom att ett byte ofta görs när ett företag vill ompositionera sig är det viktigt att 

personalen förstår vilka konsekvenser det kommer att medföra och hur de ska agera och uttrycka 

sig i framtiden. 

  

“Tar man sig inte dit så har man lagt mycket pengar på yta, som i sin tur inte kommer ge så 

stor skillnad.”
132
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De hjälper ofta till med den interna implementeringen, detta kan handla om föreläsningar, 

workshops eller att de visar till exempel en idéfilm. Detta då det är viktigt att medarbetarna 

förstår, för att de ska kunna “Live the brand”.  Storytelling är en viktig aspekt i 

implementeringen. Det är viktigt för Identity Works! att de får vara med i förverkligandet av 

den grafiska profilen och många kunder inser att de även behöver stöd med lansering och 

utrullning. Rätt hanterat får företaget som effekt att konsumenterna får den bild som företaget 

önskar sig efter bytet. Utöver det kan företaget även få effekter internt, det kan ge företagets 

organisation mer energi. 

  

“Man ska inte underskatta de interna effekterna, att man gör detta i samband med att man 

har en kickoff, pratar mål och framtid. Det kanske är en mer kortsiktig effekt att man får en 

organisation som känner framåtanda och känner var man är på väg.”
133

  

  

Resultatet av ett byte av en grafisk profil är svårt att se på en gång. Byten av grafiska profiler 

tillhör en mer långsiktig strategi och är därför något som kan mätas först efter ett par år. 

  

“Det kan vara en svårighet för vår bransch att visa nyttan och värdet av det arbete vi gör. 

Det kan vara tio år senare som man ser att varumärkesarbetet verkligen har gett resultat. 

(...) Ett exempel på ett företag vi jobbade med på 90-talet är Systembolaget, där kan man se 

att de varit väldigt konsekventa, trogna sin identitet, sin varumärkesplattform och sina 

värden. Genom detta har de på allvar etablerat sig och lyckats.”
134

  

  

Arbetet med att byta ett företags grafiska profil kan jämföras med att skapa en ny 

förpackningsdesign för ett företags produkter, där resultatet av en ny design snabbt kan mätas 

genom att jämföra försäljningssiffror. Ett av Identity Works! lyckade exempel på detta är deras 

nya design av Zetas förpackningar som ökade med 180 % i försäljning under 6 månaders tid. 
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Figur 4-10 Zetas byte av produktdesign
135

 

 

Respondenten på Identity Works! rekommenderar inte att företag ändrar i sin logotyp allt för 

ofta. Detta då det finns en risk att företagen att ge ett instabilt intryck. 

  

“Till exempel kan man se på skillnader mellan Pepsi och Coca Cola, där Pepsi har varit 

snabba att förändra sig, medan Coca Cola varit mycket mer konsekventa i sitt uttryck. Jag 

tror det påverkar deras varumärken.”
136

  

 

 

Figur 4-11 Coca Cola och Pepsis varumärkeshistoria 

1. Coca Colas logotyphistoria
137

 2. Pepsis logotyphistoria
138
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Överlag tror dock respondenten att vi i vår alltmer globaliserade värld förväntar oss att företagen 

ska vitalisera och förnya mer idag än förut. 

  

“Man kan fortfarande göra förändringar, utan att göra för mycket, men så det syns att man 

hela tiden jobbar och förändrar sig. Man bör undvika att åka slalom och hoppa från det ena 

till det andra. Jag tror alla företag behöver förändring på något sätt.”
139

  

  

Även mer traditionella företag kommer i framtiden att behöva arbeta mer med grafisk design, det 

kommer krävas mer än att göra ett bra arbete, informationen behöver även kommuniceras ut på 

ett bra sätt. Framförallt ökar intresset för denna typ av grafisk utveckling inom Business to 

Business (företag som riktar sig mot andra företag). 

  

“Man ska inte glömma att alla är vi människor, oavsett om klockan är 11 på förmiddagen 

eller 11 på kvällen, så är man fortfarande en människa, som fattar beslut även i en yrkesroll 

där man har samma preferenser. Det duger inte som B2B-företag att ha lägre ambitioner än 

ett B2C-företag, det är inte rätt väg att gå.”
140

  

  

I takt med att digital media blir alltmer utbrett ökar trycket på företagen. Idag har konsumenter 

möjlighet att föra en dialog på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör att konsumenter får allt 

större insyn i om företag kan leverera det de erbjuder. Transparens blir därför allt viktigare och 

budskapet från ett företag måste vara sammanhängande. Det blir allt svårare att dölja delar av 

företaget, konsumenter ställer högre krav och det finns inte utrymme för felaktigheter. Allt detta 

är något som varumärket måste uttrycka. När kontaktytorna blir allt fler är det av högsta vikt att 

företagen koordinerar sin kommunikation för att allt ska ge ett enat intryck. 

4.2.2 Passion Lab 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Passion Lab. 

  

Respondenten på Passion Lab anser att det är viktigt att skilja på varumärken och grafiska 

profiler. I Sverige finns ett problem med att ordet varumärke är för vitt, i engelskan skiljer man 
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på det genom orden logotype, trademark och brand. Svenskan använder ordet varumärke om alla 

tre begreppen vilket kan leda till missförstånd. Det finns en stark makt i symbolen vilket ibland 

kan leda till ett överdrivet fokus på just logotypen då varumärkesstrategier utvecklas. 

  

“Jag tror att det kanske går tillbaka till stenåldern, att symboler väcker otroligt mycket 

känslor. Man kan vara helt överens om extremt stora strategiska förflyttningar och 

positionsinriktningar men sen sitter folk och tjafsar om en liten grafisk symbol i evigheter, 

vilket är helt bisarrt om man tänker efter, vad som egentligen är viktigast på företagen. (...) 

Det är på den nivån att alla tycker att de kan ha en åsikt om design, alla tycker att de kan 

det, alla känner någon som kan någonting om det osv. Vilket gör att det ofta blir extremt 

mycket känslor inblandat och inte alltid så mycket objektivitet.”
141

  

  

Av den anledningen kan det finnas en funktion i att börja arbetet inom varumärkesstrategi istället 

för att börja med den grafiska delen. Många företag inleder istället ofta med ett grafiskt arbete 

utan att det finns någon bakomliggande strategi. Istället borde det grafiska arbetet komma in 

senare i processen och fungera som en “spjutspets” på de bakomliggande varumärkesfrågorna 

som har tagits fram. Att det grafiska arbetet istället kan förstärka varumärkesstrategin. 

  

I den grafiska branschen råder det mycket trender. I dagens trend ligger fokus på funktion och 

användbarhet vilket blir viktigare än det grafiska i sig. Genom teknik kommer många nya 

möjligheter men funktion bör alltid ligga till grund. Hur pass komplex en symbol är påverkar 

egentligen inte processen då en ny grafisk profil tas fram. 

  

Företag som kontaktar Passion Lab efterfrågar oftast inte att skapa nya grafiska profiler, 

däremot arbetar de mycket med att förnya befintliga profiler eller med att ta fram 

kampanjkoncept med logotyper och profiler. En trend som råder idag är att företag blir allt friare 

när det gäller användandet av grafiska profiler, de vågar prova nya saker och leka med det 

grafiska. Passion Lab hjälper även företag att synas i nya sammanhang genom 

sponsringsarbeten. Genom den typen av arbeten hjälper de företag att finna trovärdighet i miljöer 

där de normalt inte florerar. Detta kräver att det grafiska formspråket anpassas efter den nya 

målgruppen och det nya området. När företag arbetar med varandra genom exempelvis 
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sponsringssamarbeten måste de ibland undvika de regler som har satts upp och i stället skapa nya 

former för identiteterna alternativt att en av identiteterna väljs ut beroende på sammanhang. 

  

“Vi har ett exempel med SJ som är ganska strikta med grafisk manual och ganska 

minimalistiska i allt de gör. Där har vi gått loss totalt då vi jobbat med t.ex. Way Out West, 

då använder vi Way Out Wests manér i allting vi gör och har egentligen tagit hela det 

grafiska jobbet som har gjorts av Luger, Live Nation som anordnar Way Out West, och lyfter 

in det i SJ. SJ blev såklart ganska oroliga för att de skulle försvinna och tappa kännedom 

men vi märkte att när vi började tona ner SJ:s grafiska manér och tonade upp deras så 

ökade deras kännedom och likings och alla mätningar de hade gick upp desto mer vi tonade 

ner SJ. Folk visste att SJ var sponsor fast det var litet istället för stort. Så folk är inte 

dumma, det viktigaste är att få uppmärksamhet, och den här målgruppen är betydligt mycket 

mer intresserad av Way Out Wests manér än vad de är av SJs manér.”
142

  

  

Av denna anledning är det viktigt att våga ifrågasätta grafiska profiler och utmana dem. Detta har 

lett till att grafiska profiler blir allt mindre strikta för att varumärket syns i allt fler sammanhang 

och i allt fler plattformar. Dock finns det en gräns för hur varierad kommunikationen får vara, det 

måste finnas en förståelse för avsändaren och det får inte skilja sig för mycket. Det måste alltid 

kunna kopplas samman till ett varumärke. En logotyp får inte styra ett företag, det måste finnas 

andra faktorer som är viktigare än det grafiska. 

  

Att ständigt förändra sin grafiska profil är viktigt. Ett exempel på detta är Coca Cola som har 

förändrats väldigt mycket genom åren. Förändringarna som skett har inte alltid synts med blotta 

ögat men logotypen har gradvis förändrats vilket den måste göra. Symbolik och grafik är viktigt 

men måste inte vara repetitivt över århundraden. Finns det en bättre symbol finns det ingen 

anledning att behålla den gamla. Ett varumärke är sin målgrupp, alltför många företag är för 

fokuserade på de kunder de inte har än de som konsumerar varumärkets produkter eller tjänster. 

Istället bör de anpassa sitt varumärke efter den målgruppen de faktiskt har och göra det 

varumärket starkare. 
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“Det kan man ju tycka talar för mer beständighet men jag tror att det snarare är tvärt 

om.”
143

 

  

Det finns både sunda och osunda anledningar till att göra förändringar av en grafisk profil. De 

sunda anledningarna ligger i att det finns ett behov; att positionen, vad varumärket står för eller 

målgruppen för varumärket inte harmoniserar med det grafiska. En osund anledning är när 

emotionella drivkrafter driver processen och har som syfte att göra ett avtryck i företagets 

historia. 

  

“Det osunda är när man gör det för att bygga ett monument över sig själv vilket tyvärr inte 

är så ovanligt. Om det t.ex. är en ny marknadschef eller en ny VD, för det bor någon slags 

status i symbolens makt, det är många som vill säga att man har gjort en sån här 

förändring.”
144

  

  

Emotionella drivkrafter behöver inte bara vara osunt, det kan även vara en intern nystart att 

förnya den grafiska profilen. Det finns grader av hur pass osund denna drivkraft är, emotionella 

värden kan också vara ett sätt att få en organisation att vakna till liv. 

  

Passion Lab själva är ett exempel på ett företag som har genomgått ett grafiskt profilbyte. 

Tidigare hette de Sport and Brands, för att sedan byta till S and B på grund av att de arbetade 

med inriktning mot sport. De kom fram till att det var ett dåligt företagsnamn för det var svårt att 

minnas och det blandades lätt ihop med andra företag. De blev tillslut tvungna att byta då namnet 

inte signalerade det de själva stod för, därefter bytte man till det nuvarande namnet Passion Lab. 

  

“Då var snarare den grafiska symbolen och namnbytet ett led i att vi hade sprungit 

ifrån vårt eget varumärke och vi kände inte igen oss själva i varken det grafiska eller 

i vad vi hette. Därför blev det snarare en effekt av att vi ville markera för oss själva 

att vi var ett annat företag. Och då kan det vara sunt med ett byte för att det finns 

inget som så snabbt kan få människor att förstå vad det handlar om.”
145
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Passion Lab får ibland även förfrågningar från företag som vill förädla sin grafiska profil för att 

få konsumenter att begripa och reagera. En förändring av en grafisk profil kan göra att 

konsumenter förstår att något har förändrats. 

  

“Vi människor är ganska simpla varelser många gånger ”Wow vi har en ny logo, jag fattar 

allt”, då faller allt det andra på plats också, det är något nytt. Det är ungefär som att man 

behöver flytta då och då för att få en nystart i livet.”
146

  

  

Det finns alltid en risk med att byta ut grafiska profiler men görs ett byte vid rätt tillfälle 

överväger fördelarna nackdelarna. Det kommer alltid att finnas människor som undrar och 

ifrågasätter. Det är därför viktigt att komma ihåg att allt grundas i mänskliga kontakter. Dina 

befintliga kontakter kommer inte att glömma bort dig för att du väljer en ny grafisk profil. Istället 

kan du få en chans att presentera dig för nya konsumenter tack vare den nya grafiska profilen. 

För produktföretag kan det finnas mer status inbyggt i det grafiska än vad det gör för 

tjänsteföretag samt att igenkänningen är viktigare i fråga om produkter. Därför tror respondenten 

på Passion Lab att tjänsteföretag är mer benägna att byta grafisk profil. Exempel på detta är 

Acne som har ändrat sin grafiska profil mycket genom åren då den inte är tydligt exponerad på 

deras produkter, medan Nikes “swoosh” logotyp har varit konstant över lång tid. 

 

 

Figur 4-12 Acnes byte av grafisk profil 

1. Acnes tidigare logotyp
147

 2. Acnes nuvarande logotyp
148
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Figur 4-13 Nikes logotyp
149

 

Implementering av grafiska profiler måste på ett eller annat sätt ske på en gång, annars finns 

risken att bytet blir förlöjligat. Det är mycket viktigt att satsa på den interna implementeringen. I 

ett stort företag kan inte alla vara delaktiga i arbetet men det fyller en viktig funktion att alla 

medarbetare på något sätt är delaktiga. Detta är något som ofta underskattas. 

  

“Samtidigt så tror jag att den interna implementeringen är väldigt, väldigt viktig och jag 

tror att den interna implementeringen väldigt många gånger är viktigare än marknaden på 

det sättet att man måste förstå sin marknad för att veta varför man gör en förändring men 

själva implementeringen intern är viktigare än extern tror jag, för att om inte de anställda 

och de som jobbar på ett företag älskar det, då kommer ingen annan att göra det. Jag tror 

inte att man ska chocka de anställda, om du kommer till kontoret och allting är omgjort. Det 

finns ju företag som gör så där, det är bara några få som vet om det och sen ”boom”, 

chockar man alla internt. Jag tror att det är bra att blanda in och få ambassadörskap från de 

egna anställda, att man ska låta dem vara med på den resan oavsett hur stort företaget 

är.”
150

  

  

Ett exempel på hur viktigt det är att få med sig människor internt är ett arbete som Passion Lab 

har gjort med Luleå Hockey. Där var Passion Lab med och tog fram en övergripande 

varumärkesstrategi. Luleå Hockey hade även ett samarbete med en lokal reklambyrå som tagit 

fram en ny version av deras logotyp, vilken föreställer en björn. På något infördes den nya 

logotypen på säsongens matchställ, utan att förankras med varken varumärkesstrategin eller 

resten av organisationen. Den implementerades utan förvarning och helt plötsligt var det en ny 

björn i logotypen. Detta ledda till negativa reaktioner från supportrar och media som inte var 
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beredda på förändringen. Supportrarna vägrade att komma på lagets matcher och det resulterade 

slutligen i att den nya björnen togs bort. 

  

“Det är ett exempel på att man måste gå extremt varsamt fram, hade de suttit sig ner med 

fansen och låtit dem vara med och tycka om ett par tre alternativ, med den innersta kärnan 

av hardcore fansen, haft en omröstning eller vad som helst. Då hade man helt plötsligt hyllat 

det, tagit någon månad på sig att göra det, tagit en process, då hade det här kunnat gå hur 

bra som helst.”
151

  

 

 

Figur 4-14 Luleå Hockeys byte av grafisk profil 

1. Luleå Hockeys befintliga logotyp
152

. 2. Förslag på ny logotyp för Luleå Hockey
153

 

 

Media har enligt respondenten på Passion Lab en tendens att göra sensationsjournalistik av 

grafiska profilbyten. Det ligger oftast mycket arbete bakom ett byte och det finns alltid alternativ 

till det vinnande förslaget, som antagligen var det bästa. Det är alltid köparen som i slutändan 

bestämmer. 

  

“Det betyder inte att bara för att du har en enkel logotyp så betyder inte det att den grafiska 

profilen inte ändå tagit väldigt lång tid att ta fram. Och det glömmer många bort, man tittar 

bara på hur avancerad symbolen är, som att det skulle betyda att den är dyrare. Det är ju 

inte per streck man tar betalt och det är inte i vikt du tar betalt liksom, att designa någonting 

går ganska fort egentligen jämförelsevis med att implementera eller att komma fram till vad 

du ska designa. Det tar inte så många timmar för någon om de vet vad de ska göra. Det är 

inte det som tar tid.”
154
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En ny grafisk profil kan kosta hur mycket som helst men när det grafiska arbetet börjar kosta 

flera miljoner beror det ofta på andra faktorer. 

  

“Ibland finns det byråer som tar betalt för användning av saker och det är därför det blir så 

dyrt. De tar betalt för hur många kanaler det är och det är ganska ålderdomligt. Men det är 

en process som bygger på att förstå allt det bakomliggande med interna diskussioner och 

korrekturrundor som kommer och åsikter, det är ju det du tar betalt för, det är ju inte själva 

designarbetet.”
155

  

  

50 000 - 300 000 kronor är ett vanligt pris för den grafiska delen, är det ett riktigt stort företag 

kan det kosta uppåt en miljon kronor. Det är ofta det omkringliggande arbetet genom workshops, 

möten och presentationer som debiteras snarare än det rent grafiska. Att i förväg avgöra om ett 

grafiskt profilarbete kommer att bli lönsamt eller ej är omöjligt att förutsäga. 

  

“Jag tror inte det går att kalkylera med, för då skulle väl alla ändra sin logotyp. Om 

vi gör det här så säljer vi så mycket mer, det finns tyvärr inte. Den kalkylen är 

omöjlig att göra. Så det finns säkert fall där det har varit helt idiotiskt och det finns 

fall där det har varit supersmart.”
156

  

  

I många fall underskattar företag sin personal och den interna styrkan i word of mouth. Till 

exempel Telia har ett otroligt brett kontaktnät genom sin personal. Ibland underskattar företag 

den kraft som finns hos anställda och den kraft ett internt stöd kan ge. Respondenten på Passion 

Lab tror att det i Sverige finns en rädsla för konflikt samtidigt som det finns ett behov av att alla 

ska få yttra sig vilket leder till en motsättning. Det är därför viktigt att skilja på att låta människor 

vara delaktiga och att låta människor vara med och tycka. Det finns en stor kraft som uppstår då 

människor får vara delaktiga i ett projekt. Det är viktigt att som företag ta till vara på den 

stoltheten, då har företaget lyckats. 
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5. Analys och diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras. 

5.1 Vad motiverar bytet av grafisk profil? 

Alla företagen i studien har som motiv till byte av grafisk profil att de vill ena företaget. 

Företagen har innan det grafiska profilbytet varit splittrade i sin kommunikation och känt ett 

behov av att visa ett enat ansikte utåt och kommunicera till sina målgrupper att de är en 

organisation, en identitet. Respondenterna nämner värdeord som förena, en identitet och 

enhetlighet. Innan bytena ägde rum uppfattades de grafiska profilerna som spretiga och det fanns 

flera olika identiteter inom företagen. Studien How visual brand identity shapes consumers 

respons tar upp just hur alla detaljer skapar en helhet som bidrar till att skapa företagets uttryck. 

Alla detaljer behöver hänga ihop; logotyper, typografi, färger, bakgrundsbilder och 

produktformer. För att konsumenten ska uppfatta att företaget har en identitet är det viktigt att 

alla pusselbitar kopplas samman.
157

 Denna helhet är precis det som företagen i undersökningen 

önskar uppnå genom att byta till en grafisk profil som är enhetlig. 

  

Funktion och att den grafiska profilen ska vara lättarbetad var också i fokus för alla företagen i 

form av olika plattformar till exempel webbplatser och diagram hantering. Många av företagen 

kände även ett funktionellt behov rent grafiskt, då det grafiska var svårarbetat, färgerna passade 

inte till alla bakgrunder och symboliken i det grafiska maneret behövde anpassas efter vad 

företagens värden faktiskt var. De tidigare varumärkesarbetena uppfattades inte heller som 

tillräckligt gedigna och det behövdes grafiska profiler som uppfyllde de funktioner som krävdes. 

Socialstyrelsen tar även upp att de hade som motiv att det skulle bli billigare och effektivare. 

Detta beror på att deras användning av den grafiska profilen är väldigt avancerad och de behövde 

därför lägga extremt stor vikt vid funktion och därmed minska kostnader och lätthanterlighet. 

  

Företagen i undersökningen har även gemensamt att de la vikt vid att behålla historiska värden 

och inte helt sudda ut redan inarbetade varumärkesvärden. De har alla en lång historisk 

anknytning och det var av vikt att denna följde med i det nya utseendet. Genom en förändring 
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kommunicerar de ut vad de faktiskt står för men behåller sin historiska anknytning. Ving skiljer 

sig något från de andra företagen då de bytte ut den grafiska profilen helt, istället för att göra en 

förändring. Men de valde istället att behålla företagsnamn på de olika bolagen inom koncernen 

för att behålla varumärkesvärden genom namnet. Corporate rebranding: destroying, transferring 

or creating brand equity tar upp hur viktigt det är att inte göra allt för drastiska förändringar vid 

byte av företagsnamn, då detta kan göra att historiska värden försvinner.
158

 I uppsatsens 

undersökning kan vi se att detta även gäller vid byte av grafiska profiler, då alla företag lägger 

stor vikt vid att behålla sina historiska värden och behålla styrkor i varumärket. Att förändra sitt 

visuella uttryck tas även upp i artikeln The effects of visual rejuvenation through brand logos. 

Artikeln liknar varumärkens livscykler vid människans då även företag har en åldrandefas. Då 

företag kommer in i åldrandefasen har de två val, att antingen modernisera sig visuellt eller 

försvinna.
159

 Detta är något företagen i undersökningen har uppfattat och de är medvetna om att 

företagen ständigt behöver moderniseras i sina uttryck och arbetar därefter. 

  

Tre av fyra företag i undersökningen har även ett motiv i en organisatorisk förändring. Skandia 

gick från att vara flera olika produktbolag till att bli ett kundstyrt bolag, Socialstyrelsen delade 

upp sin organisation och kände ett behov av att kommunicera ut sina nya värden och TT 

Nyhetsbyrån är en sammanslagning av fyra olika bolag. Ving gjorde ingen förändring i sin 

organisationsstruktur men kände ett behov av att kommunicera ut till sin målgrupp hur 

organisationen faktiskt var uppbyggd, då koncernen innan bytet av den grafiska profilen 

upplevdes som väldigt splittrad. Detta kan också ses som ett organisatoriskt motiv. Corporate 

rebranding: destroying, transferring or creating brand equity? tar upp de drivkrafter som får 

företag att byta namn.
160

 Studien kommer fram till att den största anledningen är strukturella 

förändringar, vilket vi kan härleda till anledningar till byten av grafiska profiler. 

  

Alla företag utom Ving tar även upp att ett motiv till förändringen var modernisering, att den 

grafiska profilen var föråldrad och därför behövde en uppfräschning. Ving tar istället upp att de 

behövde stärka sitt marknadsledarskap genom att skapa en global symbol med en tydlig 

avsändare som skapar igenkänning. Deras nya symbol som föreställer ett hjärta har en laddning 
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som är densamma i hela världen. Deras nya grafiska profil ska även tydligare signalera vad de 

står för. Ving vill koppla samman de fördelar de får inom olika typer av marknader och platser 

till exempel där kunden beställer sin resa och på resorten. De är även noga med att differentiera 

sig från andra inom branschen. Även Skandia lägger stor vikt vid differentiering från 

konkurrenter. The Role of brand logos in firm performance tar upp vikten av att logotyper just 

ska kunna differentiera företaget från dess konkurrenter. Detta då det blir ett kraftfullt verktyg 

för att skapa en relation till konsumenten.
161

 Att just Skandia och Ving tar upp differentiering 

kan bero på att de andra två företagen inte befinner sig i lika konkurrensutsatta branscher. 

Studien tar även upp vikten av symbolik då ett företag utvidgas till nya marknader eller områden, 

vilket Ving har tagit fasta på. Symboliken består i att konsumenten kopplar ihop varumärket med 

sig själv och väljer därför samma varumärke även på en annan marknad, vilket gör att Ving 

tjänar på att ha samma symbol i sina olika områden och geografiska placeringar. To be or not to 

be different: Exploration of norms and benefits of color differentiation in the marketplace tar upp 

att visuell differentiering inte alltid är positivt. Detta beror på var företaget som aktör befinner 

sig i branschen, marknadsledare tjänar på att differentiera sig medan andra aktörer tjänar på att 

likna den marknadsledande aktören.
162

 Detta är något som Ving tar upp, de är marknadsledande 

och lägger därför stor vikt vid att differentiera sig från sina konkurrenter. Skandia har en mer 

jämn position i förhållande till sina konkurrenter och lägger därför inte lika stor vikt vid att helt 

differentiera sig från exempelvis SEB, då de väljer att behålla sin gröna färg trots att det liknar 

SEBs färgsättning. De anser att det är godtagbart att båda ses som “den gröna banken” och att de 

istället får differentiera sig genom andra typer av visuella uttryck. Undersökningen kan därför 

stödja att det skiljer sig hur mycket företag vill differentiera sig visuellt beroende på vilken 

position företaget har på marknaden. 

  

Experterna på byråerna Identity Works! och Passion Lab styrker de motiv som går att finna 

hos företagen. Alla företag i undersökning ville kommunicera att de har en enad identitet genom 

sitt byte och detta bekräftar experterna genom att styrka att företag behöver byta sin grafiska 

profil för att kommunicera de varumärkesvärden de faktiskt har. Att skapa ett gemensamt intryck 

i alla kontaktytor. De styrker även att funktion är något av högsta vikt och att grafiska profiler 

behöver bytas eller förändras för att fungera i exempelvis digitala medier. Alla företag tog upp 
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att förändring behövdes för att fräscha upp uttrycket men att de kände behov av att behålla sin 

historiska anknytning. Båda experterna tar upp att ständig modernisering krävs för att företag ska 

överleva och styrka sitt varumärke, men att det är viktigt att behålla delar av sin identitet för att 

bibehålla sin position. De tar båda upp att byten ofta är en strategisk fråga och att det ofta bottnar 

i organisatoriska frågor då till exempel nya personer kommer in i företagen eller att större 

förändringar sker och att grafisk förändring behövs då organisationen förändras samt att ett byte 

kan få organisationen att vakna till liv. Det är även viktigt att differentiera sig, detta genom att 

den grafiska profilen kommunicerar just den position företaget har på marknaden och att den 

måste anpassa till den specifika målgruppen. 

  

Experterna tar även upp att byten av grafiska profiler ofta är emotionellt styrt. Detta är inget 

något av företagen i undersökningen nämner. Alla företagsrespondenterna tar dock upp att den 

här typen av arbete rör upp väldigt mycket känslor inom företagen och att alla vill vara med, ge 

åsikter och bestämma. Det kan vara så att de känslomässiga drivkrafterna är så pass 

underliggande hos de som genomför bytena att de inte är medveten om detta motiv. 

  

Enligt teorin om profil, image och identitet kan dessa motiv placeras in i enlighet med hur 

företagen vill uppfattas, hur omvärlden uppfattar dem samt deras inre självuppfattning.
163

 

Motivet som berör ett enat företag kan kopplas till alla dessa faktorer, likaså differentiering, 

förändring och modernisering. Genom dessa motiv vill de både förändra den inre bilden av 

företaget samt hur de vill bli uppfattade av omvärlden. Deras mål med motiven är även att det 

ska leda till hur omvärlden faktiskt uppfattar företaget. Funktion, organisatoriska förändringar 

och emotionella motiv kan kopplas till image och profil. Detta då dessa motiv är mer interna och 

på ett direkt plan inte uppfattas av omvärlden. De berör hur de uppfattar sig själva och hur de vill 

vara men leder inte till några direkta konsekvenser i hur omvärlden uppfattar dem, detta uppnås 

istället genom de tidigare nämnda motiven. Genom de förundersökningar som gjort av företagen, 

inför deras byten av grafisk profil, har de tagit stor hänsyn till hur deras varumärken uppfattas 

genom den grafiska profilen. Förundersökningarna visade företagen hur de uppfattades av 

konsumenterna (identitet) och genom att analysera denna information byggde de den nya 

                                                
163

 Larsson (2008) s. 113 - 117 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 84 

grafiska profilen enligt hur man vill uppfattas (image) samt för att spegla det företaget faktiskt är 

(profil). 

  

Sammanfattningsvis kan vi se att motiven till byten av grafiska profiler är att ena företaget, 

funktionalitet, förändring och modernisering, organisatoriska förändringar, differentiering samt 

emotionella faktorer. 

5.2 Vad medför det för kostnader att byta grafisk profil? 

Att genomgå ett byte av grafiska profiler är en stor investering. Det finns en problematik i att 

kostnaderna inte har tydliga ramar. Vad företagen väljer att bedöma som kostnader för ett byte av 

grafisk profil kan innebära olika saker. Kostnaderna kan generellt kopplas till förundersökningar, 

arvode för att anlita en byrå samt kostnader för implementeringen. Ibland kan även byråer ta 

betalt för användning av de element som de skapar, dock hör detta till ovanligheter men det beror 

på hur avtalen läggs upp. 

  

Varken Skandia eller Ving ville dela med sig av uppgifter kring vad deras arbete har kostat. 

Detta kan ha att göra med att de befinner sig i mer konkurrensutsatta branscher. Skandia berättar 

att budgeten för projektet har avgränsat arbetets omfattning. TT Nyhetsbyrån berättade att deras 

totala kostnader för bytet var 500 000 kronor och där ingick kostnaderna för konsulter, 

evenemang, material och arbetstid. 

  

Eftersom att Socialstyrelsen är en myndighet är alla deras kostnader offentliga. Fallet är dock 

komplext eftersom att det består av två faser. I början var tanken att skapa en helt ny grafisk 

profil och varumärke, detta till en kostnad av 600 000 kronor för det grafiska och 

varumärkesstrategiska arbetet. På grund av organisatoriska förändringar i Socialstyrelsens 

ändrades förutsättningarna för att byta ut den grafiska profilen och de beslöt att behålla sin 

inarbetade logotyp. Till följd fick de göra om hela arbetet med den grafiska profilen för att 

anpassa den till den befintliga logotypen. Den slutgiltiga kostnaden uppgick till 1,5 miljoner 

kronor. Socialstyrelsen blev uthängd i media när kostnaderna för deras arbete blev offentligt, 

media rasade över att det kunde kosta 1,5 miljoner kronor att byta färg på en logotyp. Detta 

negativa bemötande kan ses som en kostnad i sig då det försvagar varumärket. 
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Skillnaden mellan en privat köpare och en statlig köpare är att de statliga köparna har en mer 

strukturerad urvalsprocess genom offentlig upphandling. Utöver det är själva arbetet med att ta 

fram den grafiska profilen mycket lika. Kostnaderna för ett arbete att skapa en ny grafisk profil 

beror helt på vilken omfattning projektet har. Vanligtvis kan den grafiska delen av arbetet ligga 

på mellan 50 000 - 300 000 kronor, men handlar det om större företag kan det kosta över en 

miljon kronor enligt en av experterna. Att skapa en grafisk profil för en komplex organisation 

som Socialstyrelsen är ett stort arbete, men kostnaden för deras arbete är låg i förhållande till 

dess omfattning. En anledning till dess relativt låga kostnad är att byråer gör denna typ av arbete 

för att visa att de klarar av dessa komplexa arbeten, det blir en bra merit och blir en del av 

marknadsföringen för byrån. 

  

Ving valde att på ett givet datum lansera den nya gemensamma grafiska profilen i Skandinavien. 

Anledningen till att de valde en snabb lanseringsstrategi grundar sig i deras motiv till att byta 

grafisk profil, de ville skapa en mer enhetlig bild av sin verksamhet och göra kunderna medvetna 

om att det var Ving genom hela upplevelse-kedjan. Hade Ving inte gjort en snabb 

lanseringsstrategi hade bytet inte fått den effekt de önskade. How visual brand identity shapes 

consumers respons tar de upp vikten av att alla delar i varumärkeskommunikationen 

synkroniseras och är ihopkopplade för att ge företagets varumärke ett stabilt intryck. Logotyper, 

typografi och färger måste ordnas och följa mönster. Forskningen tar även upp att 

konsumenterna är mycket responsiva på visuella uttryck och att de vill skapa en logik.
164

 Även 

TT Nyhetsbyrån valde att göra en snabb lansering som nästan skedde över en natt följt av 

mindre justeringar därefter. Denna typ av snabb lanseringsstrategi ses som något ovanlig i 

branschen. Ofta refereras denna typ av byte till Telias drastiska byte av grafisk profil som ses 

som en historisk stort byte av grafisk profil i Sverige. 

  

Den vanligaste och mindre kostsamma typen av lansering är den stegvisa strategin, det vill säga 

att man gör bytet succesivt. Denna typ av lanseringsstrategi använde både Socialstyrelsen och 

Skandia sig av. Eftersom att Socialstyrelsen valde att behålla sin logotyp ansåg de att de inte 

behövde göra en snabb lansering. 
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En anledning till att Skandia valde att behålla stora delar av sin logotyp i arbetet med den nya 

grafiska profilen är att de investerat i den under de senaste åren. Investeringar de valt att göra i 

den gröna logotypen skulle bli en tagen kostnad som går förlorad (sunk cost), om de istället hade 

valt att ta fram en ny logotyp. Att Skandia trots skandaler, uppköp och ny bolagsform väljer att 

behålla sitt företagsnamn beror på att man värderar sin historia som ett gammalt, erkänt och 

svenskt bolag. De skulle heller inte ha råd att byta ut sin logotyp helt och hållet då det skulle 

innebära en dyrare och snabbare lansering. I Corporate rebranding: destroying, transferring or 

creating brand equity? tar de upp att det kan vara mycket skadligt att byta sitt företagsnamn då 

man går miste om de historiska värden företagets varumärke byggt upp. Det kan ge signaler att 

företaget ska genomgå stora förändringar och att de vill byta position. Ett varumärke måste 

vårdas aktivt för att inte försvinna.
165

 Eftersom att Skandia ville få en nystart, men samtidigt 

sträva mot vad företaget var innan skandalerna och uppköpet av Old Mutual är det strategiskt att 

behålla namnet Skandia. 

  

Att byta ut sin grafiska profil är förenat med vissa risker. Skandia ser en risk med att använda en 

grön färg, nämligen att de skulle kunna bli ihopblandade med SEB och därmed riskera att tappa 

kunder till en konkurrent. Varumärkesstrategen på Skandia nämner att de aldrig finns ett 

passande tillfälle att byta ut sin grafiska profil, det är alltid något som kommer i mellan. Även 

experten på Passion Lab tar upp detta faktum, men att det därmed är väldigt viktigt att se till att 

fördelarna väger över nackdelarna av bytet. Detta kan relateras till SWOT-analysen som 

behandlar hur företaget analyserar strategiska beslut internt genom styrkor och svagheter och 

externt genom möjligheter och hot.
166

 Styrkor med att byta den grafiska profilen kan exempelvis 

vara att företaget ökar sitt varumärkesvärde, svagheter som ett företag kan besitta i detta 

sammanhang kan vara en föråldrad profil, företagets varumärke kan ha befläckats av en skandal 

eller ha en splittrad kommunikation. Externa möjligheter med att byta ut sin grafiska profil kan 

vara att öka företagets varumärkeslojalitet och ett hot kan vara att företagets konkurrenter har 

välarbetade grafiska profiler. Att det enligt Skandia aldrig finns ett passande tillfälle kan ses 

som en övervägande svaghet, men enligt experterna samt de företag som genomfört ett profilbyte 

är dessa styrkor större än hoten. Det finns alltid de som kommer att undra över ett byte, menar 
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experten, men han tycker att företagen ska se det som ett tillfälle att presentera sig för nya kunder 

och intressenter. I TT Nyhetsbyråns fall där det gäller fyra olika företag som har gått ihop finns 

en rädsla att tappa trovärdigheten och inarbetad igenkänning. Ordet “Nyhetsbyrån” gör att 

bildbyrå-delen av företaget kommer i skym undan och kanske kommer tappa kunder. Det kan bli 

kostsamt om kunderna inte förstår vilka tjänster företaget erbjuder. 

  

Ving är en del av den rese-koncernen Thomas Cook. Deras utmaning i detta arbete är att inte 

förlora de varumärkesvärden de har byggt upp i de olika bolagen som finns i koncernen. Att som 

i deras fall ena alla olika varumärken i ett globalt varumärke är en riskfylld strategi om processen 

inte hanteras varsamt med transparens mot kunderna. Thomas Cook valde att börja 

implementeringen av det nya hjärt-varumärket i de skandinaviska länderna med ett mycket 

lyckat resultat. Nu arbetar de vidare med att även etablera den nya grafiska profilen ute i Europa. 

De har en del mycket starka varumärken där de behöver ta ställning om de ska byta ut sin 

tidigare grafiska profil och ersätta den med Thomas Cooks nya. Det är något som måste få ta 

tid, annars kan det bli en dödsstöt för ett företag av exempelvis Jet Tours storlek. I The Role of 

brand logos in firm performance belyser de vikten av en bra designad logotyp och hur den kan 

vara ett mycket kraftfullt verktyg för att bygga relationen stark mellan varumärke och 

konsumenter. Den enade grafiska profilen gör det möjligt att identifiera företaget och 

differentiera det mot konkurrenter.
167

 På lång sikt kommer det här arbetet leda till ett mycket 

starkt varumärke om Thomas Cook lyckas med att integrera alla koncernens underliggande 

varumärken i det globala varumärket. När den nya grafiska profilen skulle etableras i 

Skandinavien valde de att fortfarande behålla de gamla namnen för de reseföretag som var 

verksamma i de olika skandinaviska länderna så som Ving i Sverige. De ansåg att det skulle bli 

en för stor förlust för varumärket att helt ta bort företagsnamnet i bytet. På lång sikt vill Thomas 

Cook att hjärtat som symbol ska kunna leva av egen kraft. 

  

Sammanfattningsvis beror kostnaderna på hur omfattande byte av grafisk profil företaget 

behöver göra och därefter hur de lägger upp lanseringen av den nya grafiska profilen. Den största 

risken med att byta ut sin grafiska profil är att genomföra processen dåligt och att företaget får en 

negativ respons. Det är av högsta vikt att företagen gör ett genomarbetat arbete från början till 
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slut. Gör de inte det finns risken att företagen lägger stora pengar på något som i slutändan kan 

ha negativa effekter för företagets verksamhet och varumärke. 

5.3 Vad medför det för mervärden att byta grafisk profil? 

De mervärden företagen kan se att de fått eller kommer att få är nära anknutna till de motiv de 

sett med att göra bytet. De mervärden de anser att de fått bottnar i att de fått ett enat företag, 

lätthanterliga och funktionella profiler, modernisering, differentiering och att förändringen i sig 

är positiv. De har genom bytet av den grafiska profilen riktat ett fokus mot de motiv de hade och 

ville uppnå och genom det har det även genererat mervärden då de blivit fokuserade områden 

som företaget valt att arbeta med. Företagen lyfter att detta ger en tydlighet och transparens mot 

kunder, att de nu lättare kan kommunicera vad de faktiskt står för, arbetar med och att de samlar 

allt under samma tak. Skandia tar bland annat upp att kunder inte förstått att både bank och 

försäkring finns hos Skandia men att man genom en identitet kan förtydliga detta. Ving lägger 

vikt vid att det ska ge en helhetsupplevelse som gynnar kundlojalitet och lämna avtryck. 

Företagen vill bygga en närmare och tydligare relation till sina konsumenter genom bra och 

tydliga grafiska profiler. Detta stödjs av artikeln The Role of brand logos in firm performance 

som tar upp att bra och tydlig design samt logotyp är ett kraftfullt verktyg för att bygga en 

relation mellan varumärket och konsumenten och att detta styrs mycket av vad som är 

symboliskt och estetiskt tilltalande.
168

 Detta stödjs av experterna på byråerna som anser att en 

välarbetad grafisk profil som speglar vad organisationen faktiskt är ger trovärdighet och en tydlig 

position mot sin målgrupp. 

  

En ytterligare effekt alla företag i undersökningen lyfter är att det har gett stora positiva interna 

effekter inom organisationen. Skandia lyfter att det har gett en intern gemenskap, de har gått 

från splittrade produktbolag som varit externt ägda till ett gemensamt kundstyrt bolag där alla 

känner sig delaktiga. Socialstyrelsen tar upp att den interna förankringen varit viktig då det 

skapar en trygghet och ett stöd internt. TT Nyhetsbyrån lyfter att det har varit viktigt med stöd 

inom organisationen och att alla känner sig som en del av det nya sammanslagna bolaget. Ving 

hade en stor pampig lansering med alla anställda vilket spred positiv energi inom organisationen. 

Alla företag utom Ving la stor vikt vid att alla var delaktiga i själva processen för att få stöd och 
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gemenskap inom organisationen. Ving var det enda företaget som valde att hålla arbetet med den 

nya grafiska profilen hemlig fram till lanseringen. Trots att de valde att hålla arbetet hemligt 

anser de att den nya grafiska profilen har mottagits positivt inom organisationen. 

  

Byråerna anser att det är extremt viktigt med intern förankring och att detta är ett av de viktigaste 

och största mervärdena som ges av ett byte av en grafisk profil. Det ger energi till företaget och 

ger det en möjlighet till nystart. Experten på Passion Lab tar ett exempel från Luleå Hockey där 

de inte hade förankrat förändringen tillräckligt bra i organisationen och den mottogs då ytterst 

dåligt av både organisationen i stor samt av supportrarna. Det är därför viktigt att låta de 

anställda vara med i processen och genom det skapa mervärden och förankring. Experten på 

Passion Lab tar även upp att stöd från anställda i sig är marknadsföring är viktigt, då de sprider 

den positiva inställningen av företaget via Word of Mouth. 

  

De interna mervärdena kan kopplas till teorin om Word of Mouth som tar upp de influenser som 

kommunikation mellan människor ger.
169

 Genom att byten av grafiska profiler kan skapa 

positiva reaktioner internt hos företag sprids denna goda relation till varumärket och genererar 

varumärkesvärden. Tas detta tillvara på av företaget som genomför ett profilbyte kan det ge stora 

positiva effekter. Involveras människor internt inom företagen gör detta enligt studien att det 

sprids en mer positiv laddning kring bytet och därmed varumärket. Företag bör därför ta till vara 

på dessa mervärden, involvera sina anställda och på det viset få positiv marknadsföring via Word 

of Mouth. 

  

De flesta företag tar upp att det är svårt att se vad bytet av den grafiska profilen har gett för 

mervärden. Detta då det är svårt att mäta och ofta tar lång tid att se effekter av. TT Nyhetsbyrån 

planerar till exempel att göra en kundundersökning längre fram i tiden då de hoppas kunna se 

effekterna av bytet. 

  

Byråerna stödjer att det är svårt att se effekterna och mervärdena som ett byte ger. Identity 

Works! tar som exempel att de gjorde ett arbete med Systembolagets grafiska profil under 

1990-talet och att de först nu har börjat se effekterna. Det gör att det är en svår bransch för 
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byråerna att arbeta i då mervärdena ibland är svåra att påvisa. Det är nära anknutet till långsiktiga 

strategier och ett mer långsiktigt tänk. 

  

Teorin Five Dimensions of Brand Personality tar upp hur företag genom fem olika dimensioner 

kan kommunicerar ut sin varumärkespersonlighet.
170

 Detta är något företagen i studien har tagit 

fasta på då de genom sina grafiska profilbyten är noga med sina val för att kommunicera ut sin 

personlighet. Genom förundersökningar och analys av tidigare profiler har de undersökt hur de 

uppfattas för att sedan bygga en grafisk profil i enlighet med deras varumärkespersonlighet. 

Företagens processer inför bytet tyder på att de är medvetna om att varumärkespersonligheten är 

något som behöver kommuniceras ut genom den grafiska profilen. I den vetenskapliga artikeln 

Exciting red and competent blue: the importance of color in marketing kopplas modellen om 

varumärkespersonlighet till de färger som enligt studien representerar de olika kategorierna.
171

 

Vi kan se en koppling mellan de färger företagen har valt och de varumärkespersonligheter de 

vill inneha. Skandia utstrålar genom sin gröna färg en robust personlighet. Socialstyrelsen har 

bytt från röd (spänning) till blå (kompetent) logotyp vilket vi tycker överensstämmer med att de 

vill uppfattas som en pålitlig och kompetent myndighet. TT Nyhetsbyrån har en svart logotyp 

vilket står för sofistikerat. Ving har bytt från orange (spänning) till gult (spänning och 

uppriktighet). Även om dessa val av färg inte behöver vara medvetna från företagens sida tror vi 

att det finns en tydlig koppling mellan färgval och varumärkespersonlighet då alla färgval 

stämmer överens med de värden företagen eftersträvar. 

  

Sammanfattningsvis kan vi se att mervärdena är nära sammankopplade med de motiv företagen 

har till att byta grafisk profil och ligger i en identitet, funktionalitet, förändring och 

modernisering, differentiering och positiva interna effekter. Mervärden är också något som är 

svårt att mäta då det är en mycket långsiktig process. 
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6. Slutsats 
I detta stycke kommer uppsatsens resultat att sammanfattas samt att studiens 

problemformulering besvaras. 

  

Denna studie syftar till att vara ett komplement till forskningen genom att utreda primära 

drivkrafter till att företag byter grafisk profil. Genom att undersöka de drivkrafter som ligger 

bakom byten av grafiska profiler adderar studien en ytterligare aspekt då tidigare forskning 

undersökt framförallt direkta värden av grafik och design samt drivkrafter bakom byten av andra 

typer av varumärkesvärden. 

  

Studiens frågeställningar har resulterat i en kartläggning av de studerade företagens motiv, 

kostnader och mervärden vid grafiska profilbyten. Undersökningen har påvisat att de motiv som 

finns är att ena företaget, funktionalitet, förändring och modernisering, organisatoriska 

förändringar, differentiering samt emotionella faktorer. De kostnader som har påvisats är 

beroende av omfattning och detta är en avgörande fråga för hur pass stort byte företagen väljer 

att göra. Detta då ett större byte kräver mer arbete och resurser. En mindre bra process kan också 

generera kostnader till företagen då det kan ge negativa effekter för företagets verksamhet och 

varumärke genom exempelvis negativa reaktioner i media. Därför är det viktigt att genomföra ett 

gediget arbete i processens uppstart för att minimera risker. Undersökningen har resulterat i att 

de mervärden företagen ser med att byta grafisk profil är en identitet, funktionalitet, förändring 

och modernisering, differentiering och positiva interna effekter. Utöver det har studien även visat 

att mervärden av profilbyten är svåra att mäta och ofta syns först flera år efter då det är en del av 

ett långsiktigt strategi arbete. 

  

Undersökningen har genom dessa frågeställningar genererat svar på uppsatsens 

problemformulering. De primära drivkrafterna till att företag väljer att byta grafisk profil är att 

ena företaget, funktionalitet, förändring och modernisering, organisatoriska förändringar, 

differentiering samt emotionella faktorer. Dessa värden anser företagen väger över de kostnader 

som deras profilbyten genererat men beroende på budget har deras byten varit olika omfattande 

och därmed har drivkrafterna varit mer eller mindre prioriterade. Drivkrafterna har varit lika i 

alla de fall som har studerats men det har varierat hur stor kostnad företagen har haft möjlighet 
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att bekosta. Drivkrafterna har alltså inte varit olika beroende på de kostnader företagen har haft 

möjlighet att bekosta utan har genererat olika omfattande mervärden. 

  

Utöver motiv och kostnader, som har undersökt för att se vilka drivkrafter företagen väljer att 

prioritera, har även mervärden undersökt för att påvisa om de drivkrafter företagen har faktiskt 

överensstämmer med de värden ett profilbyte genererar. Studien har kommit fram till att ett 

mervärde ej har funnits med som en drivkraft för företagen, vilket är positiva interna effekter. 

Alla studerade företag samt byråer är dock överens om att detta är en av de mest positiva 

faktorerna som profilbyten genererar. Undersökningen kan påvisa att detta är något som företag i 

framtiden borde ta hänsyn till och överväga som en drivkraft för att byta sin grafiska profil. 
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7. Egna reflektioner 
I detta stycke presenteras egna reflektioner som författarna till denna uppsats har mött under 

arbetet med uppsatsen att tas upp. 

  

Under arbetet har många nya aspekter av grafiskt profilarbete visat sig. Vi har lärt oss att grafisk 

design inte är enbart yta utan kan ge enormt stora effekter på hur ett företag uppfattas externt 

samt hur ett företag fungerar internt. Något som är problematiskt i detta fält är svårigheten att 

mäta resultat av arbetet, vilket skapar en svårighet för företag att motivera att arbeta mer med 

sina grafiska värden kopplade till sitt varumärke. Påverkan kan synas först efter flera år. Vi är 

dock övertygade om att alla typer av företag skulle gynnas av att prioritera en tydlig och 

genomarbetad grafisk profil. 

  

Under studiens gång har vi argumenterat kring formuleringarna byte av grafisk profil mot 

förändring av grafisk profil. Ett företag kan göra mer eller mindre drastiska förändringar i sitt 

grafiska uttryck, det kan handla om allt från att man adderar ett visst element till en befintlig 

grafisk profil till att företaget väljer att byta ut hela sitt grafiska maner. Dock har vi valt att tolka 

detta som ett byte av grafisk profil då det grafiska uttrycket blir ett annat än tidigare. 

  

Arbetet med grafiska profiler är i sig relativt okänt av personer som ej arbetar med detta, men 

däremot har vi märkt att ett element i den grafiska profilen uppmärksammas mer än något annat, 

nämligen logotypen. En respondent i studien drar parallellen till att alla kan rita, att det därför 

känns legitimt att alla ska kunna ha åsikter angående en grafisk logotyp. Detta kan uppfattas som 

ett problem av de som leder arbetet med att utveckla grafiska profiler, då detta kan röra upp 

mycket känslor internt inom företagen. Det kan exempelvis bli så att en person i ledningen 

ogillar ett specifikt färgval och därmed behöver arbetet göras om. Det är därför viktigt att 

inkludera så många som möjligt av medarbetarna på företaget i förundersökningen, men att i 

själva processen avgränsa antalet medarbetare för att kunna fatta strategiska beslut. 

  

Samhället blir alltmer globaliserat och vi kan idag lätt få intryck och inspireras av andra 

människor världen över. En av respondenterna i studien tror att detta bidrar till att vi som 

konsumenter förväntar oss en ständig förändring från företagens sida och att vi som konsumenter 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 94 

i framtiden kommer kräva att även konservativa branscher arbetar mer med att förtydliga och 

skapa välarbetade grafiska profiler. Vi vill förtydliga att det inte alltid handlar om stora 

förändringar, det kan likväl vara justeringar som kommer att bli strategiskt nödvändiga för 

företagen i framtiden. 

  

I framtida forskning skulle det kunna göras ännu mer studier kring designs koppling till 

varumärken och marknadsföring. Kopplingen mellan dessa områden är fortfarande relativt 

outforskad och design blir ofta snarare en fråga om tycke och smak. Inom litteraturen slutar ofta 

modeller vid att design behövs för att uttrycka värden men få svarar på hur detta faktiskt kan 

göras och analyseras. Forskningen skulle därför kunna lägga ett ytterligare fokus vid hur man 

strategiskt kan använda sig av design då det är ett mycket kraftfullt verktyg. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguider 

9.1.1 Semistrukturerad Intervju: Intervjuguide A, version 1.0 

Intervjuguide för anställda på företag som genomgått ett byte av sin grafiska profil. 

  

Bakgrundsfrågor 

Kortfattad beskrivning om vad intervjun kommer att handla om. 

  

1. Anonyma  Får vi nämna ert namn  Får vi nämna ert företag  

  

2. Vad är din position på ert företag? 

  

3. Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

  

4. Hur länge har du arbetat på företaget? 

  

5. Vad har du för bakgrund och erfarenheter? 

Utbildning, tidigare yrken, relaterade erfarenheter. 

  

Förstadiet 

Kortfattad beskrivning om vad vi vill veta om stadiet innan bytet av den grafiska profilen och hur 

processen såg ut. 

  

1. Var ni med från starten av projektet att byta grafisk profil? 

  

2.  ur väcktes id n till bytet av den grafiska profilen  

Brainstorming, plötslig idé som väcktes hos en individ, strukturerad process. 

Återgång till tidigare grafisk profil. 

  

3. Vad var drivkrafterna till bytet av den grafiska profilen? 

Ny vision, fusion, uppköp utträde, externt beslut, internationalisering, bryta med 

förflutna, del av större strategi. 

  

4. Vad la ni för budget för bytet av den grafiska profilen? 

  

5. Utförde ni undersökningar innan processen startade  

Konsumenter/externa parter. 
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6.  ur såg beslutsprocessen ut  

Svår enkel, dyr billig, kort lång. 

  

7. Vilka var med i beslutsprocessen? 

Enbart ledningen, intressenter såsom kunder, medarbetare (vilka avdelningar), extern 

part?  ppen beslutsprocess, hur sköttes kommunikationen. 

  

8. Hur många var med? 

  

 . Anlitade ni extern hjälp  

Konsulter eller andra experter.                                                          

  

10.  ilka tidigare erfarenheter tog ni hänsyn till  

Tidigare egna förändringar, andras erfarenheter. 

  

11. Såg ni några konsekvenser med bytet av den grafiska profilen? (innan bytet) 

  

Processen: 

Kortfattad beskrivning om vad vi menar med processen, strategi samt faktiskt genomförande. 

  

1. Varför har ni valt att byta grafisk profil? 

  

2. Var alla överens om bytet av den grafiska profilen? 

  

3. Var alla överens om hur processen skulle se ut? 

  

4. Vad är idén/tanken med den nya grafiska profilen? 

Beskrivning av det nya konceptet. 

  

5. Vad hade ni för strategi för införandet av den nya grafiska profilen? 

Över en natt 

Gradvis införa, gradvis avveckla strategin 

Kombinerad med andra förändringar 

  

6.  ad såg ni för styrkor och möjligheter med att byta den grafiska profilen  

  

7.  ad såg ni för hot och svagheter med att byta den grafiska profilen  

  

 .  ilka övriga förändringar genomfördes i samband med bytet av den grafiska profilen? 

Organisatoriskt, 
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Efter bytet av grafisk profil 

Meta: beskriv att vi vill veta om utfallet, konsekvenserna och uppföljning. 

  

1. Fick ni det utfallet ni förväntade er? 

  

2. Är ni nöjda med konsekvenserna? 

Hade ni gjort något annorlunda? 

  

3. Är ni nöjda med processen? 

Hade ni gjort något annorlunda? 

  

4. Vad kostade bytet av den grafiska profilen? 

   Vad innefattade kostnaderna för områden? 

   Ungefär vilka siffror rör det sig om? 

Rena kostnader, andra typer av merkostnader. Arbetstimmar. Blev kostnaderna som 

förväntat/planerat. 

  

5. Vad anser ni att bytet av den grafiska profilen har gett för mervärden? 

  

6. Har ni gjort någon uppföljning kring bytets konsekvenser? Vad har ni fått för respons? 

  

7. Slutligen, vill ni tillägga något? 

9.1.2 Semistrukturerad Intervju: Intervjuguide B, version 1.0 

Intervjuguide riktad mot varumärkesexpert. 

  

Bakgrundsfrågor 

Kortfattad beskrivning om vad intervjun kommer att handla om. 

  

1. Anonyma  Får vi nämna ert namn  Får vi nämna ert företag  

  

2. Vad är din position på ert företag? 

  

3. Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

  

4. Hur länge har du arbetat på företaget? 

  

5. Vad har du för bakgrund och erfarenheter? 

Utbildning, tidigare yrken, relaterade erfarenheter. 
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Intervju om varumärken och byte av grafisk profil 

  

1. Hur arbetar ni med grafiska profiler? (varumärken) 

  

2. Hur ser processen ut när företag kontaktar er för byte av sin grafiska profil? 

Hur tidigt i processen blir ni inblandade? 

  

3. Brukar tillvägagångssättet skilja sig mycket åt mellan olika företag? 

  

4. Vad tror ni är den största anledningen till att företag byter ut sin grafiska profil? 

När tycker ni att de bör byta? 

Ny vision, fusion, uppköp utträde, externt beslut, internationalisering, bryta med 

förflutna, del av större strategi, modernisering. 

  

5. Hur ser processen/arbetet ut hos er? 

Förberedelser, förundersökningar. 

  

6. Hur tar ni fram en ny grafisk profil? Vilka värden och teorier tar ni hänsyn till? 

Tidigare profil, marknadsföringsmodeller, färger, konkurrenter. 

  

7. Vad anser ni att olika typer av faktorer så som färg, logotyp, typsnitt är värda? 

Hur viktiga är de olika delarna? 

Form på logotypen, typsnitt, färger, applicerbarhet och smidighet, differentiering. 

  

8. Vilka är med i beslutsprocessen? 

Enbart ledningen, intressenter såsom kunder, medarbetare (vilka avdelningar), extern 

part?  ppen beslutsprocess, hur sköttes kommunikationen. 

  

9. Hur många är med i arbetet? 

  

10. Vad ser ni för konsekvenser med byten av grafiska profiler? 

  

11. Anlitar ni någon extern hjälp  

Konsulter eller andra experter.                                                         

  

12.  ad har ni för strategi för införanden av nya grafiska profiler  

Hur anpassar ni strategier till olika typer av företag? 

Över en natt 

Gradvis införa, gradvis avveckla strategin 

Kombinerad med andra förändringar 

Kampanjer 
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1 .  ad ser ni för styrkor och möjligheter med att byta grafiska profiler  

  

14. Vad ser ni för hot och svagheter med att byta grafiska profiler? 

  

15. Hur följer ni upp ett byte av en grafisk profil? 

  

16. Vad kostar ett byte av en grafisk profil? 

Rena kostnader, andra typer av merkostnader. 

Brukar kostanderna gå att förutsäga. 

  

17. Vad anser ni att byten av den grafiska profilen kan ge för mervärden? 

  

18. Historiskt, genom tiden, hur har arbetet med varumärkesprofiler förändrats? 

  

1 . Slutligen, vill ni tillägga något  

9.2 Intervjubilagor 

9.2.1 Intervju A 

Intervju: Skandia, Gun-Britt Brandt Larsson, Produktionsledare, Marknadsavdelningen. 

Tid: 2014-04-14, klockan 09:00-10:00 

Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm 

Kommentar om intervju: intervjun utfördes i ett konferensrum hos Skandia. Miljön var därför lugn och 

utan störningsmoment. Respondenten var samarbetsvillig, delgav mycket information och hade stor 

kunskap inom området. Intervjun följde till största del intervjuguidens struktur men vissa frågor togs ej 

upp då respondenten svarade ur marknadsavdelningens perspektiv och hade därför inte insikt i alla 

varumärkesfrågor.  

 

Vill du vara anonym eller får vi nämna ditt namn och företag? 

Det går jättebra. Det har jag inga problem med.  

 

Vad heter du? 

Gun-Britt Brandt Larsson på Livförsäkringsbolaget Skandia 

 

 

Vad jobbar du med? 

Jag arbetar som projektledare/produktionsledare, på marknadsavdelningen. 
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Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

Jag driver olika projekt. Det kan vara egna projekt eller så är jag produktionsledare i andra projekt. Jag är 

ansvarig för hela vårt trycksaks-förråd. Jag har kontakten mot våra leverantörer. T.ex. vårt trycksaksförlag 

och vår byrå som gör våra trycksaker och brand items. Det är brett och dagarna fylls av varierande 

uppgifter.   

 

Hur länge har du jobbat här?  

På Skandia har jag jobbat i 24 år, men med många olika saker. Jag började då Skandia var ett väldigt stor 

bolag, då även den delen som heter If idag ingick. Det var ett jättebolag, world wide.  

 

Jag började på ekonomi, då jag är ekonom i botten. Sen har jag ju gjort en massa saker, som man kan göra 

på stora företag. Det är väldigt spännande. Just i den här rollen har jag varit i 10 år.  

 

Hur kom du in på det är spåret yrkesmässigt? 

Vi hade en omorganisation, jag hade en chef då som tyckte att jag skulle testa det den här rollen och då 

blev det så. Som det ofta blir. Jag har haft turen att bli tillfrågad att ta många jobb, jag har sökt många 

jobb, men många gånger har det bara blivit så. 

 

Vad har du för bakgrund och tidigare erfarenheter?  

Skola, gymnasium, lite högskola, men ingen examen. Jag pluggade marknadsföring. Tidigare har jag 

jobbat som fastighetsmäklare. Jag har jobbat för ett amerikanskt företag som gjorde verktygsrobotar. Jag 

har jobbat på ett företag som sålde swimming pools, så jag har gjort en massa olika saker. Det har varit 

väldigt roligt.  

 

När jag började på Skandia, hade jag aldrig varit på ett ställe mer än fem år, men det är ett stort företag. 

Det var jätteroligt, det var lite som så att det präglade mig att jobba för stora företag. Sen blev jag head-

huntad av ett mindre företag, men det funkade liksom inte, för mig betyder ett stort företag mer 

möjligheter, att man kan utvecklas och att man kan söka sig vidare inom företaget. Ett litet företag i all 

ära, men du är den du är, det är svårt att ta ett steg utåt. 
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Har du varit med någon gång från starten när ett företag skall byta sin grafiska profil? 

Ja det har jag, men den här gången är det första gången som jag är med från allra första början. Det är 

faktiskt väldigt bra då jag jobbar med det jag gör, nämligen trycksakerna, eftersom de är en stor del av 

vårt ansikte ut mot kund. Jag propsade själv för att få vara med tidigt i processen. Tidigare har jag bara 

blivit ställd inför fakta. Nu kan jag vara med och påverka. Ofta är beslutet redan bestämda t.ex. att man 

ska ändra logotypen, men nu kan jag påverka besluten.  

 

Var det något nytt att en person på din position fick vara med? 

Vanligtvis kommer vi in i processen senare då många beslut redan är fattade. Att jag är med från början 

betyder att jag kan påverka besluten och bidra med min erfarenhet om vad som fungerar eller inte 

fungerar tidigare i processen.  

 

Hur föddes idén att byta grafisk profil? 

Det grundas i att vi tidigare var ägda av det Sydafrikanska företaget Old Mutual i många år, då Skandia 

Liv köpte tillbaka Skandia ville man förtydliga detta och profilera Skandia som ett svenskt bolag igen. Att 

vi dessutom efter årsskiftet 2013/2014 är kundstyrda påverkade också beslutet. Därmed bytte vi också 

namn Livförsäkringsaktiebolaget Skandia finns inte längre utan nu heter vi Livförsäkringsbolaget Skandia 

Ömsesidigt. Vi vill skapa ett nytt Skandia och strävar efter att återigen bli det stora bolaget vi en gång var. 

Vi vill bli Top of mind.  

 

Har du någon insikt i vad ni hade för budget? 

Tyvärr inte. 

 

Vet du om ni gjorde några undersökningar innan ni startade processen? 

Vågar inte svara på det. Har för lite koll på förarbetet. 

 

Hur såg er beslutsprocess ut? 

Det var en lång process. Arbetet började för omkring ett år sen. Tankegångarna har funnits länge och det 

är något som diskuterats mycket i styrelsen. Men när man tecknade ett kontrakt med en designbyrå så 

började arbetet att gå snabbare. 

 

Vad tror du det beror på att processen var så lång? 

Många viljor. Hur ska vi se ut? Att hitta en byrå. Man behöver proffs, detta klarar vi inte inhouse. 
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Vilka var med i den här processen? 

Framförallt varumärkesavdelningens projektledare Per Lundh och Sven Ljungberg, varumärkeschef. 

Marknadsavdelningen har varit med i processen och vår kommunikationsavdelning tillsammans med 

ledningen. I bolag som detta är beslutsvägarna väldigt långa och många olika avdelningar måste kunna 

säga sitt.  

 

Anlitade ni någon extern hjälp utöver designbyrån? 

Det vet jag inte. 

 

Ser ni några konsekvenser med bytet? 

Eftersom vi både bytt bolagsform och namn, vi hette tidigare Skandia Bank & Försäkring, nu ska vi bara 

heta Skandia. Det ska bli ett Skandia, man ska inte prata om Skandia Liv, Skandia Link och Skandia 

Fonder utan nu är det Skandias Livbolag, Skandias fonder och Skandias fondförsäkringsbolag så man ska 

bli ett Skandia.  

 

Var alla överens om bytet? Var alla överens om hur processen skulle se ut? 

Passar på den 

 

Vad har ni för strategi för införandet? 

Det är inte riktigt bestämt eftersom vi inte är helt klara med allt än. Vi har bestämt typsnitten, hur 

logotypen ska se ut och vilken färger vi ska jobba med. Den nya logotypen kommer vara helt grön, men 

den får en ny nyans mot den tidigare. Tidigare var kolonen i silver och Skandia i grönt, men nu blir det 

alltså en färg på hela logotypen.  

 

Införandet kommer antagligen att bli succesivt. Vi kommer även att byta ut våra bildmaner. Vi har inte 

börjat göra om alla våra broschyrer, men skapar vi en ny så följer vi de nya riktlinjerna.  

 

Kommer ni göra en kampanj mot era kunder när det är färdigt? 

Nej det tror jag inte eftersom vi succesivt kommer byta ut. Jag har inte hört att man ska göra en kampanj, 

vi ska inte göra en Telia, att byta över en natt. Det skulle bli mycket kostsamt och jag tror inte kunderna 

skulle förstå det.  
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Vad ser ni för styrkor och möjligheter med bytet? 

Vi ser att vi blir mer enhetliga. Att kunderna ska förstå att Skandia står för mycket mer än bara 

förskärning och bank eller vad man nu tror att Skandia är. Skandia ska nu vara ett enhetligt bolag där man 

både kan spara, ha försäkringar, ett företag där det finns allting. Skandiabanken ska inte vara något som 

står vid sidan av, allt ska vara ett, det är därför vi försöker smalna av till Skandias bank, Skandias livbolag 

osv, men att det är Skandia som står över som mamma så att säga.  

 

Ser ni några hot eller svagheter?  

SEB har ju också grönt, men trots att de har en annan nyans så tror många konsumenter att vi är samma. I 

och med att vi blev gröna en gång i tiden så händer det att vi blir förväxlade med andra bolag. Det kan 

vara ett hot, men å andra sidan tror vi ändå att om vi är det gröna bolaget så tror vi att på sikt att det 

kommer bli bra. 

 

Vilka övriga förändringar sker i samband med bytet av den grafiska profilen? 

Vi har bytt bolagsform så vi är nu ett ömsesidigt bolag, d.v.s. överskottet går tillbaka till våra kunder. Vi 

kommer ha ett fullmäktige, vi ska ha ett val här i vår, det är väldigt mycket som ändrar sig. Sen kommer 

nog inte alla kunder att förstå detta. Vi kommer skicka ut ett informationsbrev om detta som kommer 

förklara hur detta kommer att fungera i framtiden. 

 

Vad tror ni om utfallet? 

Svårt att säga nu, men naturligtvis hoppas vi på att det ska vara positivt såklart.  

 

Om ni hade fått börja om från början, är det något ni skulle gjort annorlunda? 

Detta kan jag inte svara på. 

 

Vad tror du att detta kommer ge för mervärden? 

Jag tror på det här som vi sagt tidigare, det här med ett Skandia. Vi kommer bli mer tydliga, idag förstår 

inte kunden alla våra interna områden som Liv och Link osv. Man kanske inte kopplar Skandiabanken till 

Skandia, det är inte helt självklart för kunderna, men det är självklart för oss här i huset. Så jag tror på det 

här med Ett Skandia är det viktiga. 
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Vad betyder det här i form av arbetsmängd? 

Det betyder jättemycket, jag ansvarig för trycksaker, och i med det här ska vi byta ut allting under det här 

året. Det är mycket jobb att skapa alla mallar för alla program. Men det är nog svårt att förstå hur mycket 

jobb det är. Det kommer fylla min tid. 

 

Vad är det för värden ni vill signalera och hur går tankarna kring den nya grafiska profilen?  

Vill passa denna till Per.  

 

Tror du det kan ha någon inverkan att ni gjort många byten under en relativt kort period? Även 

om det är små förändringar. Tror du det kan påverka? 

Jag tror inte det påverkar. Jag tror inte att kunderna lägger märke till de små detaljerna som att vi tagit 

bort ”BANK & FÖRSÄKRNING” ur vår logga eller vilken färg vi har på kolonet i vår logotyp. Detta är 

förändringar som istället spelar roll för oss som jobbar med det. Det är ju så när man jobbar för ett 

företag, och jag har ju varit med om några byten under årens lopp så är det ju mer VI som är skadade. 

Man tycker att allt är så självklart, på ett annat sätt än vad kunderna förstår. Att byta en logga.   

 

Sen att vi ska gå mot att vara ett sparbolag. Tidigare då vi var det stora bolaget så hade vi även 

sakförsäkringar för bil, båt och hus. Då var det mer försäkringar, nu är det mer pensions-, barn- och 

livförsäkringar. Det är en väldig skillnad. Utöver detta har vi också en bank.  

 

Företaget har förändrats enormt mycket. Det är det som kunderna behöver veta. Kunderna tror att 

försäkringsbolag är lika med husförsäkring. Skandia har varit spretiga, det är det vi vill förändra. Man har 

svängt sig med olika termer, men kunderna har inte förstått vad som är vad. Det kan ha att göra med att 

försäkringsbranschen är en komplex bransch. Telia kanske är mer enkel för folk att förstå vad det handlar 

om.  

 

Hur är det att jobba med marknadsföring av en så komplex bransch? 

Det är en utmaning, att förklara någonting på ett enkelt sätt för någon när man själv tycker det är så 

självklart. Ibland tar jag med mig texter hem och ber min man läsa för att se om han förstår och att jag 

lyckats förmedla mitt budskap. Förstår inte han, så får man kanske tänka om. Det är få som är insatta, 

kanske på sin höjd tecknat en pensionsförsäkring.  
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Om du jämför hur det gick till förra gången ni gjorde ett stort byte i den grafiska profilen med det 

jobb ni gör idag? Är det någon skillnad? 

Jag tror det känns mer nu, det här känns mer som att alla är så taggade. Det är ett nytt bolag och det känns 

nytt och fräscht!  

 

Förra gången var det mer ”Jaha, så ska vi byta det här också..”. Det är skillnad nu, inhouse, vi är 

tillbakaköpta, vi har köpt tillbaka oss av det där företaget som ingen fattade att vi blev sålda till. Det blir 

liksom lite ”Wow vi är tillbaka!”. Det är kul och alla är så taggade. Man har mål till 201 . Man ser 

framåt. Man ser skillnad! Det finns en ny kraft i bolaget. Det känns jättebra att vi är tillbaka igen.  

 

Nu är vi ömsesidiga, kunderna kommer kunna påverka och rösta, utan att för den skull bli ett nytt Coop. 

Det finns fler bolag som är som vi. Nu är det mer helhetstänk, mycket tack vara den designbyrån vi 

anlitat, allt från typsnitt och logotypens placering till bildmaneret och allt! Det här helhetsgreppet är den 

här gången något annat än hur det gått tidigare. 

 

Vilken designbyrå har ni anlitat? 

Kurppa Hosk 

 

Hur tänker ni med profilprodukter? 

Det ska finnas en tanke bakom allt. När det gäller oss så har vi inriktat oss på hälsa. Så t.ex. har vi tagit 

fram små tuber med handsprit som profilprodukter eller brand items som vi brukar säga. Vi har Lypsyl 

med solfaktor och vi har handdukar. Sen har vi koncept med kaffekoppar, det är främst för alla våra 

kontor ute i landet. Man ska känna igen sig, det ska se likadant ut. Det är väldigt roligt att jobba med.  

 

Har du något du vill tillägga? 

Slutligen, vill jag säga att nu är allt genomtänkt på ett helt annat sätt mot hur det var förut. Tidigare 

kanske man slängde in en våg lite mer hip som happ, nu är det mycket mer baktanke kring allt. Det ska 

vara enhetligt utåt! Det är stor skillnad! Det är spännande och roligt att vara med!  
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9.2.2 Intervju B 
 

Intervju: Skandia, Per Lundh, Projektledare, Varumärkesavdelningen 

Tid: 2014-04-24, klockan 10.30 – 11.30 

Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm 

Kommentar om intervju: intervjun utfördes i lounge på Skandias huvudkontor. Miljön var 

stundvis bullrig då personer förbipasserande men i övrigt var miljön lugn. Respondenten var 

samarbetsvillig, kunnig och utförlig. Intervjun följde intervjuguidens struktur utöver följdfrågor 

och vidare frågor i slutet.  

 

Vill du vara anonym eller får vi nämna ditt namn och företag? 

Ni får gärna skriva namn och företag, är det några konstigheter så kan ni väl stämma av citat med 

mig bara. 

Vad är din position på företaget? 

Jag jobbar som projektledare på en avdelning som heter varumärkesavdelningen. Vi är en del av 

strategi och verksamhetsutveckling vilket kanske inte är helt vanligt att varumärkesavdelningen 

sitter på den avdelningen. Utan ofta brukar ju marknad och varumärke sitta ihop, på Skandia så 

sitter marknad ihop med affär, medan vi har det strukturerat på det sättet att vi sitter ihop med 

strategi och verksamhetsutveckling. Vi har inga verktyg ut emot kund, för vi är några fåtal 

personer som jobbar med strategier, policys och såna saker. Vi jobbar väldigt tight med marknad 

och information och även HR för kommunikation internt, så de avdelningarna förutsätter att vi 

över huvud taget ska kunna få ut vårt budskap.  

 

Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

Jag skulle säga att det är högt och lågt, det är allt från att vi skruvar i varumärkesstrategi kring 

t.ex. en förändrad omvärld eller en förändrad del i bolaget, till att vi gör någon form av dialog 

med marknad och kommunikation där det handlar om kampanjer, egna kanaler, utveckling och 

sådana saker. Så jag jobbar ganska mycket som projektledare och ett av de stora projekten som 

jag drivit nu senaste året är att ta fram en ny identitet för Skandia, en visuell identitet.  

 

Vad är din bakgrund? 

Jag har jobbat på reklambyrå i 15 år, som Art Director och Designer, så att jag har ju jobbat 
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mycket med reklam, marknadsföring med design och den typen av frågor. Sen tror jag nog att jag 

vart klar med själva kreatörsrollen, och kände att jag ville använda den erfarenhet jag hade 

samlat på mig skulle i en mer projektledande roll än att göra den kreativa delen. Så det var väl 

någon form av steg i karriären eller steg i livet.  

 

Hur länge har du jobbat på Skandia? 

Ett år.  

 

Har du jobbat med något liknande tidigare?  

Jag har jobbat mycket med bank och finansbranschen som konsult på reklambyrå. Jag har jobbat 

bland annat med SEB, SEB Kort, PPM (Premie Pensions Myndigheten) och då med ”Min 

Pension”, så jag har jobbat en del med den typen av företag. Men sen har jag också jobbat med 

SAS och andra typer av branscher.  

 

Hur gick processen till då ni bytte grafisk profil? Hur såg förstadiet ut, var du med från 

start i ert senaste byte? 

Ja, absolut och det initiativet kom ifrån vår avdelning.  

 

Hur väcktes själva idén att ni skulle förändra den grafiska profilen? 

Dels så är äger varumärkeschefen, min chef, identiteten. I Skandias fall så har det väl handlat om 

att man under några år inte har haft en tydlig riktning. Dels efter skandalerna så blev vi uppköpta 

av Old Mutual, så då försökte Old Mutual på något sätt få in Old Mutuals identitet. Det försökte 

det väl hållas emot lite från Skandias sida, om jag har förstått det rätt, och sen så blev det aldrig 

riktigt något. Samt så tog man fram ett kommunikationskoncept som vi kallar för ”Tänk längre” 

och i det låg det också ett grafiskt manér. Det bestod av pastell och ljusa färger och viss typ av 

bilder som i sin tur blev vår företagsidentitet. Min analys utav det är väl att det inte var helt 

lyckat. Därför att den inte tar höjd för att den ska kunna leva över längre tid och den har inte höjd 

för att den ska funka i alla touch points, kundupplevelser. Utan den är enbart anpassad för någon 

form av utbudskampanj och det räcker inte, därför var vi tvungna att backa tillbaka och försöka 

se vilka behov vi har för en förändrad identitet. Samt om vi kan göra det arbetet grundligt och 

mer funktionellt inriktat.  
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Kan man säga att det var drivkrafterna till att ni ville förändra? 

Ja, och sen i mångt och mycket har det också varit ett städjobb och att sätta lampa på att design 

är viktigt, så det var en av drivkrafterna.  

 

Kom det från olika håll i företaget? 

Nej jag tror att det kom ganska mycket från varumärkesavdelningen, sen kom det också från 

koncernledning just kring logotype. Vi hade ju en logotype då vi skrev” Skandia Bank och 

Försäkring” som vi nu har plockat bort, och det är väl ett steg i att skapa ett Skandia, ett 

gemensamt Skandia. Från att ha varit produktbolagsspecifikt; Skandia Liv, Skandia Link, 

Skandia Fonder, då har vi ju pratat om och marknadsfört produktbolagen separat medans idag 

har vi ett Skandia.  

 

Vet du om ni la någon budget i början av arbetet? 

Ja, vi la en budget för vad det skulle kosta att ta fram en ny identitet och sen gjorde vi en analys 

kring om vi skulle implementera en ny identitet över en natt eller om vi skulle göra det 

successivt. Det kom vi fram till ganska tidigt, och det satte väl lite grann ramarna för den nya 

identiteten, att vi inte hade resurser och pengar till att byta logga över en natt. Vi såg inte vinsten 

i det utan det bedömdes som att då måste vi byta på alla kontor, på alla fasader och allting och 

det är ganska dyrt. Vi har investerat i den här gröna loggan med ett kolon efter under relativt lång 

tid, men inte så mycket. Och vi kom ifrån en logga som var det här blåa paraplyet. Att då rasera 

den här gröna och göra en ny kändes inte försvarbart, så det var en av inputsen. Så vad vi gjorde 

var att vi tog bort de gråa prickarna och ersatte dem med gröna prickar. Därför att det gråa och 

den gröna tillsammans varken fungerade mot vitt eller mot svart. Det är två färger i den 

logotypen, det är en tung färg och en ljus färg, vilket inte är helt optimalt. Så nu har vi en helgrön 

logotype och vi har tagit bort ”Bank och Försäkring”. Så det ger både en funktionell drivkraft 

men även någon form av ekonomisk vinning i att faktiskt ändra eller inte ändra. Så 

utgångspunkterna var att inte göra för mycket, för man kan ju leva med den här gröna loggan 

med två gråa prickar på fasaden för att för kunden blir det inga problem. Men successivt kommer 

vi att byta ut den. 
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Så det är meningen att allt så småningom ska bytas ut? 

Ja. 

 

Gjorde ni några förundersökningar innan? 

Ja, vi undersökte dels associationer kring Skandias logga med ”Bank och Försäkring” i relation 

till att ta bort ”Bank och Försäkring”, mest för att förvissa oss om att det inte medför någon risk 

gentemot kund, i vad vi höll på med samt i vilket typ av företag vi var. Sen när det gällde det 

övriga visuella så gjorde vi inga direkta undersökningar utan där utgick vi från dels vilken typ av 

målgrupp vi har, hur vi vill uppfattas som varumärke osv. Sen så tog vi det vidare med 

designbyrån och skapade ett manér. 

 

Var det lätt att ta beslutet att man skulle förändra? Eller var det en svår beslutsprocess? 

Att man skulle förändra var ingen krånglig beslutsprocess, det var inga konstigheter. Dels mot 

bakgrund av att vi har en digital distribution som är en väldigt viktig del och vi sitter på gamla 

verktyg och gamla plattformar och gamla webbar och där behövde vi förnya oss och skapa bättre 

design för att fungera. Så det var inga konstigheter. Motståndet kom väl sen när vi skulle börja 

göra saker och förändra. 

 

Hur många var med i den beslutsprocessen? 

Det var jag som drev arbetet tillsammans med en projektledare från marknadsavdelningen, för att 

hon har lång erfarenhet från Skandia och ser vad som är bra ur marknadsavdelningens synpunkt 

och vilka touch points som finns. Så jag drev det med hennes input i vissa frågor och sen satte vi 

samman en besluts- eller styrgrupp som vi kallar det för. Bestående av varumärkeschefen, 

marknadschefen i Sverige, marknadschefen i Norge och marknadschefen i Danmark. Och de var 

en styrgrupp som jag och tjejen på marknad rapporterade till. 

 

Det var en ganska stor grupp? 

Ja det var en ganska stor grupp. Nästa steg då de fattar ett beslut är att förankra det eller få det 

välsignat av något som vi kallar för kommunikationsrådet, och i kommunikationsrådet sitter 

ytterligare några personer som jobbar med kommunikation.  
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Anlitade ni någon extern hjälp där i början? 

Nej, utan jag höll i upphandlingen och tog in fyra designbyråer som fick lämna förslag och 

komma och presentera. Så det var jag som gjorde det urvalet och det var styrgruppen som fattade 

beslut om vilka vi gick till final med och vilka vi valde.  

 

Vilka tidigare erfarenheter tog ni hänsyn till t.ex. tidigare processer? 

Jag hade bara jobbat i tre månader när vi drog igång det, så jag tog inte hänsyn till några 

processer utan jag var ganska lyhörd utifrån vad min chef sa kring beslutsvägar, vad som skulle 

vara viktigt och vad man bör tänka på. Så jag tog inte direkt hänsyn till processer och så. 

 

Blev du anställd just för att man ville göra något nytt? 

Ja, en av delfaktorerna till att jag fick den tjänsten var att det projektet skulle dras igång. Men sen 

också att det finns ett uttalat mål att Skandia ska stärka sitt varumärke. Och då det är ganska få 

på avdelningen så hinner min chef inte med allting. Så jag är ju med överallt liksom. 

 

Såg ni några konsekvenser med att ändra den grafiska profilen? 

Om vi såg det innan vi hade ändrat? 

 

Ja, innan processen startade? 

Ja, det tror jag att man ska ha med sig. Det är precis nu när ni sitter här den ska börja presenteras. 

Men det är klart att vi har ett konsekvenstänk utifrån vad vi gör. Parallellt med att vi tog fram en 

ny identitet så satte jag också ihop en kartläggning på kundkontaktytor, var träffar vi kunden? 

Allt ifrån ett fysiskt möte, till en app, till en reklam, till en telefonslinga. Och så försökte jag lista 

dem och sätta någon form av påverkansgrad. Hur stor volym kunder träffar vi och hur svårt är 

det att göra om det. Utifrån det så försökte vi också sätta prioriteringar kring vad som är 

viktigast, tittar man utifrån volym så kanske våra hemsidor och vår utgående post är viktigast, för 

det träffar flest kunder. Det har också stor påverkan för att det har ett ganska nära engagemang 

som kunder kanske väljer själva. Däremot så har ju också reklam väldigt stor volym och det har 

ju också stor påverkan. Men engagemanget kanske är lite lägre på reklamen, då man själv väljer 

att gå in på hemsidan. Så utifrån det så rangordnade vi, så från och med nu så börjar vi beta av 

den listan för att implementera en ny identitet i alla kontaktytor. 
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Gör ni några andra förändringar i samband med bytet, i företaget? 

Jag tror att dels som jag var inne på, så ökar vi väl farten. Utifrån att vi blev ett ömsesidigt bolag 

när Skandia Liv köpte loss Skandia från Old Mutual. Så den stora saken nu är att vi är 

ömsesidiga, alltså kund ägda, eller kundstyrda som vi vill kalla det. Vi ägs av 1,4 miljoner 

kunder, tror jag det är, det är ju en stor omställning för ett sånt här bolag som tidigare har varit 

börsnoterat i 143 år. Vad gäller historia kan jag rekommendera att ni går in på Skandia Historia, 

om ni vill kolla lite mer om Skandias historia och se gammal reklam och gammal identitet och 

generellt historien, Skandiahistoria.se. Där finns det mycket information. Den var jag med och 

tog fram i höstas. När man pratar om identiteter och varumärken så får man inte bortse från sin 

historia, man måste ha den med sig.  

 

Kan du se några negativa effekter med att ni byter profil? 

Nej, det kan jag inte. För jag tycker att den identiteten som vi haft har varit dels för omodern och 

dels har den varit lite för outtalad. Någonstans har man baserat sig på två identiteter, den har inte 

tagits på allvar. Så design generellt, i identiteten, har inte tagits på fullaste allvar tycker jag. 

Kanske när det kommer till reklam men inte i övriga kanaler. Där finns det mycket att göra, så att 

mot bakgrund av det har jag svårt att se något negativt. Men det medför lite mer kostnader i 

uppstartsfas och så.  

 

Kan du se några positiva effekter med att ni byter profil? 

Ja, jag tror att om man tittar på stora företags identiter så tror jag många fortfarande har problem 

med hantering av digitala identiteter. Hur man får ihop det digitala med sin grundläggande 

identitet. Så det tror jag är en väldigt positiv effekt, här har vi gjort en identitet med anno 2014, 

så på det sättet så har vi redan tänkt på responsivitet, appar, små skärmar och funktionalitet när 

det kommer till typsnitt och färger och länkar och vad det innebär. Så det tror jag är det stora 

positiva, den andra stora positiva saken är nog att vi någonstans har backat tillbaka och sagt 

såhär; det här är väldigt basic, men om vi nu är den gröna banken, då måste vi ju kunna vara 

helgröna med en vit logga. Här har det funnits en liten oro för att SEB är det helgröna företaget 

med vit färg så man har försökt undvika det. Men om du kollar på Coca-Cola så har ju de till 99 

% en vit logga men det är ändå det röda företaget, så vi måste våga välja det. Så nu har alla slutit 
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upp kring att vi är det gröna företaget. Sen kan man ju anpassa, om vi ska gå ut och kampanja om 

t.ex. bolån så gör vi kanske inte en grön kampanj med vit text, därför att SEB ser ut så och de har 

mycket högre kännedom kring bolån, så vi kommer få allt för mycket spill på den typen av 

kampanjer. Så det finns ju en taktisk del, men då kan vi ju vara positiva, alltså med svart text och 

grön logga i den typen av kampanj. Så det känns ju som en grej också, förutom det digitala. 

 

Ser du några andra aspekter på företaget när ni byter profil? 

Ja men det tror jag, jag tror dels att man bidrar till som vi säger ett Skandia från att ha varit 

ganska produktbolagsuppdelat, det enda som egentligen är kvar av Skandiabanken är en URL, 

det är ett Skandia vi siktar mot. Den sammanlänkningen kan du få via en identitet och det andra 

du kan få är ju någon form av stolthet också, intern stolthet att man tycker att det ser bra ut. 

 

Hur har den interna implementeringen sett ut, eller kommer se ut? 

Den kommer väl se ut på det sättet att vi tittar på vilka som har störst behov och vilka som 

kommer att använda identiteten mest. Dem träffar vi, dem träffar ju jag nu och presenterar 

identiteten och vad den kan göra för dem i deras dagliga jobb och vad de ska tänka på. Sen 

kommer vi generellt att presentera det på ett intranät där vi talar om att vi har en ny logga som 

man kan laddar ner på intranätet och om man har frågor så kan man maila till en inbox. Om man 

ser till marknad är de ju dem som jobbar mest med det, så vi kör utbildning med dem samt att vi 

också kör en utbildning med byråer. Vi kör med reklambyråer och DM byråer och webbyråer, så 

de får samma info och samma utbildning som dem på marknad. 

 

Vet du vad det kommer sluta på kostnadsmässigt?  

Ja, det vet jag men det tror jag inte vi behöver ta upp. Jag tror att det beror lite grann på vad man 

har för ambitionsnivå när man tar fram en ny identitet, jag har varit med och tagit fram identiteter 

tidigare. Många gånger stannar man vid byråarvodeskostnaden och den skulle jag säga ligger 

mellan en halv miljon och tjugo miljoner beroende på vilken typ av byrå och vilken typ av 

företag det är. Men normalt för den här typen av företag skulle jag säga är mellan en och fyra 

miljoner i arvode. Implementeringskostnaderna är väldigt svåra att bedöma, du kan ju räkna på 

att byta ut ett skyltsystem men när det gäller att byta ut en sajt är det mer svårbedömt kring vad 

det medför för kostnader, är det bara färger vi byter går det ganska fort men vi kanske gör lite 
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mer saker och då är det ju mer svårbedömt. Min grundtanke är att vi ska få verktyg som är 

enklare att jobba med framöver så det kommer gå fortare och vara smidigare och bli bättre i 

slutändan.  

 

Detta tror jag är rätt intressant, det är aldrig rätt att byta identitet. Det är alltid fel. Det spelar 

ingen roll när du gör det, det kommer vara fel tajming. ”Ah men vi skulle ju göra den här grejen 

just nu”, ”ja men om vi väntar till augusti då skulle ni göra den här grejen”, så det är aldrig rätt i 

tid utan man kommer att befinna sig i en skarv. Nu befinner vi oss i en skarv. Man kan nog göra 

som Telia gjorde, lägga mängder av pengar på att byta över en natt, men de har ju så mycket 

butiker, de är en helt annan aktör när det kommer till kommunikation än vad vi är.  

 

Hur lång tid tror du att det kommer ta innan man ser externa effekter av bytet? 

Jag vet inte om man kommer att se effekterna. Design när den är som bäst så tar inte för sig på 

det sättet. Jag är helt övertygad om att vi kommer få effekter av att vi har en ny identitet, därför 

att det kommer bli snabbare och enklare att jobba med internt och det kommer bli tydligare och 

bättre upplevelser för kunderna än vad det är idag. Så de effekterna kommer på varje projekt som 

genomförs. Tanken är väl att 2014 är en accelerationsbas i utrullning av identiteten men vi 

kommer också se projekt under 2015 och 2016 där vi ser att där har vi ju kvar det gamla 

typsnittet. Det finns ju ingen risk i det i en kundrelation utan det kommer nog att ske även 2016 

att vi behöver tvätta någonstans, tror jag. 

 

Har du några råd att ge om man ska genomföra en liknande process?  

Ja, jag har många råd att ge. Jag tror att man ska utvärdera den partner man jobbar med utifrån 

vilka människor det är och vilken erfarenhet de besitter. Det vill säga hur kemin är med den 

arbetsgruppen man ska ha. Snarare än vad de faktiskt har gjort tidigare, det tror jag är viktigt. Jag 

är helt övertygad om att man måste ha en full acceptans och förankring internt hos folk som 

faktiskt jobbar med den här typen av frågor, att de är med på förändringen så det inte finns några 

frågetecken eller motstånd. Du behöver ha en budget med lite marginal. Du behöver, som jag var 

inne på, ha en idé om hur och när det ska implementeras. Man behöver också köra en 

intervjurunda och fråga folk som jobbar med det och lyfta upp och pinpointa problem och 

önskemål. Då tror jag att man ska fråga dels dem som jobbar med att marknadsföra det internt 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 119 

men också prata med leverantörer och byråer. För de är ju experterna på det. Sen specifikt så ska 

man tvinga sig att tänka på alla kundkontaktytor, du får inte fuska när det kommer till t.ex. det 

digitala. För det är helt avgörande för framtiden att man faktiskt har en funktionell närvaro 

digitalt och där kan det ibland fuskas och då sitter man där och har ett problem efter ett år igen. 

Det är min personliga inställning att när det kommer till det digitala så går funktion nästan alla 

gånger före form. Det behöver inte finnas någon motsättning i det egentligen, att det behöver 

vara fult bara för att det är funktionellt, men funktion går före form.  

 

Vi har märkt att det rör upp mycket känslor det här med logotyper, har det varit 

någonting som har dykt upp? 

Ja, faktiskt. Det är ju en sådan sak som många tycker saker om. Precis som du är inne på med 

logotyper där man känner att ”åh nu ska vi byta logotyp då måste jag ändra här på mitt visitkort”, 

”då måste jag ändra såhär”. Övriga saker som färger, bildspel och typografi är det få människor 

som förstår och kan justera och ska justera och vill engagera sig i. Men just loggan är känslig. 

Och yrket som sådant, eller design som sådant, alla kan ju rita och alla kan ju skriva. Så att 

ibland så kanske det är skönare att vara bolagsjurist för alla säger, ”ja ja då gör vi så”, ”japp, 

exakt”. Eller om man är ingenjör eller konstruktör säger alla, ”ja ja säger du det så gör vi så”. 

Men när det kommer till design, om man ska välja grönt eller lite gulare eller lite blåare då vill 

folk gärna tycka.  

 

Varför tror du att det är så? 

För att alla kan rita.  

 

Har det varit en rolig process? 

Superkul! Väldigt lärorikt. Väldigt spännande. Och det engagerar ju, det är också kul. Vad var 

själva ämnet i uppsatsen, ämnesrubriken? 

 

Drivkrafterna till att företag väljer att byta grafisk profil.   

Hos oss är det snarare en modernisering, en städning. Jag brukar prata om att det är en rik design, 

jag kan tänka mig att hos många andra företag så kan du ju ha större bäring, alltså att man vill 

förändra identiteten ännu mer. Man vill uppfattas på ett annat sätt. Och riktigt så stor vikt har vi 
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inte lagt vid identiteten, däremot har vi lagt väldigt mycket vikt på att den ska vara utifrån vad 

våra målgrupper vill ha och utifrån vilken position vi vill ha på marknaden, för att passa 

Skandias position. Vi gör inga jättejusteringar. 

 

Vilka värden vill ni lyfta fram med det nya manéret? 

Med varumärket vill vi lyfta fram ansvarstagande, värdeskapande, innovativt och öppet. Och det 

finns ju inga motsättningar i identiteten. Vi har också tänkt att den ska förmedla lite mer samtida 

känsla, vi tar lite avstånd ifrån den klassiska bankvärlden som ibland skulle kunna kännas lite 

mossig. Det kan vara en sanning med modifikation, jag tycker faktiskt att många banker inte är 

så mossiga, det är lätt att säga att de är mossiga men de är faktiskt inte så mossiga. Sen har vi 

också tagit hänsyn till differentiering, det har jag ju inte pratat så mycket om. Vi vill särskilja oss 

från övriga aktörer och vi vill få ett budskap som sticker ut. Utmaningen för finansbranschen är 

att vi har ju ingen snygg sko att hålla upp på bild och vi har ingen klocka, inga produkter. Utan vi 

behöver berätta om pengar, procent och räntor och sådana fördelar därför har vi lagt mycket krut 

på färger och typsnitt och bilder för att få andra saker att faktiskt lyfta identiteten. Där har 

typografin varit rätt viktig för oss för hitta någonting som har en karaktär. Om du tittar på Nike, 

så de kan ju jobba med Helvetica, så de behöver inte ha en karaktär i sin typografi, de har så 

mycket häftiga produkter som de istället lyfter upp. Så det är en stor skillnad.  

 

Du nämnde förut att ni är ganska lika SEB ibland, har ni haft problem med att ni är för 

lika? 

Ja, i vissa fall, nu var det ett tag sen, men ibland har det varit så tidigare. Det var innan jag 

började, men det har jag ju förstått. Det har varit en input i det här jobbet att vi inte vill hamna 

där igen. Sen kan ju det också bero på många saker. När det skedde så hade vi inte kommunicerat 

på en massa år därför att vi var ganska tysta efter skandalen och att vi hade ett nytt koncept. Och 

man behöver lära folk, så att det finns ju ofta många aspekter på det där, grön är ju inte den enda 

sanningen.  
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9.2.3 Intervju C 

 

Intervju: Socialstyrelsen, Ulrika Lyth, Kommunikationsdirektör 

Tid: 2014-04-25, klockan 14:00-15:00 

Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm 

Kommentar om intervju: intervjun utfördes på respondentens kontor hos Socialstyrelsen. 

Miljön var därför lugn och utan störningsmoment. Respondenten var energifylld, engagerad, 

energisk och kunnig. Respondenten var väl förberedd inför intervjun och hade förberett svar på 

frågorna som mottagits inför intervjun. Intervjuguiden frångicks därför till stor del och 

respondenten talade fritt kring ämnet. Under intervjun visade respondenten upp exempel på 

material, dessa tillfällen beskrivs i kursiv stil i denna bilaga. De namn som nämns i intervjun har 

tagits bort med hänsyn till dessa personers integritet.  

 

Får vi spela in intervjun? 

Absolut, men stäm av med mig sen när ni använder citat så det blir rätt. 

 

Berätta om bakgrunden till ert profilbyte. 

Jag är kommunikationsdirektör så jag är ytterst ansvarig för hela kommunikationsverksamheten 

här och Socialstyrelsens skulle man nog kunna säga är statens största. Vi är omkring 50 personer 

på den här avdelningen som jag är ansvarig för. Anledningen till att vi är så många är att vi har 

traditionella applikationer som webb, grafisk form, intranät osv. men det är också för att vi får 

väldigt mycket regeringsuppdrag och då innebär det då att vi får beställningar direkt från 

regeringen: Gör det här. Då är det ofta så att vi tar fram det, det kan vara t.ex. en nätportal.  

 

Så det är bakgrunden. Jag har varit här i fem år, jag har arbetat på andra typer av organisationer 

och företag också. Jag har alltid tyckt att det är mycket viktigt med grafisk form och jag tror att 

människor styrs så mycket mer av det än vad de vill erkänna. Annars skulle inte 

förpackningsindustrin lägga så mycket pengar på detta. Jag tror helt enkelt att människor tittar på 

det grafiska, det kan man ju göra många tester på, alltifrån små barn. Grafiskt kan man titta på 

geometri, det gyllene snittet, harmoni samt så tror jag att det grafiska har en viktig roll 

emotionellt.  
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Men sen är den stora delen det funktionella. Nu är ju ni för unga, men jag minns ju när datorerna 

faktiskt kom. Det är inte så länge sen som man kan tro. När jag började jobba, jag är född 1956, 

jag gick ut gymnasiet 1986. Mina första år så fanns inte datorer, sen fick man en liten Mac, och 

det var helt fantastiskt. Den här myndigheten fick sin första dator runt 1989, då fick alla chefer 

datorer och då var det lite nydanande. Man måste se till det, om man ska se på er fråga ” arför  

 ad är drivkrafterna ”, ja det är så att om man ser utvecklingen eller det 

kommunikationslandskap eller funktion som det grafiska regelverket ska agera i så var det ju 

gnuggisar som togs fram förr. Det var så myndigheter och andra enheter tog fram sin logotyp. 

Grafisk profil var logotyp och då beställde man den som en liten ritad bild och sen gnuggades 

den fram. Det var ett hantverk. Hela det grafiska var ett hantverk. Grafikerna har ju aldrig levt i 

en god tillvaro, när jag läste på skolan satt man med typometer och fick lära sig hur man mätte 

punkter och skärning och avstånd.  

 

Sådant tänker man inte på nu, det är klart att det är ett antal år sen. Om vi tar vår logotyp, 

Socialstyrelsens, så var den faktiskt lite nyskapande när den kom till. Den är från 1981, den har 

sedan dess ändrat lite färg och så. Då den skapades fanns det inte datorer, då var det en stämpel, 

en varumärkesstämpel som man stämplade på dokumenten. Jag skulle säga att de stora 

skillnaderna är t.ex. Word, att datorerna inte längre var en skrivmaskin, helt plötsligt kunde alla 

göra grafiska dokument. Det kunde man inte förut utan man var tvungen att ha en 

specialutbildning. Så i och med att mallar nu ska vara i allas händer så måste vi styra upp det 

hela. Jag tror att det är vid den punkten när det går från logotyp och för att något ska kunna bli en 

grafisk produkt så måste någon som är grafisk hantverkare göra jobbet. Någon annan kan inte 

göra jobbet för de har inga möjligheter. När ordbehandlaren kom så kunde alla göra vad som 

helst och det ser man också från den tiden. ”Titta, jag kan trycka på en knapp och det blir kursivt 

och fet och rött och gult!” Det där lever kvar i vissa reklamblad man får där det ser ut på det 

sättet. Vissa mail ser även ut på det sättet. Det kan man kalla estetiskt fult, men det är ju 

framförallt oläsligt! Min bild är att grafisk form ska underlätta, funktionellt och för ögat, så att 

det blir tilltalande helt enkelt. Och det är den svåra mixen, det är den som är drivkraften.  
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För 15 år sedan, då hade vi inte en enda e-publikation utan allting var tryckta saker. Det är klart 

att en grafisk profil som är framtagen för tryckta saker måste reglera andra saker än för digitala. 

En av de största kontaktytorna är ju avsändarsignaturen i mailen. Då kan ju naturligtvis folk inte 

få skriva in det hur de vill, det är ju mycket viktigare, förr gjorde man ju tryckt brevpapper och la 

in det i skrivaren, det gick ju inte att göra fel med det. Nu kan man ju göra hur många regelbrott 

som helst, så det är ju det som är utmaningen idag, inte att genom en designfirma ta fram något 

som är lite snyggt utan att få det att funka i alla tekniska system. Det är det ena, samt att få 

människorna som ska handha dessa tekniska system att göra det de ska.  

 

Ett bra ett exempel är utskällningsbrev jag fick i förra veckan från vårt underbara 

huvudskyddsombud, såhär kan det då bli.  

 

Respondenten tar fram exempel på material.  

Såhär ska vår brevmall se ut, den är inplastad, så jag ska veta hur jag ska göra. Det här är ett 

brev, en dummy, korrekt, så som det ska se ut. Nu har jag fått ett brev från X som säger att det är 

ett arbetsmiljöproblem att alla stackars medarbetare ska följa de grafiska riktlinjerna på 

Socialstyrelsen. (respondenten läser upp ett mail) ”Kan generaldirektören bestämma att 

kommunikationsavdelningen inrättar en funktion som sitter och hjälper alla att avstava och 

skriva”, allt som man fick lära sig i skolan förr tycker man nu ska bara hända av sig själv. I 

grunden är problemet att man inte kan skriva längre. Det ska bli ett sant nöje att svara denna 

människa, det ska inte sparas någon energi på att besvara X. Såhär har hon valt att skriva i sitt 

brev, att det är fördjävligt med de grafiska mallarna och hon har brutit mot alla regler som man 

kan bryta mot, hon har ändrar typsnitt, hon har gjort en radbrytning som varken är ett stycke eller 

något annat, hon har valt att avstava lite som hon har lust med, hon har hoppat över att skriva 

vilken avdelning hon kommer ifrån, hon har ändrat till fel typsnitt och storlek, hon har gjort 

precis allting annat än det man ska. Hon vill då anföra att hon vill att jag ska sitta och rätta upp 

allting och så kan man ju inte ha det.  

 

Man måste bestämma vad som är kommunikationsprodukten och skapa specialmallar som bara 

några få ska göra, grafiskt och vad det är för grejer som är bulkgrejer som alla kommer att 

använda. Sådant måste man hjälpa dem med så att alla handläggare kan klara det som X inte 
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klarar. Men det här var en lång harang för att egentligen beskriva, det roliga och det lätta och de 

drivkrafter som är självklara för oss som jobbar med kommunikation. Det är att det ska se snyggt 

och prydligt ut, det ska vara tilltalade och det ska följa regler. Vad är en bra satsyta? Vad är en 

bra läsbarhet utifrån kontraster? Sådana krav ställs på en myndighet idag, på tillgänglighet. Nya 

krav som de digitala ytorna ställer är att vad som är läsbart och tydligt på skärmen är något helt 

annat än vad som är tydligt att trycka på papper. Allt det där ligger inom det kommunikativa 

skråets kunskaper. Sen kommer det tekniska, vad fungerar i en OH-apparat, i en skrivare och allt 

det där som ingen tänker på, eller bara tänker på när det inte funkar. Det är en mycket större del 

av det här än vad man tror.  

 

Socialstyrelsens byte 

Varför vi bytte var en kombination av att det var otroligt fult, riktlinjerna räckte inte till. De var 

framtagna för ett annat kommunikationsformat eller andra förutsättningar så mallarna hängde 

inte med användningsområdet. Tillslut hade man gjort så många speciallösningar, det var 

hundratals mallar, man tog en gammal och så suddade man ut texten och la in det nya. Man var 

tvungen att ta tillbaka och börja om för att få ordning på saker och bestämma vad som var 

överordnat, vad var hierarkin? Hur ska systemet se ut? Då ska jag säga att då kan man nog inte 

hitta en mer komplex verksamhet än vår. Därför att det är hundratals produktioner, tusentals 

beslut som ska ut, det är massor av enkäter, fönsterkuvert, stora och många digitala ytor och 

jättemånga människor som ska använda dem med relativt låg vilja att följa de regler som finns. 

Ingenting såg likadant ut, det enda som gjorde att det syntes att det kom från Socialstyrelsen var 

logotypen. Så vi började med att tackla ett grafiskt program för att mallarna var så komplexa och 

inte fungerade ihop, att det var spretigt och fult, ihop med att vi fick ett nytt uppdrag. Egentligen 

kom det nya uppdraget före men timingen blev extra lagd så. Syftet handlar om behoven, vid 

jämna mellanrum måste man ändra, det gör alla, men frågan är när man ska ta nya tag? Vi ville 

ta helt nya tag, vi arbetade fram en ny logotyp.  

 

Vi stod i vägskälet där vi antigen fick välja om vi ville signalera att det hänt något med 

Socialstyrelsen eller om vi ville signalera att det hänt något med Socialstyrelsens grafiska profil. 

Byter man logotyp så visar man att det hänt något med hela verksamheten. Tyvärr var vi tvungna 

då vi nästan var klara efter två och ett halvt år, att gå tillbaka till den gamla logotypen. 
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Förutsättningarna var helt enkelt så att vi inte kunde gå i mål med det, så vi fick jobba om 

materialet och gå tillbaka till den gamla logotypen. Vi fick alltså göra om arbetet en gång till.  

 

Det gjorde att vi först fick argumentera för varför vi skulle byta och sen när vi inte bytte 

logotypen men resten så fick vi argumentera för det. Som ni säkert har läst så sa man att ”fan vad 

dyrt det här blir när vi ändå inte bytt”. För det går inte att få fram att en grafisk profil är något 

annat än logotyp. Det var så otroligt mycket sådant. Men förutsättningarna hade ändrat sig, 

mallarna var inte funktionella, resultatet var spretigt och fult. Timingen var rimlig, för att det var 

förändringar och så, så det var det första.  

 

Hur såg processen ut när ni skulle byta? 

När man ska göra en sådan här process så är det så att det finns ingen design som talar för sig 

själv. Man måste ta hjälp, det måste man göra och det bör man göra. För att kunna köpa tjänster 

så måste man om man är en myndighet göra en upphandling. Vi kan aldrig gå och köpa något på 

stan, det kan andra företag göra, men vi är en myndighet och kan inte det. För att köpa det på 

stan så måste man bestämma sig för vad man ska köpa och varför. Det är ganska bra att det görs 

först, gör man det arbetet noggrant så blir det lättare att få de leveranser man vill ha.  

 

Jag bedömer att vi myndigheter är väldigt attraktiva kunder för designbyråerna. Inte för att vi är 

så otroligt rika och betalar så bra utan för att man vet att har man gjort ett grafiskt profilbyte för 

en sådan aktör så kan man jobba mot alla typer av verksamheter. Man kan möta alla olika typer 

av problem som man kan stöta på. Det är en väldig skillnad att ta fram en grafisk profil för en 

sådan här verksamhet som ska kunna leva i 20-25 år jämfört med en förpackningsdesign. Där 

hållbarheten är kortare.  

 

Processen ser ut som så att man måste vara en god beställare, för att vara en god beställare så 

måste man veta vad man vill signalera och vad man vill köpa. Då skulle jag vilja säga att vad 

byråerna alltid vill ha och det man själv behöver tänka igenom är; om man har en profilplattform 

och man måste veta vad man vill signalera. Så man måste göra en brief (såklart) till en byrå. 

Först är själva urvalsprocessen att hitta byrån och är man en myndighet så måste man förklara 

vad man vill köpa, på vilket sätt och hur mycket osv. Så egentligen ska man allra först ta 
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argumentationen internt för så fort man lägger ut upphandlingsunderlaget så kommer frågorna 

”vad ska det här vara bra för ”. Så jag tror att man måste ha ett bra argumentationsunderlag, man 

måste ha en bra införsäljning internt. De största belackarna och de mest konservativa de finns 

alltid i ens egen organisation. Det finns också alltid, eller alltid, nu var jag kategorisk, men 

väldigt ofta en dualism i det här. Å ena sidan tycker folk att det här med färg och form är lite 

tjafs, ”det kan väl alla, det ska väl inte behöva kosta så mycket ” Å andra sidan så vill man tycka 

till väldigt mycket och gärna säga vad man själv tycker är snyggt och inte snyggt. Så den interna 

processen bör vara så att man har tänkt igenom sin interna argumentation väl. Det ska vara både 

hårda och mjuka argument. Vad kostar det att göra fel? Hur ser det ut idag? Så gjorde jag iaf. 

Såhär spretigt ser det ut. Sen gjorde vi en undersökning över det här. Den blev också uthängd i 

media, man raljerade över våra slingrande ormar osv. D.v.s. vi gjorde en semiotisk analys där vi 

såg vad ett antal målgrupper fick för associationer till vårt varumärke och då benar man ju upp 

en logotyp, märket, texten osv. Så vi gjorde en semiotisk analys och sen tittade vi själva på hur 

det såg ut. Sen gjorde vi en lista på allt, hur mycket det handlade om. Det är såhär många sorter, 

det tar såhär mycket tid för de här människorna med de här mallarna. Sedan ska man få igenom 

och få fram pengar. I en sådan här typ av verksamhet så tror jag att man måste både ha bra 

argument kring teknik, funktion och pengar. Och det är svårt, men tid är pengar och det måste 

man visa och ha bra uträkningar på. Sedan måste man visa hur det ser ut och hur det uppfattas. 

 

Vi gjorde allt det, (respondenten visar upp exempel) vi gjorde en mall där man visade det 

historiska perspektivet; här har man bytt logotyp, den har sett ut såhär, den har haft den här 

färgen, den har haft den här formen osv. Sen visade jag vad som har hänt för övrigt. En logotyp 

är en bas för en grafisk plattform, sen finns det typsnitten, färgerna, bilderna. Grafiska element 

och typsnitt kanske inte är så stora ändringar, men möjligheterna för typsnitt har ju förändrats 

och förutsättningarna har förändras. Finns de med i Office-paketet? Vad kostar de?  Det kan bli 

väldigt dyrt att ha ett typsnitt som inte finns. Ska man ta egna bilder? Ska man köpa bilder? Hur 

stor del ska de ta i vår grafiska produktion? Såklart färgpalett och grafiska element som jag 

tycker har fått en större betydelse, alltså grafiska element som förstärker en logotyp. Något 

sådant hade vi inte förut. Det enda vi hade när vi talade om vår grafiska profil var logotypen. 

Den var ju svartvitt innan, det var inte förrän datorerna kom som det blev billigt att skicka in färg 
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i allting. Då började vi utveckla färgpaletten och så har det ju varit med delar av den grafiska 

profilen.  

 

Men steg ett för en myndighet är den interna argumentationen för att vara beredd för extern 

argumentation. Man ska göra upphandlingsunderlagen noggrant. Sen kommer den roliga fasen, 

att börja jobba med sin externa part. Det kreativa arbetet, det är ju det man vill och det är det som 

är kul. Men först är det mycket pappersarbete och försäljningsarbete. Då vill de ha en brief, vad 

vi vill signalera. Det måste man tänka igenom innan, antingen att man har ett varumärkesarbete, 

eller att man har ett strategiarbete, eller så vill man köpa till det. Många byråer vill sälja den 

tjänsten också. Sedan blir det en idéfas, en kreativ fas, byrån gör en kreativ brief där de ställer 

frågan; ” i har uppfattat er såhär, stämmer det ” Sen gör byrån nästa steg, en översättning av det 

i färg och form, i designspår. Då är det bra som köpare att ha en referensgrupp så att man är 

några som kan tycka till. Workshops gör man ju ofta internt, för att fånga det interna i 

organisationen. Vi la ganska mycket kraft på det. Så måste man göra för att få ett bra och 

användbart program som fungerar över tid. Sedan börjar de komma med förslag, då är min 

erfarenhet att designbyråns hemmamarknad är att ta fram bra design, men det funktionella måste 

du själv ha grepp om. Ju bättre kravspecar desto bättre blir det. Vi gjorde ett jättejobb med det, 

det är 24 grundläggande mallar, vi hade en hel vägg där ute fylld med kravspecar fylld med 

mallar.  

 

Tänk om du bara tar den här ytan som är väldigt enkel (Respondenten visar exempel på mallar) 

men om inte de här sitter på en millimeter rätt så syns de inte i fönstret, eller om det här är lite 

för lågt så att diarienumret syns då är det inte rättssäkert. Och exakt hur många tecken kan ett 

diarienummer vara, för om det blir tvåradigt, då kraschar hela det här. Sen är ju frågan om vi ska 

ha det här på engelska också, då betyder det att vi ska trycka in det under här och ska den här i så 

fall ned då? Då kommer den inte linjera där längre. Vill man ha hela rader eller indrag? Hur gör 

man med signaturer? Om det är två namn? Vilken avsändarinformation? Tittar man på gamla 

förlagor så är det ofta faxnummer och organisationsnummer, kanske är det inte relevant längre? 

Kanske ska webbadressen stå före faxadressen, fax var ju viktigt förut, det är det inte lika mycket 

längre. Det är hur många sådana saker som helst, det är det som är jobbet, har du gjort den läxan 

bra, då kommer du bättre ut.  
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Vi hade upphandlat, vi fick hela vårt baspaket för 600 000kr. Det var nog en riktig förlustaffär 

för byrån, för de kunde inte tro att vi menade alvar när vi sa att vi behövde 13 diagramtyper, men 

det gjorde vi. En enda rapport från oss kan ha hundra diagram. Vi har 13 olika diagramtyper 

(Respondenten visar exempel på olika diagram), de här ska kunna skrivs ut i färg och i svartvitt, 

på laserskrivare, bläckskrivare och i olika kvaliteter, och ändå vara läsbara i både färg och 

svartvitt om det är 13 sådana här variabler. Det behövs alltså 13 olika färgschatteringar som ändå 

syns i svartvitt eller blir läsligt när det kommer upp på en OH-bild. Det är inte bara 

designkunskap, det är oerhört mycket teknik. Att skriva in som kund i vilka format allt ska funka 

och för vilka tekniker. För det är ju ändå så att print fortfarande är normen, trots att det digitala är 

en stor andel av kommunikationen.  

 

När vi började med det här så varnade jag XX som var den dåvarande enhetschefen, 

projektledaren och ansvarig om att man inte fick glömma kuverten. Kuverten är en av de svåraste 

kontaktytorna. För det hänger ihop med allt annat på många parametrar. Ett vanligt enkelt kuvert, 

hur många avsändare, flera kontor, det ska kunna gå genom en frankeringsmaskin, postens egen 

och våra maskiner. Sen är det fönsterkuverten och du måste bestämma måtten exakt, sen måste 

det vara klistringen och hur lång hållbarhet det ska vara på det. Hur många olika format de ska 

vara i. Det verkar alltid vara den enklaste delen men det är den absolut svåraste då den hänger 

ihop med så många andra förutsättningar.  

 

Processen 

Jag kom med ett förslag. Sedan godkände man det. Sedan kommer implementeringen förstås, i 

tekniska system, och sedan kommer lanseringen. Lanseringen gäller det att tänka igenom för är 

det som hos oss, 600 människor som ska börja jobba med nya brevmallar, då är det bra om man 

har tänkt igenom vilka som ska utbildas. Vilka som ska vara med på tåget. Vilka som ska tycka 

att det är en bra idé, för att det inte ska börja gnällas, för några misslyckanden blir det ju alltid. 

Sedan är ju det trista att det finns inget som folk älskar att hata så mycket som logotypbyten. Det 

är obegripligt att det är så emotionellt som det är. Och hur mycket jag än pratade om mallar, 

fogning, montering och implementering, så blev det ändå bara logotypen som inte blev av och 

kostade 1,5 miljoner.  
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Kostnader 

Det beror helt på hur man säger, vi kom ju oerhört billigt undan i vår fösta upphandling som låg 

på 650 000 kr. Hade de insett hur mycket jobb det skulle bli så… Så det är fördelen formellt. 

Sedan fick vi betala extra när vi ångrade oss och ville ha kvar logotypen. Det var synd.  

 

Det ena är ju det grafiska maneret och ta fram det. Men det är klart att om du sen som följd av 

det nya grafiska maneret måste göra om hela webbplatsen då ökar ju kostnaderna, men den 

summan som ni läst i media, nu kommer jag inte ihåg om det var 1,2 eller 1,5 miljoner, men det 

är ungefär vad vårt grafiska byte kostade, men då är inte vår interna arbetstid inräknad så man 

kan ju räkna på hur många olika sätt som helst. Den summan ni läst, om det var 1,2 eller 1,5 

miljoner, den tycker jag fångar allt vi har köpt och det får nog anses ganska, vad ska jag säga, 

prisvärt, i vårt fall.  

 

Varför tror du att media reagerade så kraftigt som de gjorde?  

Det gör de alltid på sådant här, varför jag tror det? Ja, jag tror att det är tacksamt, att det väcker 

uppmärksamhet, man kan ju sen en grafisk profil som en make up. Om man översätter det till att 

en tonårstjej köpte smink för 0,5 miljoner så blir det en bra rubrik av det. Om man i stället la den 

halva miljonen på terapi, det kanske man inte kan säga är samma sak. Men om ni förstår 

liknelsen, vissa saker är liksom gångbara och då är det här otroligt gångbart, en liten bild, det där 

kan väl inte vara så märkvärdigt? Kan den kosta 1,5 miljoner? Det blir ju inte roligt att skriva 

om, om man väljer att göra lite sensationell journalistik så är ju det lättare än att säga att 

datasystemet kostade 1,5 miljoner. Vem ska kunna sätta sig in i det? Kan det vara relevant? 

Dessutom är allt jag köper en offentlig handel, det är ingen i min position som kommer undan 

med ett köp över 1,5 miljoner. Men om man jämför detta med en kampanj eller liknande och 

räknar per timme så är inte det här så stort. Min uppfattning är, att man medvetet valt att skriva 

detta för att det säljer. Sen var det ju så att vi inte var nya, halva Socialstyrelsen bröts ut vid den 

här tiden, de skapade en ny grafisk profil, men det var det ingen som skrev om. Det var inte ett 

ord kring om det behövdes eller inte. Det var till och med inte ens organisationen själv som var 

talesperson utan reklambyrån. Det är när det handlar om skattepengar, när det är logotyper, när 

det är så att man kunde ha gjort på ett annat vis. Sen så tror jag att allt det här som händer bakom 
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kulisserna med mallar o.s.v. är för komplicerat och då är det lite lätt att göra 

sensationsjournalistik. Hade de velat förstå, så hade de mycket väl förstått att det var fruktansvärt 

mycket mer och att det inte är något vi förlorar pengar på. Det är ju inte så att det inte kostar tid 

att sitta och jobba med en massa grafiska redskap som inte fungerar, det var ju för att göra det 

bättre och inte för att göra det sämre. Om man ser på processen så uppfattar jag att de stegen som 

vi gjort finns med i alla grafiska profil-processer men du behöver inte göra en offentlig 

upphandling om du inte är en offentlig inköpare. Men du har ju ändå värden att tänka igenom 

kring hur du vill beställa och alla funktionella krav. Jag tror att vad som är väldigt avgörande för 

om det ska bli bra är hur noggrant man gjort sin kravspecifikation. Det är inte bara leverantören 

som ska göra någonting.  

 

Vilka var med i beslutsprocessen? 

Ytterst så är det Generaldirektören som bestämmer, såklart. Sen har jag haft väldigt många 

förankringsrundor, eftersom att jag vill ha många sympatisörer. Sen är det ju ledningsgruppen 

som jag sålde in behovet för. Jag har även jobbat mycket med min egen personal, jag har många 

informatörer som jobbar med andra frågor förstås. Vi har haft en referensgrupp internt. Vi har 

haft kravavstämningar internt. Så det är väl de huvudsakliga grupperna. Som har jobbat internt. 

Sen har jag ju pratat om det här löpande, i chefskollektivet.  

 

Du nämnde tidigare att du jobbat med profilbyten tidigare, om du jämför de situationerna 

med den här och ser på drivkrafterna. Varierar de eller är de samma anledningar att man 

väljer att byta grafisk profil?  

Ja, om vi pratar om grafisk profil för en hel verksamhet och inte för en förpackningsdesign så 

tycket jag att det är precis samma frågeställningar som alltid kommer. Ska det behöva kosta 

såhär mycket? Varför? Kan vi inte göra såhär istället? Just jag gillar lila. Alltså att det är samma 

problem som dyker upp. Vilken färg? Implementeringen i de tekniska systemen? Viljan till att 

följa det som står eller inte och sen är det naturligtvis den mest emotionella frågan. Hur ska mitt 

visitkort se ut? Kommer man närmare individen, och dit hör ju titlar och visitkort, då blir det 

väldigt viktigt. Man kan säga att de lärdomar man fått genom ett grafiskt byte i en organisation 

har man nytta av i nästa.  
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Hur såg responsen ut internt efter bytet? 

Dels hände det så mycket, halva personalen försvann under den här perioden. Sen blev det ju inte 

lika mycket förändringar som vi hade tänkt oss så det blev ju inte så mycket. Från början var det 

faktiskt tänkt att vi skulle byta logotypen och då hade ju vårt profilprogram stuckit ut hakan mer 

än vad det gör nu. 

 

Blev man lite besviken då? 

Nej, ingen hade ju sett den då, det är ingen som sett den. Så det tror jag inte. Jag tror att man inte 

ska förvänta sig ”åh, vad spännande och roligt!” utan ”hur ska detta drabba mig  Blir det mer 

jobb  Måste jag lära mig något nytt ”. Man ska nog rusta sig lite och utgå ifrån att alla tycker det 

är onödigt och jobbigt. De som tycker det är kul är möjligtvis ledningen och vi kommunikatörer. 

Men så är det väl med många förändringsprocesser, det är väl sällan folk tycker att det är så 

fantastiskt roligt att göra på nya sätt, det är ju enklast att göra som man alltid gjort och som det 

alltid varit.  

 

Jag ska se om jag har några gamla publikationer att visa upp. Några gamla skräckisar. 

(Respondenten går och letar i hyllan och visar exempel på nya och gamla trycksaker) Här är 

kravspecen för diagrammen, vad de behövde tänka på. Och det här tog byrån fram då vi 

fortfarande ville ha en ny logotyp. De frågade om vi ville ha en modernisering och då tog de alla 

grafiska spår och så ritade massor av grafiska element och så kan man se vad man kan gå vidare 

med, det här var deras brainstorming. (Respondenten visar olika förslag, ca 50 st.) Sedan undrar 

folk varför det inte blev någon ändring. Alla de här spåren var olika testballonger, vad skulle 

man kunna göra?  

 

Såhär gjorde jag min interna argumentation. Jag tog fram årlig besparing. Tidsbesparing för folk 

som satt och rättade upp allt som inte fungerade med de gamla mallarna. Så omsatte vi hur 

mycket onödig tid de la ner. Vad en genomsnitts timme kostade. Så gjorde vi om det på årsbasis, 

tidvis. För de som var kvalitetssamordnare var det 115 000 kr per år, effektivare 

diagramhantering, fler produktioner kan mallas, man kan standardisera, 75 000 kr per år. Sen 

räknade vi ut vad det skulle kosta totalt och då kunde vi se att på två år skulle detta vara intjänat. 

Det är ett bra sätt att argumentera. Såhär såg våra tidigare diagram ut. D.v.s. alla gjorde precis 
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som de hade lust, det var en sådan bild jag visade för ledningsgruppen. Här är exempel på olika 

nyhetsbrev, alla ser olika ut, man kan inte förstå att det är samma avsändare om det inte vore för 

logotypen.  

 

Här visade jag ett exempel på vad ett grafiskt element är, om ni tittar här, vem är avsändaren? 

Man ser på logotypen men om man tar bort den så ser man de här punkterna och vad är det, jo 

det är Sveriges riksdag, punkterna är så ledamöterna sitter. D.v.s. man tar sin verksamhet och 

förenklar den grafiskt. Så gör man något som förstärker.  

 

Såhär spretigt såg det ut alltså. Här är en del av briefen, deras brief, här tog de fram förslag, men 

det får ni inte se! De har då gjort en massa workshops för att se hur vi uppfattas. Drivande och 

samspelande, det är sådant man ska fånga. Det är ju inte bara något som tas fram utifrån, här är 

vad folk tycker om från den semiotiska analysen. Den nuvarande logotypen tog man fram 1981, 

den signalerar 90-tal, myndighet, och här är saker som är sagda om den.  

 

Sen pratade jag om vad skillnaden på byte och modernisering är och då tog jag andra logotyper 

och visade före och efter, vilken vandring som gjorts och vad det blir. Sådant har jag använt i 

min argumentation. Jag har även använt det här, som jag pratade om förut, när jag visar på den 

tekniska utvecklingen, vi gick från skrivmaskin och datorn kom på 80-talet. Då la man ner, det 

gjorde nästan alla organisationer, då la man ner interntidningar och startade digitala nyhetsbrev 

och webbplatser. Sen glömmer man lätt den stora skillnaden att datorn är en skrivmaskin, en 

ordbehandlare, och att den sitter i nätverk och att den skapar den digitala kommunikationen.  

 

Här visar jag vår logotyp, från bikupan till den här och sen kom färgen, hur de olika grafiska 

färgerna och grafiska element kom till och en massa undervarumärken som folk kom på själva. 

Dem har vi lagt ner nu.  

 

Intern kommunikation 

Ni frågade mig om den interna argumentationen. Vad är det vi vill skapa? En organisation med 

ett ansikte utåt. Min argumentation för att byta grafiskt regelverk var för att det skulle bli bättre 

och effektivare och billigare. Och billigare var den där argumentationen. Bättre, var en 
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organisation, ett ansikte. Enklare är att det är enklare för handläggare och effektivare. Det kan 

man ju säga är både hårda och mjuka argument. Billigare är ett hårt argument. Enklare är ett 

ganska hårt, halvhårt. Bättre är en emotionell känsla. Så det var lite exempel på det. Så jag 

hoppas ni tycker jag har svarat på det ni frågat om. 

 

(Respondenten visar exempel på olika trycksaker) Såhär ser våra trycksaker ut, och det här är då 

vad vi ska besluta om på måndag, standardrapportomslag. Rapporter är en väldigt stor del av det 

som går ut och då vill man ju inte att alla ska se lika ut, men de ska ju heller inte se olika ut. Då 

är vårt grafiska element det här, det är de här pilarna, de hänger ihop med att vi ska vara 

drivande, en pil driver ju, vi ska ge energi. 

 

Våra bilder ska signalera handling och vi ska inte visa en massa bilder på sjuka människor. Så 

gjorde vi förr. Handlade det om vårdsituationen så fick man se en spruta. Men vad är målet med 

sprutan, jo att jag ska må bra och om jag mår bra så kanske jag ger mig ut och gör det där istället. 

Det är så vi jobbar med våra bildmaner. Sen ska bildfärgerna harmonisera med färgpaletten. Så 

var det inte alls förut, det var bara in med något, rött, grönt och gult osv. Frilagt och hur som 

helst. Så det är en stor del. De här pilarna är på alla rapporter, vi kan ha bild och vi kan ha utan 

bild, men vi måste ändå veta när vi ska ha det ena eller det andra. Det orangea maneret är i den 

här specifika serien om nationella riktlinjer, då använder vi den här underlabeln och sen plockar 

vi upp det orangea. Pilarna signalerar socialstyrelsen, men färgen symboliserar underlinjen 

nationella riktlinjer.  

 

Här ser ni pilarna, socialstyrelsen, och den gröna färgen är vikt för powerprodukter vi ger ut.  

 

Vad är det här nu då, jo det är vanliga rapporter, rapporter vi skickar ut i största allmänhet, här 

kan man välja att ha med eller utan bild. Vill man då lyfta upp ett specifikt tema eller t.ex. vi har 

mycket om äldrevården, då kan man använda en bild som man alltid har på den typen av 

rapporter. Så det är våra standardrapporter. Det är ett exempel på hur man fördjupar utifrån de 

sakliga behoven, riktlinjerna är ganska många men de får inte se ut hur som helst som de gjorde 

förut utan ska vara inom ramen för det här. Så ska man ta fram någon ny serie så tar vi fram det i 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 134 

samspel med organisationen. Gud vad jag pratar. Nu ska vi strax sluta. Vilka frågor har ni inte 

fått svar på? 

 

Jag tänker på implementeringen, blir det över en natt eller steg för steg? 

Nu blev det steg för steg, men det berodde på logotypen. Hade vi bytt den så hade vi behövt göra 

mycket med ”poff”, ut med det in med det. Byter man logotyp går det inte att göra steg för steg, 

tänk på skylten på huset. Så det beror på hur mycket man förändrar, men eftersom att vi valde att 

behålla logotypen så valde vi de ytorna som alla medarbetare ska kunna jobba med, dem tog vi i 

ett paket. D.v.s. allt som alla jobbar med här, brevmallar, kort, pm, det som alla ska kunna hämta 

ut på datorn, Power Point, det lanserade vi allra först. Men det allra första vi gjorde var faktiskt 

en justering av färgerna i webb och intranät för de ägde vi som kommunikationsavdelning. 

Skulle vi dela upp så sa jag att då putsar vi av det här. Sen gjorde vi en batch-lansering och sen 

har vi börjat plocka småytor. Vi vill ju ta bort alla röda ytor, vår tidigare logotyp var ju röd. Så vi 

plockar bort dem en efter en. Interna formulär t.ex. har vi tagit vartefter som. Så det beror ju på 

vilken typ av organisation det är. Men är man en stor säljande organisation, säg Telia. Då måste 

man ju bara dundra, en enorm logistik, tänk alla bilar som ska sprayas om, alla butikdisplayer, 

det är en enorm apparat. Men det tror jag att byråerna är ganska vana vid, det här butikskoncept-

rulla ut. Att få med sig individer och människor i en sådan här organisation det är också ett jobb.  

 

Var byrån med när ni skulle implementera? 

Det fanns den tjänsten, men på expertenheter som det här är så går reklamsnubbar som kommer 

in och är lite ”laj” inte hem så bra. Det är så för att en sådan här grej ska få cred internt, så måste 

man som beställare, alltså jag, man måste kunna bära sina egna budskap. Det sätter sig mycket 

bättre in en sådan här organisation om man bär sitt budskap med vanliga ord, det finns ju ingen 

marknad på samma sätt som är mer självklart i en mer säljande organisation. Det är ju mer 

självklart att det är viktigt med design för att sälja en schampoflaska, men det är inte på samma 

sätt i en expertorganisation som levererar bostäder eller papper. Men det är en nog så viktig del 

för oss ändå, det ger oss trovärdighet, att det ser seriöst ut, att det är läsbart, att det inte ser ut 

som att det är någon som suttit och snickrat på kammaren för det är ju en myndighet som är 

avsändaren.  
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Andra erfarenheter. 

Ja, jag har ju gjort det här grafiska profilbytet, sen har jag också gjort det på strålsäkerhet, jag har 

jobbat med kärnkraft förut. På Strålsäkerhetsmyndigheten då den bildades för några år sen så 

gjorde jag det grafiska profil-programmet, då var det ju två som gick ihop. Den blev väldigt 

snygg faktiskt. Då fick vi ta fram allt, som kommunikatör så tycker jag nog att det är det absolut 

roligaste. Mer fria händer och något helt nytt, då tas det emot lättare också. Jag har även jobbat 

med HSB, Styrelsen för ekonomiskt försvar, en försvarsenhet, tagit fram mer kampanjmaner för 

Message media, som är ett amerikanskt bolag där jag jobbade som marknadschef. Det var mer 

kampanj. Postgirot också, då Postgirot skulle bilda bank. Jag tror jag har gjort ett grafiskt 

profilprogram för de flesta arbetsplatser jag varit på. Ett nystartat IT-bolag gjorde jag också. Ja, 

så på både mindre och större verksamheter.  

 

Har du varit den som drivit dessa processer? 

Det beror på vilken roll jag haft, om jag har varit informatör eller högsta ansvarig. I det här fallet 

så hade jag fyra enhetschefer så då var en av de enhetscheferna ansvarig och ledde projektet, 

men jag höll i media och all införsäljning internt. Argumentation mot ledningen, all förankring 

när förslagen kom. Jag jobbade ganska intensivt i projektet, med henne, dels för att det behövdes, 

dels för att det är viktigt, och dels för att jag är engagerad i dessa frågor. Så jag ser det som att 

det flesta designbyråer tycker det är ganska viktigt, det är en fjäder i hatten att ha jobbat med en 

statlig myndighet, alla vet att det inte är lätt. Det är otroligt mycket villkor, det är bra för dem 

ifall de behöver en referens. Eftersom alla vet att Socialstyrelsen är ganska stor, och bred i 

verksamheten.  
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9.2.4 Intervju D 

 

Intervju: TT Nyhetsbyrån, Sara Perers, Marknadschef  

Tid: 2014-05-07, klockan 10.53 

Plats: Intervju gjord genom frågeformulär via e-post 

Kommentar om intervju: På grund av att intervjun ej kunde genomföras personligen och 

istället utfördes via e-post blev intervjun lika djup. Detta gör att uppfattningen om respondenten, 

innehållet och möjligheten till följdfrågor begränsats.  

 

Namn på företag och intervjuperson: (skriv en kommentar här ifall ni istället önskar att 

vara anonyma) 

TT Nyhetsbyrån. Sara Perers. 

 

Vad är din position på ert företag? 

Marknadschef. 

 

Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

Budget, personalansvar, produktion av marknadsmaterial (broschyrer, give aways etc), 

eventkoordinering, annonsinköp/produktion, säljdrivande marknadsaktiviteter, webben.   

 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

7 år (i olika bolag i koncernen). 

 

Vad har du för bakgrund och erfarenheter?  

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom språk och media & 

kommunikationsstudier vid Stockholms universitet. Har tidigare varit 

projektledare/marknadsförare på olika bolag. 

 

Hur väcktes idén till bytet av den grafiska profilen? 

Fyra bolag (Tidningarnas Telegrambyrå/TT, Scanpix, TT Spektra och Svenska Grafikbyrån) 

slogs samman och vi behövde en ny gemensam profil. Vi (marknadsavdelningen) kom från 

Scanpix som tidigare gjort ett gediget varumärkesarbete, detta hade inte skett hos de övriga 

bolagen och behovet fanns. 
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Vad var drivkrafterna till bytet av den grafiska profilen? 

Sammanslagning. Och vi ville inte välja något av de gamla fyra varumärkena som 

huvudvarumärke då alla hade olika innehåll och historia. Men vi vill behålla TT som en del av 

det nya, för den gamla trovärdigheten, dock ej det långa namnet Tidningarnas Telegrambyrå som 

känns omodernt. 

  

      g                n     

Enkel men gedigen process. Ledningsbeslut på att starta varumärkesarbetet, som först ledde till 

en stor genomlysning av verksamheten. Vilka är vi idag och vart är vi på väg. 

 

Vilka var med i beslutsprocessen? 

Att byta var det endast ledning som var med på. Hela förändringsarbetet med organsationen var 

alla anställda med på och input från kunder. Själva bytet av grafiska profilen var endast 4 

personer med på, förutom konsulterna. 

 

Såg ni några konsekvenser med bytet av den grafiska profilen? (innan bytet) 

Vi visste att många internt skulle ha åsikter. 

 

 n i     ni      n              

Extern konsultbyrå. Tomas Conradi på Blink med crew. Vi gjorde en upphandling med tre 

byråer. 

 

Utfö    ni  n      ning   inn n         n           

Vi pratade både med anställda och kunder. Blink hjälpte oss med frågebatteri och själva 

intervjuandet. 

 

Vi     i ig          n        g ni   n  n  i    

Att inte blanda in för många i det kreativa arbetet men viktigt att alla får erbjudande att vara med 

i förarbetet med definitionen vilka vi är och vart vi vill komma. 
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V        ni           gi     in    n         n n   g   i        i  n  

Först visade vi för VD:n som visade för styrelseordförande. När väl de hade godkänt så 

presenterade vi för ledningsgruppen och då visste vi att vi inte behövde backa. Efter detta 

presenterade vi för företaget. Alla fick en brand book och lite marknadsmaterial med nya logon. 

Vår webbsite sminkades om till den officiella lanseringsdagen. Nyhetsbrev etc. gjordes om, men 

självklart kom vissa delar senare, som den stora logon i fönstret och visitkort. 

 

V             n                n g   i        i  n   

Ja. Förutom vissa anställda som kanske helst ville att bolagen inte skulle gå samman men de var 

minoritet. 

 

Var alla överens om hur processen skulle se ut? 

Ja. 

 

V     g ni                     ig                     n g   i        i  n   

När fyra bolag skulle slås samman är det viktigt att vi får en ny profil, att inte gamla anor ligger 

kvar. Att vi som flyttade in inte känner att vi blir en del av dem utan en del av ngt nytt. Vi backar 

inte in i Tidningarnas Telegrambyrås gamla garage utan vi kör alla in i ett nytt större. 

 

V     g ni                g                     n g   iska profilen?  

Tappar trovärdighet och upparbetad igenkänning. ”Nyhetsbyrå” i namnet gjorde att bildbyrå-

delen kommer i skymundan. Kostsamt.  

 

Vi       ig      n  ing   g n         i      n                 n g   i        i  n  

Stora organisatoriska förändrings sker parallellt. Är pågående. 

 

Fick ni det utfallet ni förväntade er? 

Ja. 
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Är ni nöjda med konsekvenserna? 

Ja.  

 

Är ni nöjda med processen? 

Ja.  

 

Vad kostade bytet av den grafiska profilen? 

500 000 kr. Konsulter, event, marknadsmaterial, skyltar, arbetstid.  

 

Vad anser ni att bytet av den grafiska profilen har gett för mervärden? 

Nyare, modernare profil. Genomtänkt i alla led. Lättarbetat. 

 

Har ni gjort någon uppföljning kring bytets konsekvenser? Vad har ni fått för respons? 

Vi håller på att samla in en kundundersökning. Ska bli som en nollmätning där även 

varumärkeskännedomen mäts. Nästa år mäter vi igen och då blir det lättare att se något resultat. 

Bildbyrådelen kommer som sagt i skymundan, när vi inte kan kalla oss bildbyrå längre, men 

detta får vi arbeta med på annat sätt. 

 

     ig n   i   ni  i   gg  n g    

Nej. Lycka till. 

9.2.5 Intervju E 
 

Intervju: Ving, Helena Karlström, Projektledare, Marknadsavdelningen 

Tid: 2014-05-07, klockan 09:00-10:00 

Plats: Ving, Rålambsvägen 17, Stockholm 

Kommentar om intervju: intervjun utfördes i ett konferensrum hos Ving. Miljön var därför 

lugn och utan störningsmoment. Respondenten var väl förberedd, informativ och effektiv. 

Respondenten inledde med en förberedd PowerPoint presentation och därför frångick intervjun 

till stor del intervjuguidens struktur då flertalet frågor täcktes av den inledande presentationen.  
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Helena inleder med att visa en PowerPoint och berätta om Vings resa mot ett nytt varumärke 

genom ett bildspel.  

 

Det här är ju en stor koncern och där det ingår en massa olika varumärken. Här kan vi då se hur 

det började, själva grunden är att vi vill skapa ett mer enhetligt intryck och ett enat varumärke. 

Vi vill att de ska komma ihåg och vi vill skapa ett avtryck hos våra kunder. Att man verkligen 

vet vad man åker med. Eftersom vi hade samma värdeord i de olika organisationerna i de olika 

länderna (Care, Quality & Innovation) så hade vi därmed samma plattform att bygga vidare på.  

 

Vi har alltid sagt att vi inte säljer resor utan semester. Det är många delar som man måste tänka 

på. Vi vill att det ska vara de bästa veckorna på året för våra kunder. Det är viktigt för oss.  

 

Vi har alltså gått från att ha Household Brands Strategy till One Brand Strategy till att sträva mot 

en Global Strategy, där vi började med att implementera den i norden. I december 2012 

lanserade vi för första gången vår nya grafiska profil med hjärtat. Den nya grafiska profilen togs 

fram i ett samarbete med en reklambyrå. I övergångsfasen har vi arbetat ut två olika sätt att 

använda sig av och implementera hjärtat.  

 

Vi bestämde att vissa varumärken ska vara Alined Brands, detta gäller främst de nordiska 

varumärken, dessa varumärken ska ha hjärta som sin största symbol med tillkommande namn. 

Det andra alternativet är att man arbetar med Endorsed Brands, främst europeiska varumärken, 

ett exempel är Globetrotter de har kvar sin logotyp men då har de ett endorsement, att det står 

t.ex. ”Thomas Cook Group” följt hjärtat som tagline. Sen kommer det fortfarande finnas vissa 

speciella varumärken som inte har hjärtat.  

 

Vad beror det på att vissa inte använder hjärtat?  

För att de varumärkena är så starka i sig själva, men i Skandinavien använder vi oss av hjärtat. 

Det handlar om ett antal varumärken som finns i Tyskland, UK, Belgien och Holland som är så 

pass starka redan att vi tror att de inte kommer att gynnas av att ha hjärtat. Vi har ett varumärke i 

Frankrike som heter Jet Tours, de tillhör vår grupp, men vi ser inte att hjärtat tillför något just nu. 

Därför har man valt lite olika strategier beroende på vilken bakgrund man har.  
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Vi vill att det ska synas att det är samma researrangör genom hela upplevelsen. Genom hela 

resekedjan. Från att man ser en reklam, att man beställer en resa genom webben eller en butik, 

incheckning, själva flygresan till hotellet. Att allt hör ihop med oss och att det syns överallt. Att 

man följer hjärtat. Förut såg man kanske Vings varumärke när man köpte själva resan och sen 

kom man till ett flyg som hade en logotyp och sen kom man ner på resmålet och då var det lite 

blandat, man hade kanske hade neutrala uniformer. Det här vill vi undvika, vi vill att kunderna 

ska känna igen oss genom hela resekedjan.  

 

Vi tror ju då att det kommer öka kundlojaliteten och att vi får fler kunder som är nöjda. Sen vill 

vi också förstärka vårt marknadsledarskap. Genom att förtydliga för kunderna tror vi att man 

lättare kommer att förstå vårt kundlöfte till kunderna.  

 

Här är den nya formen, den nya grafiska profilen består inte av bara själva hjärtat, utan typsnittet 

och allt runtomkring, det handlar om hela kommunikationen. Det är en jättestor förändring från 

tidigare, vi ändrade egentligen allt på ganska kort tid. Vi tycker att hjärtat är en bra symbol. Det 

fanns inget annat reseföretag som hade ett hjärta, vilket gör att vi inte blir ihopblandade med 

någon annan. Vi tycker hjärtat som symbol är flexibel, det uttrycker sol, gult och varmt, det 

signalerar värme och det tyckte vi var väldigt bra. Hjärtat som symbol finns i hela världen, alla 

förstår vad ett hjärta är. Det var många delar som gjorde att vi valde den här symbolen.  

 

Vi tänkte börja med att fråga lite om hur din arbetsdag ser ut och hur länge du jobbat 

här?  

Jag jobbar på en avdelning som jobbar med marknad, med varumärke och content/innehåll på 

nordisk nivå men även nu global nivå då Europa vill följa efter med det här. Eftersom vi var de 

som började så blir ju vi dem som bistår med hjälp, men vi är en ganska liten avdelning. Jag är 

projektledare och jag gör allt möjligt, vi gör väldigt mycket olika saker. Allt som man kan göra 

koncerngemensamt så som film, foto, alla texter t.ex. en text om Mallorca behöver inte skrivas i 

varje land, utan den kan skrivas på ett språk och översättas. Vi försöker hela tiden utveckla den 

delen så vi kan vara så effektiva som möjligt. Så det är det vi jobbar med, allt som är 

koncerngemensamt och även de som är varumärkesansvariga för norden.  
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Vad har du för bakgrund? Hur hamnade du här?  

Jag är började jobba 1987 som reseledare, sen har jag nog gjort massor av saker inom företaget 

och sen har jag ju utbildat mig på IHM inom marknadsföring och flyttat runt. Jag är utbildad 

inom företaget, förutom IHM som jag själv valde, men det gjorde jag samtidigt som jag jobbade. 

Jag började på Vings reklamavdelning 1999 och sen har den ändrat sig lite grann, det blivit två 

avdelningar. Det har blivit Vings marknadsavdelning och sen har vi två vår avdelning, 

varumärkesavdelningen.   

 

Var du med från start i den här processen då ni bytte grafisk profil? 

Jag var med från att vi skulle implementera den nya grafiska profilen, det var jag som fick lägga 

upp arbetet för hur vi skulle genomföra själva bytet i Norden. Jag kom in 2012, efter sommarn. 

Då hade de nog hållit på i minst ett år med förarbete och förankrat själva beslutet.  

 

Hur väcktes iden att ni skulle byta grafisk profil?  

Vi är en stor koncern med många olika varumärken, men det syntes inte tidigare. Det syntes bara 

en del i taget. Vi hade en hela den här resekedjan, som var kvalitetssäkrat. Vi visste att vi var 

duktiga på varje del, men det syntes inte att vi hörde ihop. Så vi tyckte att för kommunikationens 

del så var det ju oerhört viktigt att marknadsföra oss på rätt sätt mot våra kunder.  

 

Gjorde ni några undersökningar innan ni påbörjade arbetet? 

Absolut gjordes det många undersökningar, dessa ägde rum innan jag kom in i projektet. Bland 

annat kollade man på andra stora koncerner som gjort liknande resor 

som t.ex. GB, som också varit en del house of brands, med många varumärken, men så gjorde de 

det här glass-hjärtat. De heter också olika i varje land, i Sverige tänker jag GB, men i Spanien 

används det spanska varumärkesnamnet, men det använder samma symbol.  

 

Hur såg själva lanseringen ut? 

 i ville att det skulle bli en ”BIG BANG!”, vi fick ett datum, ett datum för hela Skandinavien. 

Den 19 december 2012, då ska allt vara klart och så mycket som möjligt även på utlandsidan. 

Kunden skulle inte mötas av en logotyp när de påbörjar sin resa och så är det något annat när de 

reser ner. Det var ju mycket sådant man fick tänka på också. Byter vi så måste vi få kunderna att 
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förstå. Det var mycket tanke på information till kunderna, vi skickade SMS ”Idag byter vi, det 

här och det här”.  i hade en brand story på flygplansstolarna, där vi hade tryckt upp nackskydd 

där det stod vad vi hade gjort och varför. Vi hade även små foldrar och sånt.  

 

Men det var ett enda datum och alla gjorde det samtidigt. Vi hade en jättestor konferens i alla 

länder samtidigt. Vi hade allting sammankopplat, som en TV-utsändning, så man kunde se 

varandras fest. Det var jättecoolt.  

 

Det var egentligen väldigt hemligt innan, vi som jobbade med detta fick vara väldigt hemliga. Vi 

var inne här i ett rum och ingen fick gå in där. Det var jättejättehemligt. Några hade nog listat ut, 

för det är ju omöjligt att hålla det helt hemligt. De flesta visste faktiskt ingenting på den här 

konferensen, så var det en nyhet för många.  

 

Även internt? 

Ja.  

 

Hur togs bytet av den grafiska profilen emot internt? 

Mycket bra, mycket bra, allt var väldigt lyckat, det var en stor succé och alla tyckte det var himla 

bra. Många var inblandade såklart. Beslutsfattare och alla de visste ju om bytet, men resten visste 

ju inte exakt hur det skulle se ut. Alla visste nog att det var något på gång, men inte hur det 

skulle se ut, hur det skulle fungera eller hur stort det skulle bli.  

 

Hur var det att göra ett sådant drastiskt byte arbetsmässigt?  

Det var fruktansvärt stressigt! Vi hade väldigt mycket planering, listor och avstämningar varje 

dag. Där var jag väldigt involverad eftersom jag höll i allting. Jag hade listor över vad som skulle 

tas fram, vad måste tas fram och vad ska vi ta fram om vi hinner. Det var otroligt mycket, 

mycket jobb sista månaderna, men det var väldigt roligt. Jättekul! Det var kul att få vara med och 

göra en så här stor förändring. 
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Vilka var med i processen? 

Det är jättemånga. Det är många avdelningar i det här företaget. Vi är 300 st. anställda här och 

sen så är vi väl 500 st. totalt i Skandinavien som jobbar. Alla som har någon typ av chefsställning 

hade fått informationen, men om vi säger rent grafiskt så hade vi ju en avdelning med grafiker 

som jobbade bara med det här. Vi var väl kanske en 15-20 st. som jobbade med det här, främst 

med att ta fram material. Men pratar man om hela den här processen innan så är det en massa 

chefer, även det globala. De globala cheferna har varit med och godkänt och följt vårt arbete. 

Ägarna till hela vår koncern sitter i England och de måste också vara med, men det är mer på 

chefsnivå och beslutsfattarnivå.  

 

Var det inhouse, de som gjorde designarbetet?  

Vi jobbade väldigt tight tillsammans med vår reklambyrå HAPPY, ett företag som jobbar med 

Forsman & Bodenfors. Vi jobbar fortfarande mycket med dem, de har tagit fram den grafiska 

formen, men sen har de inte gjort varenda skylt. Utan det har vi gjort inhouse. Men vi har jobbat 

väldigt tight med dem och tillsammans utvecklat manualer och hur det här ska fungera. Vi har 

också varit med och utvecklat och bistått med vår kunskap från resebranschen, då de självklart 

inte besitter den kunskapen.  Därför har vi haft ett väldigt tight samarbete,  

 

La ni någon budget innan ni började det här? 

Jag kan tyvärr inte säga något om kostnaderna, det är konfidentiellt.  

 

Kan du se några negativa effekter med att göra det här bytet? 

Jag måste säga nej, för det finns inget negativt med att göra saker tydligare för våra kunder och 

världen. Det är en stor succé i alla led. Det svåra är att få ut det överallt. Det svåra är att 

kontrollera detta på en så stor organisation som vi är, man kan inte kontrollera varenda liten ikon, 

men det är jätteviktigt att alla följer det här överallt.  

 

Kan du se några positiva effekter av bytet? 

Det är många! Vi har redan nämnt några, men nu vill exempelvis hela Europa följa efter. Så nu 

håller vi på med det ”lilla” projektet. Sen i oktober har de bytt logotypen i Tyskland, Holland, 
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Belgien och England så att de också har hjärtat. Så nu håller vi på med det arbetet, hur de ska få 

in allting i sina webbar och kataloger. De har mycket kataloger fortfarande ute i Europa.  

 

Gjorde ni några andra förändringar i organisationen, i samband med att ni bytte grafisk 

profil? 

Vi fick en ny roll kan man säga, min avdelning, för att innan hade vi jobbat mycket med nordisk 

kommunikation, men nu är vi ansvariga för hela den här förändringen i Europa. Så vår roll blev 

ju väldigt annorlunda, sen dess har det bara handlat om att få till det här, få ordning och att det 

följs. Men i övrigt kan jag inte säga att det är någonting som har förändrats.  

 

Men om vi tar det från början, då vi hade House of Brands, självklart har det hänt jättemycket, 

eftersom hela varumärken stängdes ner. Det fanns ju folk som var anställda för att jobba med de 

varumärkena som nu inte finns. En del av dem har ju kommit in i vår organisation. Vi ser det 

som att vi slagit ihop alla varumärkena till ett, men det finns saker som att man inte behöver göra 

två webbar, så det är klart det har hänt saker. Organisationen har effektiviserat, vilket innebär att 

folk har slutat, eftersom vi har effektiviserat vårt sätt att jobba.  

 

Vi hade från början över 30 butiker, den resan är en annan resa, det har ju inte med det här bytet 

att göra, men att vi bytt från 30 butiker till tre butiker är också en förändring i tiden. Det är klart 

att det innebär förändringar för de som jobbar i butikerna. Nu har vi ett call center här i huset 

istället.  

 

Fick ni det utfallet ni förväntade er? 

Det kan vi inte riktigt mäta ännu, det är så pass nytt, vi tror det, men än så länge är det svårt att 

mäta faktiskt. Det är fortfarande ett arbete som pågår. Dessutom var det såhär att vi började med 

Skandinavien, men sen när vi skulle lansera i Europa, då ändrades logotypen lite grann. Så nu 

håller vi på i Skandinavien att byta ut, den är ganska likt, men inte exakt.  

 

Varför förändrades symbolen? 

Det var för att det skulle passa överallt, i hela världen. Jag är glad att det över huvud taget blev 

ett hjärta! Det hade varit väldigt olyckligt om det inte blev det, vi kom överens om att vi fick 
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förändrade den lite grann, gjorde den lite mer glansig, det är något blinkande, något glansigt som 

inte fanns och då blev alla nöjda. Så det blev väldigt bra att vi tillslut kunde komma överens.  

 

Jag tror att vi har fått med de flesta frågorna nu. Vill du tillägga något? 

Ska se om jag har något mer som ni hade skrivit mer på mailet jag fick. En tydlig avsändare, det 

är det som är den stora iden bakom bytet av den grafiska profilen. Sen så har vi talat om vår 

”BIG BANG”.  i vill så småningom att hjärtat ska kunna stå för sig själv, precis som man ser 

Viking Lines lilla logotyp så vet man att det är Viking Line, man vill komma dit att folk ska 

förstå att när man ser hjärtat att man ska förstå utan att man skriver dit namnet t.ex. Ving eller så. 

Än så länge har vi inte riktigt kommit dit, men vi tror så småningom att vi ska kunna ha ett hjärta 

på ett flygplan och att man ska förstå att det är Thomas Cook, det är ett mål som vi har.  

 

Hur kommer det sig att man valde att behålla själva namnet Ving och inte använde 

Thomas Cook?  

Det är en bra fråga! Det är en jättebra fråga! Hade UK fått bestämma hade vi hetat Thomas Cook 

helt klart, men Ving är så pass starkt varumärke i Sverige. Vi har funnits i 60 år. Det är jättestarkt 

i Sverige, det hade varit katastrof för vår affär om vi bytt till Thomas Cook. Det var likadant i 

Finland med Tjäreborg, i Danmark med Spies och i Norge där de också har Ving. Det är så pass 

starka varumärken så vi sa att det inte går, vi måste ha kvar våra varumärken. Det pågår en 

diskussion nu. I Tyskland har man nu Thomas Cook, men man säljer också Neckermann och 

Neckermann är så stora, så därför har Thomas Cook hjärtat, men Neckermann vågar inte. Man 

vill gärna att de också skulle ha ett hjärta. 

 

Neckermann ingår också i den stora koncernen? 

De ingår också i samma familj, så än så länge har de den lilla endorse-raden ”ingår i Thomas 

Cook” med det lilla hjärtat.  i får se vad som händer framöver, det är svårt för tyskarna när de 

har så stora varumärken som Neckermann att göra om hela den grafiska profilen. Det är så 

enormt, det måste marinera ett tag innan man fattar de beslutet. Det är inte helt enkelt, det finns 

en massa saker som gör att det blir väldigt komplext, när man ska byta överallt.  
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9.2.6 Intervju F 
 

Intervju: Identity Works!, Bjarne Otterdahl, CEO 

Tid: 2014-04-23, klockan 09:30-10:30 

Plats: Identity Works!, Kungsgatan 34, Stockholm 

Kommentar om intervju: intervjun utfördes i ett konferensrum på Identity Works! kontor. 

Miljön var därför lugn och utan störningsmoment. Respondenten var mycket samarbetsam, 

kunnig och villig att dela med sig av erfarenhet och information. Intervjun följde till största del 

intervjuguidens struktur med tillägg av ytterligare fri diskussion i slutet.  

 

Vill du vara anonym eller får vi nämna ert namn och företag? 

Ni får använda mitt namn och företagets namn. 

 

Vad är din position på ert företag? Hur länge har du jobbat på företaget? 

Jag har jobbat här i fem år och i två års tid har jag varit CEO. Jobbar främst med projektledning 

men även med att sälja in företaget till kunder.  

 

Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

Jag har en varierad dag, men oftast jobbar jag med ett specifikt projekt.  

 

Vad har du för bakgrund och erfarenheter?  

Jag är ekonom, jag har en Magisterexamen från Handels i Göteborg och med inriktning på 

marknadsföring. 

 

Hur jobbar ni med grafiska profiler? 

Grafiska profiler är en stor del av det vi gör för våra kunder och det i sig är en stor anledning till 

att de väljer att vända sig till oss när de behöver någon typ av förändringsarbete. Det kanske har 

att göra med att man behöver förtydliga sitt erbjudande till sina kunder eller förtydliga sin 

diskussion. Där kommer vi ofta in i arbetet och då börjar det ofta med att vi gör research, att vi 

gör någon typ av kvalitativ eller kvantitativ studie med konsumenter. Genom det försöker vi 

förstå vad de har för bild av företaget ur ett konsumentperspektiv. Baserat på den typen av 
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research börjar vi plotta in och kartlägga, segmentera, för att förstå vad det finns för möjliga 

positioner som är attraktiva för konsumenten på den här marknaden. Där handlar det både om att 

hitta en ledig position, men också en position där företaget kan verka trovärdigt. 

 

När man har landat den positionen blir ofta en konsekvens att ett grafiskt profilarbete bör 

initieras. Det kan man göra på många olika sätt. Det kan handla om vitalisering, ett face lift, man 

kanske behåller stora delar av en identitet. Man kanske behåller identitet eller färgskala, men att 

man adderar olika saker, små tweakningar, som gör att det finns en väldigt tydlig koppling till 

historien, men att det ändå känns uppfräschat. Det är ett ganska vanligt sätt att göra det på. Det 

handlar inte om stora steg utan om de små stegen och vitalisering.  

 

Men det andra sättet, om man vill radikalt förändra sig, vi tar Telia t.ex. som gick från ett uttryck 

till ett annat uttryck över en natt. För oss som byrå innebär det en större frihetsgrad i ett sådant 

arbete, då det inte finns samma givna förutsättningar. Det är nog inte lika vanligt att man gör så 

stora förändringar, utan det handlar oftast om justeringar och vitaliseringar.  

 

Sen finns det ju en tredje variant, då man tar fram helt nya varumärken som inte finns tidigare. 

Där börjar processen på ungefär samma sätt, men innan man går in i en grafisk profil handlar det 

om att sätta ett namn som då ska sträva mot den position men vill åt. Så där är det en 

namnprocess som drar igång innan man går in i ett grafiskt profilarbete.  

 

Varför väljer man en liten förändring framför en radikal?   

Det har att göra med hur mycket man vill förändra sin position, vill man göra ett dramatiskt kliv 

och kanske känner att man har en marknadsposition eller uppfattning hos konsumenterna som är 

negativ eller omodern, då kan man ta ett stort språng. Vill man inte göra radikala förändringar, 

utan små uppfräschningar, så tar man mindre steg. Sen ska man inte heller glömma att det 

handlar om ekonomi för kunden. Vårt arbete som byrå blir inte så mycket mindre, oavsett vilket 

typ av spår man väljer. Det som skiljer är själva implementeringen. Har man valt att behålla det 

mesta så som logotyp osv så behöver man inte göra allt på en gång, då behöver man t.ex. inte 

beställa tusentals butiksskyltar, utan då kan man ta den typen av kostnad lite vart efter. Den 

ekonomiska aspekten påverkar nog en hel del. Att göra en radikal förändring kräver mycket mer 
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kostnader då du måste byta varenda yta, varenda trycksak. Dessutom måste du göra det snabbt. 

Är man ett stort företag med t.ex. ett stort butiksnät blir det ofantliga kostnader. Det tror jag kan 

vara en anledning till att man väljer att göra små förändringar.  

 

Har du några exempel på olika typer av jobb ni gjort? 

Vi gjorde Svensk fastighetsförmedling, det är ett exempel på en vitalisering. Väldigt mycket av 

grundidentiteten är kvar. Vi gjorde inga stora förändringar utan små justeringar, vilket gjorde det 

möjligt att rulla ut den lätt i deras stora kontorsnät över en tid.  

 

Om vi tar ett exempel på ett helt nytt varumärke så kan vi ta Swish, betaltjänsten. Det är ett 

exempel på en tjänst som inte fanns tidigare och när vi kom in i projektet så var varken namn 

eller position etablerat.  

 

Ett exempel där vi helt bytt grafisk profil, där har vi Järnhuset och Socialstyrelsen. Där var det 

större kliv. 

 

Hur är skillnaden att jobba mellan statligt och privat? 

Det finns skillnader, men när man väl är inne i projektet så är det inga större skillnader. Vår 

process på byrån ser ut på samma sätt, men det är själva upphandlingsprocessen som ser lite 

olika ut. Där statliga upphandlingar har specifika regler och sen är även prissättningen mer 

begränsad. Privat kan man hantera det på ett annat sätt.  

 

Socialstyrelsens byte blev omskrivet i pressen, hur ser du på det? 

Det var relevant i högsta grad. När vi kom in så fick vi en brief, sen kom ett antal politiker till 

beslut som påverkade vårt arbete på det sättet att man från Socialstyrelsen inte längre ville göra 

så stora kliv. Så halvvägs i processen fick vi veta att man nog skulle behålla vissa element så 

som logotypen, istället valde man att ändra färgskala.  

 

Detta resulterade i att vi fick göra arbetet två gånger, den andra gången efter nya premisser. Så 

när det kom ut i media så jämför man ju förändringen med prislappen, och det är klart att i just 

det här fallet så var ju inte den så stor. Det är också något som jag tycker media väljer att vinkla 
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på sitt sätt, det är en tacksam vinkel att ta för det är så lätt att ställa en stor kostnad och sen tittar 

man på en förändrad logotyp, det är ju inte det som är själva arbetet för oss utan det var ju ett 

stort varumärkesarbete som låg bakom det, så det är ju inte helt rätt. För vår del är det inga 

problem, men för Socialstyrelsens del var det olyckligt.  

 

Hur ser själva processen ut hos er när ni skapar en ny grafisk profil?  

Först måste man förstå företaget, vilken marknadsposition har företaget och vilka är dess 

värdeord. Utifrån dessa värdeord hittar designers grafiska referenser och utifrån det börjar man 

bygga upp en visuell värld. Man tar fram färgskala, typsnitt och bildmaner som ska stämma 

överens med de signaler man vill sända ut för att associeras med sina värden. Det är första 

avstämningen man gör.  

 

Om vi tar ex en bank som ska stå för trovärdighet och säkerhet, de tenderar att ofta bli blå. En 

mer stabil färgskala. Mer lustfyllda företag drar åt mer rött och gult.  

 

Jag tycker inte längre att det finns en så tydlig färguppdelning, men någonstans bottnar det där 

med färg och associationer. Det börjar luckras upp nu, SEB är grön t.ex.  

 

Men när vi väl gått igenom den fasen börjar det mer konkreta konceptarbetet. Då börjar man 

kanske titta på logotyp men också andra mönster eller pictogramspråk. Då börjar man bredda sig, 

man kanske gör femtio förslag, sen börjar man tratta bort, kanske gör kombinationer. På så sätt 

håller man på och förädlar tills att man i slutändan har kanske tre spår som man tror på. Vi jobbar 

oftast fram ett par spår ganska långt. Kanske tom att vi presenterar ett par olika spår för kunden. 

Det beror på ifall vi känner oss trygga med ett spår, då kanske vi bara presenterar det, men ibland 

har kunden specifikt frågat efter att få se fler alternativ. 

 

När man sen fått klartecken är det dags för finjusteringar och tweakningar. Sen handlar det om 

att få ut detta på olika applikationer. En sak är att göra själva grundelementen men det här ska ju 

sen appliceras på olika saker som ex en mobilapp eller brevpapper. Det här är den sista fasen. 

Sen kommer även guide line- och manual-arbetet som också ligger i slutet. Där det inte bara är 

en massa grafiska element, utan ett styrverktyg med tankar om hur dessa element ska användas. 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 152 

Detta kan vara viktigt om företaget sen i framtiden tänker förnya sig igen. Då kan ett sådant 

arbete ligga till grund och skapa en förståelse.  

 

Hur ser du på att arbeta med manualer?  

Jag tror de är speciellt viktig för större företag där det finns många interna användare. Det är 

viktigt att det finns ett tydligt styrmedel som visar hur den grafiska profilen ska användas. Det 

kan också vara bra då man samarbetar med andra så som reklambyråer. Allt måste hänga ihop, 

finns ingen tydlig guide så är det risk att det börjar spreta. Det är ett jätteviktigt arbete, kanske 

mindre viktigt för mindre företag. 

 

Brukar ni vara med i dessa beslutsprocesser? 

Grafiskt profilarbete är viktigt för företag när det ska göra ex positionsbyte. Ofta är en 

varumärkeschef beställare, men en VD är också nästan alltid involverad i beslutet. I större 

företag är det också ofta en styrelsefråga. Dels för att det är en strategisk viktig fråga men sen 

tror jag också att något som en logotyp är väldigt emotionellt, många tar sig rätten att tycka och 

tänka om logotyper. Det är väl helt fair alla gånger att alla ska vara med, men därför är det viktig 

med intern förankring och avstämning.  

 

Att bara avtäcka en färdig ny profil blir aldrig riktigt bra. När man har etablerat en ny profil är 

det viktigt att jobba med det internt. Att nå en ny positionering, att medarbetarna förstår vad det 

ska syfta till, att det inte bara blir en ny färg utan att det kommer med vissa konsekvenser t.ex. vi 

ska uppträda på det här sättet, vi ska uttrycka oss på det här sättet osv. Tar man sig inte dit så har 

man lagt mycket pengar på yta, som i sin tur inte kommer ge så stor skillnad.   

 

Hur gör man för att för att förankra en ny profil internt? 

Ofta åker vi dit och hjälper till så att de ska förstå den nya profilen, så att de i sin tur kan ”living 

the brand”. Det kan vara så att vi har föreläsning, workshops eller visar filmer för att få 

organisationen att förstå vad det är vi vill skapa. Storytelling är jätteviktigt. Det här är viktigt för 

oss, att vi får vara med och förverkliga, många kunder inser att de behöver stöd i själva 

utrullningen, att de behöver extern guidning. 
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Brukar ni följa upp hur det gått för ett projekt?  

Det är klart att man vill göra en varumärkes tracking för ofta handlar det om att man kanske vill 

öka försäljning eller associeras med speciella värdeord. Det är dock inte alltid vi som hanterar 

den trackingen, tvärt om använder man externa researchföretag. Men vi är mycket intresserade 

av att se hela resan.  

 

Problemet med sådana här arbeten är att det tar längre tid att se förändringar än om man jämför 

med reklambyråer som jobbar med mer kortsiktiga kampanjer där man kan se en mer kortsiktig 

påverkan redan dagen efter, om ett par veckor eller en månad.  

 

Ett varumärkesarbete funkar inte på det sätter, man måste se det som ett arbete på en längre 

horisont. Det kan vara en svårighet för vår bransch att visa nyttan och värdet av det arbete vi gör. 

Det kan vara tio år senare som man ser att varumärkesarbetet verkligen har gett resultat. Vi 

arbetade med Systembolaget på 90-talet, Svenska Spel och Telias förra profil. Om man ser på 

Systembolaget så kan man se att de varit väldigt konsekventa, trogna sin identitet, sin 

varumärkesplattform och sina värden. Nu jobbar vi inte med dessa kunder, men nu kan man se 

att de på allvar har etablerats och lyckats. Men det kan vara en svår sak i vår bransch.  

 

Vad tror du det kan bli för konsekvenser av ett byte? 

Rätt hanterat kan det bli en extern påverkan, dvs kunderna får den bilden man önskar av 

företaget, men också att det blir en intern energiinjektion. Man ska inte underskatta de interna 

effekterna, att man gör detta i samband med att man har en kickoff, pratar mål och framtid. Det 

kanske är en mer kortsiktig effekt att man får en organisation som känner framåtanda och känner 

var man är på väg. Mot konsumenterna tar det längre tid. Men det är viktigt med både de interna 

och externa sidorna.  

 

Har du ett exempel? 

Nu pratar vi grafiska profiler här, man kan ju också prata om produktidentiteter. Där kan man se 

snabbare effekter. Vi tar exemplet med Zetas pastaförpackningar, där vi kunde se kopplingar till 

försäljningar. Där kan man se varumärkesjobbet på ett annat sätt, där vi fortfarande använde oss 
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av Zetas logga men ett nytt uttryck med den turkosa kartongen. Där kunde man se en förändring i 

konsumentens syn och att kunden köper produkten om och om igen.  

 

Kan det ge några negativa effekter? 

Det kan det absolut göra, dels om man gör ett dåligt jobb. Eller om man inte väljer att vara det 

trogen eller konsekvent, d.v.s. gör man förändringar för ofta kan det ge ett svajigt intryck. T.ex. 

kan man se på skillnaderna mellan Pepsi och Coca Cola, där Pepsi har varit snabba att förändra 

sig, medan Coca Cola varit mycket mer konsekventa i sitt uttryck. Jag tror det påverkar deras 

varumärken. 

 

En annan risk är att inte ta implementeringen på allvar, då finns en risk att det blir en 

skrivbordsprodukt, att det inte blir något av arbetet.  

 

Kan man vara för konsekvent? 

Det tror jag absolut, gamla sanningar är inte lika sanna längre, om man ser på vårt idag globala 

samhälle så tror jag att konsumenter idag förväntar sig förändring och vitalisering i en annan 

grad än vad de gjorde förut. Man kan fortfarande göra förändringar, utan att göra för mycket, 

men så det syns att man hela tiden jobbar och förändrar sig. Man bör undvika att åka slalom och 

hoppa från det ena till det andra. Jag tror alla företag behöver förändring på något sätt.  

 

Om vi tar ett konservativt varumärke som ex Handelsbanken, så tror jag att i framtiden kommer 

de behöva jobba mer med det grafiska. Att det inte bara handlar om att vara den gamla hederliga 

trygga banken. Kollar man på andra banker så är de bra mycket mer progressiva i jämförelse. Nu 

går det dock väldigt bra för Handelsbanken å andra sidan, de gör inga direkta fel, men det 

kommer behövas i framtiden, även för konservativa branscher som banker.  

 

Vad tror du att det beror på att man är så konservativ? 

Det beror mycket på typ av bransch, där kunderna t.ex. önskar stabilitet. Det är ingen 

livsstilsprodukt, utan det är en viktig tjänst. Jag tror inte kunderna i en sådan bransch vill att man 

ska testa gränser på samma sätt. Man väljer kanske att investera i andra delar av företaget istället. 

Dock sker en förändring och allt fler branscher som inte varit varumärkesorienterade väljer nu i 
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högre grad att lägga mer på varumärkesbyggande. Branscher som inte har fokus mot 

konsumenter framförallt.  

 

Får ni mer B2B-relaterade förfrågningar nu? 

Nu är vi mer konsumentinriktade som byrå, vi har mer B2C-profil. Men vi gör även B2B.  

 

Hur ser du på den här förändringen? 

Medielandskapet förändras och det digitala medier gör är att alla företag, oavsett om det har en 

konsument eller en professionell köpare, blir exponerad på ett helt annat sätt. Det går inte att 

gömma sig idag. Om vi tar ett industriföretag som säljer komplexa produkter, de måste också 

paketera sitt erbjudande på t.ex. digitala medier, på ett attraktivt sätt. Företagen blir jämförda 

med sina konkurrenter och hur konsumentorienterade företag paketerar sig. Man ska inte 

glömma att alla är vi människor, oavsett om klockan är 11 på förmiddagen eller 11 på kvällen, så 

är man fortfarande en människa, som fattar beslut även i en yrkesroll där man har samma 

preferenser. Det duger inte som B2B-företag att ha lägre ambitioner än ett B2C-företag, det är 

inte rätt väg att gå.  

 

I införandeprocessen, hur brukar ni göra? 

Det beror på hur stora förändringar som genomförts. Större förändring kräver en snabb 

etablering, helst så snabbt som möjligt. Är det små förändringar handlar det oftast om kanske ett 

år. Är det ett mindre företag tar det längre tid, men helst så snabbt som möjligt.  

 

Vad kostar det? 

Omöjligt att svara på! Men ska man titta på vårt arbete på byrån, så kanske det handlar om 100 

000 till flera miljoner kr. Allt beror på hur mycket research och hur stor omfattning det är t.ex. 

hur många applikationer den ska anpassas till. Sen är det klart att den totala kostnaden för ett 

företag kan bli hur stor som helst, ex om man är en butikskedja och måste köpa nya skyltar till 

alla butiker.  

 

Ett litet företag som inte kan lägga så stora pengar, vill då ha en så snabb och enkel process som 

möjligt. 
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Vilka olika typer av drivkrafter finns det för att byta sin grafiska profil? 

Ofta handlar detta generellt om emotionella drivkrafter, någon gillar inte färgen rött. Någon som 

kommer ny på sin position och vill göra ett internt avstamp. Förhoppningsvis är det oftast 

grundat i en affärsutmaning.  

 

Egna erfarenheter? 

Det som är spännande i min roll är när det är mer komplexa situationer och man kanske ska 

sammanföra olika grupper där alla vill bli hörda. Där kan vi ta Swish som exempel där det var 

åtta stora företag (Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, 

Swedbank och Sparbankerna) som var initiativtagare och där var förankring och 

involveringsprocessen central. För varje möte hade vi då representanter från alla olika aktörer 

som i sin tur var tvungna att förankra vidare till sina organisationer. Där känner jag att vi var 

duktiga på att driva en effektiv och snabb process trots att förutsättningarna var ganska svåra. 

Det var en svår process, men de olika bankerna gick in med en bra attityd och var medvetna om 

det speciella läget. 

 

Det är nog så att man i mindre organisationer är mer emotionellt styrd, det kan vara så att man 

har jobbat fram något och sen kommer det någon från höger och råkar vara ägare eller grundare 

med en annan åsikt och då kan det bli mer komplicerade situationer. 

 

Hur viktig är den grafiska profilen i varumärkesaspekten? 

Den är en del av ett varumärke, det är inte bara hur logotypen ser ut som gör varumärket utan 

detta måste gå ihop med vad man gör och vad man erbjuder eller uttrycker sig osv. Produkt och 

erbjudande går hand i hand med sitt visuella uttryck, men lirar inte det så går det inte bra, men i 

bästa fall är detta synkat. Det är en kombination, alla bitar måste passa ihop.  

 

Historiskt sett hur har arbetet förändrats? 

Vi konsumenter konsumerar media på ett annat sätt idag och vi är ännu mer globala. Vi har 

möjlighet att föra en dialog med företag så väl som våra vänner och bekanta på ett annat sätt idag 

genom sociala media. Det gör att företagens erbjudanden blir mer synliga vilket gör att företagen 
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inte kan erbjuda en sak och leverera en annan. Då får du en opinion emot dig. Transparensen blir 

viktigare och därmed att erbjudanden hänger ihop. Jag tror att för tjugo år sen var det lättare att 

så att säga ”gömma” vissa saker eller måla upp en fin fasad. Den aspekten är mycket svårare 

idag. Konsumenten ställer nya krav på varumärken, det finns inte plats för bullshit, utan 

konsumenterna vill veta var produkterna kommer ifrån, hur de är tillverkade, om man tar ansvar 

för regnskogskövling osv. Det är upp till varumärket att uttrycka detta.  

 

Hur tror du framtiden ser ut? 

Ännu mer på det här sättet, makten flyttas till konsumenten. Digitala media blir mer och mer 

viktiga varje år. I grund och botten är det så att kontaktytorna där konsumenten kommer i 

kontakt med varumärket är många fler och då blir det viktigare för företagen att se till att alla 

dessa hänger ihop. 

 

Trender grafiskt sett? 

Vågar inte riktigt svara på det, men en övergripande trend är att logotyperna måste fungera 

digitalt. Det är viktigt att man inte hamnar i en trend. En identitet kanske ska överleva i tio-tjugo 

år då är det farligt att man använder just den här färgen eller det här typsnittet, för då kanske det 

snabbt känns ganska daterat. Mer att man tittar på en viss marknad eller hur en viss kategori eller 

bransch ser ut än att man följer vissa omvärldstrender. Trender måste man ha med sig, men man 

får inte låta sig välja månadens färg. Det är viktigt att inte stirra sig blint på trender. 

9.2.7 Intervju G 

 

Intervju: Passion Lab, Niklas Turner Olovzon, VD, Art Director och Strateg 

Tid: 2014-04-07, klockan 13:00-14:00 

Plats: Passion Lab, Blasieholmsgatan 5, Stockholm 

Kommentar om intervju: intervjun utfördes i ett konferensrum hos Passion Lab. Miljön var 

därför lugn och utan störningsmoment. Respondenten var livlig, passionerad och kunnig. 

Intervjuguidens struktur följdes delvis men respondenten talade utöver det väldigt fritt kring 

ämnet. De namn som nämns i intervjun har tagits bort med hänsyn till dessa personers integritet. 
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Vill du vara anonym eller får vi nämna ditt namn och företag? 

Nej, jag står för allt jag säger. 

 

Vad har du för position på företaget? 

Jag är både VD, CD och AD. Internt är jag VD på bolaget men mot kund så är jag egentligen 

både varumärkesstrateg och kreativt ansvarig för våra projekt, så jag har egentligen tre hattar på 

mig. Mot kund är jag aldrig VD, utan vi jobbar bara 16 – 17 personer här så vissa har ju lite 

slash-roller, alla är inte superspecialiserade. Så jag jobbar med det varumärkesstrategiska och så 

leder jag det kreativa övergripande arbetet, sen har vi andra kreatörer som är AD:s och Copys. Så 

i det här fallet så är det väl CD rollen som jag sitter och svarar på frågorna i skulle jag säga.  

 

Vad brukar du göra i ditt dagliga arbete?  

Det är så blandat, det är allt ifrån att man sitter och är med i det teoretiska arbetet som handlar 

om att komma fram till insikter oavsett om det är ett varumärkesarbete, vi jobbar en hel del med 

sponsring av event också, så det är ett ganska brett spektra av projekt så därför är vår vardag 

väldigt varierande. Så ibland sitter man mitt i ett strategiskt arbete med kund och har workshops 

och liknande och ibland så är det mer att man är ett bollplank i det praktiska arbetet, så det är 

väldigt varierande. Och vi är ju per definition inte bara en renodlad designbyrå som tar fram 

grafiska profiler på löpande band utan ofta blir grafiska profiler en del av vissa av arbetena vi gör 

och ibland blir grafiska profiler en profil för en specifik kampanj eller likande. Men vi är inte en 

byrå som tillverkar profilgrejer på löpande band. Men jag tror ändå att jag har gjort så pass 

mycket jobb att jag kan svara på era frågor och ska svara så gott jag kan.  

 

Vad har du för tidigare bakgrund?  

Jag och min partner Daniel startade bolaget 2001 och innan det pluggade vi på 

marknadsakademien vid Stockholms Universitet. Vi blev rekryterade som studenter, precis när vi 

var klara, till en PR byrå som team, jag och Daniel. Vi skulle starta upp en sport och entertainmet 

del på PR Byrån och vi satt där i en skrubb i några månader och jobbade, och tyckte att det var 

som att driva eget fast vi inte drev eget. Så tack till den PR Byrån för att de gjorde oss så 

förbannade så att vi startade eget. Så min bakgrund är egentligen att vi har drivit det här sedan 

2001 så jag har inte så mycket mer bakgrund än det här. Jag har kört det här nu i 13 år och 
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tidigare jobbade jag med inköp av kläder uppe i norrländska butiker. Jag är från Norrland och 

sen har jag bara pluggat, så jag har ingen annan marknadskommunikationsbakgrund än de här 13 

åren. Så det är ”self learning by doing” genom uppdragen vi har gjort under de här 1  åren. Så 

jag vet inte hur man söker jobb riktigt, vi har blivit headhuntade och startat eget så jag har ingen 

aning. Jag sitter och rekryterar folk men har ingen aning om hur man söker jobb så jag vet inte 

hur jag skulle klara mig i en process, man skulle väl bli gallrad direkt antagligen.  

 

Hur jobbar ni med grafiska profiler och varumärken? 

Man får ju skilja på de två sakerna. Jag är väldigt ofta i tidningar och i andra sammanhang och 

uttalar mig om varumärkesfrågor och föreläser väldigt mycket om varumärkesfrågor. Och det är 

så intressant när man föreläser, till och med ibland när jag är ute och kör mina 

varumärkesföreläsningar så kan det fortfarande år 2014 komma fram någon, framförallt en äldre 

man eller kvinna, och visa upp sitt visitkort och fråga ” ad tycker du om vårt varumärke ”. Och 

då får man ta ett djupt andetag och förklara att, ”ja, det är en jättefin logotype ni har, men har du 

suttit och sovit här den första timmen på föreläsningen”. Nej men skämt och sido, man måste 

skilja på de två sakerna. Jag tror att i Sverige har vi ett problem med vokabulären för att 

varumärkesbegreppet är för vitt i Sverige. Engelskans särskillnad mellan logotype, trademark 

och brand är väldigt bra då man skiljer på loggon från det skyddade begreppet för att göra 

affärer, från det mjuka, laddade associationsbegreppet. De tre stegen har inte riktigt Sverige, vi 

säger varumärke över hela linjen.  Däremot tror jag att det finns något extremt starkt i symbolens 

makt, även om vi som jobbar med varumärkesstrategier ibland kan bli trötta på det enorma 

engagemang som grafiskt jobb kan väcka. Jag tror att det kanske går tillbaka till stenåldern, att 

symboler väcker otroligt mycket känslor. Man kan vara helt överens om extremt stora strategiska 

förflyttningar och positionsinriktningar men sen sitter folk och tjafsar om en liten grafisk symbol 

i evigheter, vilket är helt bisarrt om man tänker efter, vad som egentligen är viktigast på 

företagen. Jag har till och med varit med om VD:ar vars son går någon design utbildning och har 

suttit och skissat på ett nytt förslag hemma som säger ”titta det här har min son gjort” och då får 

man svara ”nä det har han inte gjort, och om han har gjort det så bryr vi oss ändå inte om det just 

nu”. Det är på den nivån att alla tycker att de kan ha en åsikt om design, alla tycker att de kan 

det, alla känner någon som kan någonting om det osv. Vilket gör att det ofta blir extremt mycket 

känslor inblandat och inte alltid så mycket objektivitet. Jag tror att det är ett väldigt subjektivt 
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område och sen försöker vi be vår konsult att hitta på massor med logiska förklaringar till varför 

just den här symbolen passar så mycket bättre än någon annan, men i grund och botten så är det 

ju magkänsla och tycke och smak som ofta ändå avgör. Sen kan man ju testa av saker men jag 

tror oftast att i slutändan så är grafiska profiler ofta ganska svåra att testa av i fokusgrupper och 

annat, i grund och botten så handlar det ju om att bestämma sig för någonting och ladda det med 

vad man har bestämt sig för att ladda det med. Däremot så skulle jag önska att det grafiska 

arbetet ibland kom in lite senare än vad det gör, att man litar på folk som har mera koll på 

varumärkesfrågor och det bakomliggande så det blir en spets, så det blir den där yttersta 

spjutspetsen i raketen som det finns någonting annat bakom. Tyvärr kan det ibland vara tvärtom, 

att man vill börja med ett grafiskt arbete och sen försöker ladda in saker i det, bakvänt men så 

kan det ibland vara. Men jag tror att det väcker känslor, och det är viktigt, och det är svårt. Att 

något så enkelt kan vara så svårt.  

 

Kan du se några tendenser, i hur man jobbar, då och nu, hur har arbetet med att ta fram 

grafiska profiler utvecklats?  

Ja det kanske våra AD skulle vara bättre på att svara på rent tekniskt än vad jag är men man kan 

väl säga att rent generellt så tror jag att det går trender i allting, det är ju snarare så att det 

kommer nya verktyg och nya program o.s.v. Men om man bortser från det som kanske inte 

egentligen är så intressant så är det väl mer att det går i olika trender. Och jag tror att på senare år 

har man kommit tillbaka till less is more trenden igen där enkelhet och användbarhet blir 

viktigare än designintensitet liksom. När den digitala eran påbörjades så blandade man ihop lite 

grann att bara för att det var möjligt att göra vissa logotyper så gjorde man det. Man ville att de 

skulle vara rörliga och gå att animera. T.ex. Sony Ericsson symbolen som var lite glasaktig och 

väldigt 3D-dimisionel, den fångade något slags tidigt 2000, sent 90-tals era på något sätt för då 

skulle det vara hightech, en högteknologisk logotype som kändes som framtiden. Den var ju 

snygg men det var väl en av de tidigare i den trenden. Sen känns det som att man har gått tillbaka 

till något betydligt mer kanske 2-dimisionellt, det var ganska mycket retro trender i all 

kommunikation. Jag tycker att det finns väldigt mycket 50- 60-tals influenser idag, det känns 

som att hela vintagetrenden genom Mad Men och allt det där någonstans också har smugit sig in, 

att det finns en retroromantik i väldigt mycket grafiskt arbete. Och allt som är hipster grejer har 

ju någon slags vintagedrag över sig, många typsnitt som har vintage karaktär har blivit populära. 
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Det finns ju roliga sajter som ni säkert har sett som gör om logotyper till hipster, och det framgår 

ju ganska bra där när man gör om t.ex. Coca-Colas eller HP:s till en hipsterloggo. Det är ganska 

intressant, de blir ju ganska standardiserade, du gör två korslagda paraplyer och en mustasch och 

en liten skrivstilsgrej. Enkelhet tror jag är ganska rådande i dagsläget.  

 

Om det påverkar processerna, nja, jag tror att det inte spelar så stor roll om du tar fram 

avancerade eller en rent grafiskt enkel symbol, processen är ungefär den samma. Det har inte så 

stor betydelse och det förändras inte så mycket.  

 

Hur ser processen ut när företag kontaktar er?  

Det är sällan vi blir kontaktade för just en grafisk profil och därför blir det ofta som en del av ett 

varumärkesarbete i vårt fall. Just den frågan är jag därför inte så bra på att svara på. Det blir 

antingen en effekt av ett varumärkesarbete eller så är det en del av en kommunikationskampanj – 

och då är det snarare befintliga logotyper man gör om, man kanske gör en kampanjlogotype, det 

har vi varit ganska duktiga på genom åren, att skapa konceptlogotyper och konceptnamn och 

grafiska profiler. Det tror jag också är en trend, att många företag vågar leka mer och mer. Det är 

något som vi jobbar väldigt mycket med, att hjälpa företag in i miljöer där de inte per automatik 

har en trovärdighet, det kan vara att de går in inom musik eller sport eller humanitärområden och 

då kopplas ju också det grafiska formspråket med, då måste man anpassa sig lite grann efter 

målgruppen vilket jag tycker är skitkul. Just när man jobbar med de grejerna så blir det snarare 

att man faktiskt ibland får basha deras grafiska manual, då vågar de ta ut svängarna. Vi har ett 

exempel med SJ som är ganska strikta med grafisk manual och ganska minimalistiska i allt de 

gör. Där har vi gått loss totalt då vi jobbat med t.ex. Way Out West, då använder vi Way Out 

Wests manér i allting vi gör och har egentligen tagit hela det grafiska jobbet som har gjorts av 

Luger, Live Nation som anordnar Way Out West, och lyfter in det i SJ. SJ blev såklart ganska 

oroliga för att de skulle försvinna och tappa kännedom men vi märkte att när vi började tona ner 

SJ:s grafiska manér och tonade upp deras så ökade deras kännedom och likings och alla 

mätningar de hade gick upp desto mer vi tonade ner SJ. Folk visste att SJ var sponsor fast det var 

litet istället för stort. Så folk är inte dumma, det viktigaste är att få uppmärksamhet, och den här 

målgruppen är betydligt mycket mer intresserad av Way Out Wests manér än vad de är av SJs 

manér. Så jag tror att man kommer få se betydligt mer spretiga grafiska regler, regelverket för 
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grafisk profilering kommer att ändras ganska mycket för att företag måste adaptera sig till nya 

miljöer. Man är och leker mycket mer med regler som tidigare har varit allmängiltiga, så det tror 

jag är en trend som kan vara intressant för er att uppmärksamma på något sätt i er uppsats, jag 

tror att manualerna ser lite annorlunda ut idag. Det är en tydlig tendens. Jag tycker att grafiska 

manualer blir mer och mer lössläppta än de var förr i tiden för att man inser hur många olika 

plattformar, kanaler och sammanhang ens varumärke syns i. Därmed kan man tycka att det är 

viktigt att hålla samman men där måste man vara mer tolerant för avvikelser. För du kan inte 

köra på samma grej överallt, det går inte. Om du inte då kanske är t.ex. McDonalds som bygger 

hela sitt varumärke på att just vara extremt enhetliga. Men även de har ju nationella avvikelser, 

svenska restauranger eller svensk kommunikation är lite mer clean och lite mer luftig och ska 

kännas mer fräscht, för att det är en annan mattrend på en viss marknad, du måste ju även det 

grafiska anpassas efter det. 

 

Det medför väl ganska mycket kostnader också, att man ständigt måste jobba med 

utveckling? 

Ja, någonstans krävs det en kund som är extremt bra på att själv hålla ihop varumärket men jag 

tycker att många av de bästa kunderna vi har haft genom åren det är de som vågar leka. T.ex. så 

finns det en kille som heter X på Falcon, öl varumärket, som bara leker med den här falken, han 

gör allting med falken och det är så kul att han bryter mot alla regler man kan göra och utvecklar 

nya produkter. Nya falken kan ha hockeyhjälm på sig eller mustasch, det kan vara vad som helst, 

han har nästan en lite anarkistisk syn på det, vilket jag tycker är skit härligt för han tar det inte på 

så blodigt allvar. Det händer inte så mycket som folk tror om man gör det, det är ju snarare tvärt 

om positiva saker oftast.  

 

Att man låter symbolen få komma till nya platser. Återigen måste det då finnas någonting annat 

som är kärnan än det grafiska, om det grafiska är det som är kärnan har man problem som 

företag, om det är det som styr. 
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Hur viktigt tror du att det är att man som företag håller det grafiska levande och ändrar 

på sig? 

Det är sjukt viktigt såklart, det är bara att titta på alla logotyper som funnits genom åren, t.ex. 

Coca-Cola har ju förändrats ganska mycket genom åren. Även om förändringarna kanske inte 

syns med blotta ögat så har den gradvis förändrats och det måste logotyper få göra. Och jag är 

förvånad att det kanske inte sker oftare, även om vi är väldigt styrda av det grafiska och 

symbolik så tror jag inte alltid att symbolik behöver vara repetitiv i århundraden. Jag förstår inte 

varför inte man inte byter om det finns en bättre symbol. Man kan ju inte byta logotype en gång 

per år men varför inte ibland låta en evolution ske? Det är en ny generation, vad skulle hända om 

du snarare är mer konsekvent i vad du står för över tid. Jag tror att varumärken är sin målgrupp 

och jag tror att varumärken är de som konsumerar varumärket. Där tror jag att det stora 

problemet med all marknadskommunikation är att det är många som inte förstår, det är allt för få 

som förstår det.  

 

Du är inte någon annan, du kan ta på dig vilken kostym du vill, du är den som köper dina 

produkter. Alldeles för många varumärken är mer fixerade vid de som de inte har än de som de 

har och då skulle jag snarare anpassa mitt varumärke efter dem jag faktiskt har och då kan det 

ibland krävas en förändring också. Det kan man ju tycka talar för mer beständighet men jag tror 

att det snarare är tvärt om, det är lite det som jag tycker att t.ex.X (personen på Falcon) som jag 

gav som exempel är bra på. Jag har jobbat med flera varumärkesansvariga på Falcon, vi har 

jobbat med dem sen 2004, jag tror att vi är inne på vår femte brand manager. Det är flera av hans 

föregångare som har försökt göra varumärket till något det inte är. Sebastian gräver mest där han 

står men ändå är han den som leker mest med det grafiska och det tror jag är något man måste 

kunna göra. 

 

Vilka tror du är de största drivkrafterna till att man går in i en sådan process? 

Det finns sunda och osunda drivkrafter om man delar in dem svart och vitt. Jag tycker 

någonstans att de sunda delarna är att det finns ett behov eller att man ser att positionen eller vad 

varumärket står för eller vad målgruppen tycker om varumärket inte harmoniserar med det 

grafiska. Det osunda är när man gör det för att bygga ett monument över sig själv vilket tyvärr 

inte är så ovanligt. Om det t.ex. är en ny marknadschef eller en ny VD, för det bor någon slags 
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status i symbolens makt, det är många som vill säga att man har gjort en sån här förändring. Jag 

ska inte säga att det bara är osunt för det finns ju grader, det finns en sund del av det också för 

ibland kan det vara ett sätt att vara intern, en intern orsak till att få en organisation att vakna till. 

För vår del var de så när vi byte namn och logotype för oss själva.  

 

Kan du berätta mer om det? 

Vi hette Sport and Brands från början och sen hette vi S och B för att vi jobbade med sport 

väldigt nischat. Allt vi jobbade med började på S och sen så var det brands and business och allt 

möjligt som började på B, så då hette vi S och B under väldigt många år. Det var ett väldigt 

dåligt namn för ingen kom ihåg det och det blev ibland ”son of a bitch” och det blev SEB och allt 

möjligt. Vi levde väl inte som vi lärde, det blev väldigt problematiskt, så vi tog bort det, det var 

bara två år sen vi bytte namn till Passion Lab. Då var snarare den grafiska symbolen och 

namnbytet ett led i att vi hade sprungit ifrån vårt eget varumärke och vi kände inte igen oss själva 

i varken det grafiska eller i vad vi hette. Därför blev det snarare en effekt av att vi ville markera 

för oss själva att vi var ett annat företag. Och då kan det vara sunt med ett byte för att det finns 

inget som så snabbt kan få människor att förstå vad det handlar om. För ibland har vi fått 

föreslaget grafiska justeringar bara av anledningen att få den där ”cherry on the top” eller att få 

den där ”pang”, då fattar folk förändringen.  i människor är ganska simpla varelser många 

gånger ”wow vi har en ny logo, jag fattar allt”, då faller allt det andra på plats också, det är något 

nytt. Det är ungefär som att man behöver flytta då och då för att få en nystart i livet.  

 

Vad står er logo för? 

Den jobbade vi väldigt intensivt med, jag vet inte vad ni tycker men jag tycker den är skitsnygg, 

den är bra. Jag har alltid enda sen jag var liten varit fixerad vid sådana basfärger, de klassiska 

fyra färgerna som finns, jag tycker om retro loggor som t.ex. NBC, jag älskar rött, grönt, gult och 

blått. Amerikanarna är bra på det, det är starka signalfärger och jag gillar det, det var något med 

färgfilmens era, där man insåg ”nu kan man använda färg” och då skulle det vara just rött, grönt 

och blått. Jag var nog lite besatt av att ha med ett färgspektra på något sätt, att inte ha något sånt 

där svartvitt, gemener, stiliserad hipster logotype. Vi ville också markera i namnet att det fanns 

en krock mellan passion och laboratorium, att det går att tillverka passion ur ett labb. Alltså det 

här blåa och det röda och väldigt mycket provrör och grejer som vi experimenterade med i 
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loggon. Då kom vi fram till att det är tre droppar som blir någon slags spektra av färger och att 

just det här mötet, att vi kan se olika passioner och olika intressen, för vi utgår ifrån målgruppens 

intressen. Och då kan vi hitta vilken rätt färg nyans och se till att de går ihop. Sen kanske man 

inte tänker på det när man ser den men jag tror ändå att man förstår kopplingen till dropparna och 

labbet och sen ser man passionen och färgerna, jag tror att man kanske förstår. Men vissa har 

sagt att när de såg den första gångerna att det blir lite exotisk passionsfrukt, att det kan bli nästan 

frukt med färger och sådär, men det är väl okej. Men det var just det vi ville göra, en sådan 

koppling. Men det är ju tycke och smak, visar man vår logotyp för 20 personer så kommer man 

ju få massor med olika åsikter. Vår gamla logotyp var väldigt stark, vi hade en klassisk sköld, vi 

hade nästan en fotbollsklubb eller en gammal riddarsköld med två lejon på som var väldigt ”in 

your face”. Den gillade vi rätt mycket då, den var sjukt avancerat uppbyggd, rent grafiskt. Men 

den kändes lite trött. Men då hade vi tanken att vi tog det mest ursprungliga varumärke som 

fanns som var medeltida, som var den tidens varumärken.  

 

Tror du att det kan ge några negativa effekter, att man kan tappa värden om man gör ett 

så tvärt byte?  

Det tror jag absolut, det finns risker, om man tar oss själva som exempel så är det klart att det 

finns ju de som har tyckt ”varför bytte ni”, men det är ju både och det där. Gör man det i rätt läge 

så överväger fördelarna nackdelarna, men det beror på vilken bransch du är inom också, om du 

är i en bransch som vi är inne i där man har väldigt mycket personliga kontakter så är det inte 

någon som glömmer bort en i alla fall, det är ju människorna som är det viktigaste. Och då kan 

det snarare attrahera nya personer som du kanske inte har attraherat tidigare, du får en chans att 

presentera dig själv på nytt. Så jag skulle säga för oss så har vi känt en fördel mot nya kunder, 

medans för gamla kunder har det spelat varken till eller åt det ena eller andra hållet. Men för 

andra tillverkande företag kan det vara lite mer lurigt när man har en produkt istället för tjänster 

för då finns det någon slags status inbyggt. Det är väl därför tjänsteföretag kanske är mer 

benägna att byta grafisk profil än vad vissa produkttillverkande företag är därför att logotypen är 

ganska värdefull i igenkännings sammanhang. Men även där kan man se att klädföretag och 

andra måste hänga med sin tid. Om man tar ett företag som Acne t.ex. som är en av mina 

favoriter så har ju deras logotyp ändrats extremt mycket över åren. Det kanske inte är så många 

som tänker på det men de har ändrat sin logotyp säkert fyra fem gånger genom åren. Och det är 
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ju lite ”risky” varje gång men de kanske inte har varit det företag som har tryckt sin logotyp på 

stora tröjor på det sättet. Om man jämför med t.ex. Nikes ”swoosh” den är ju lite små riskabel att 

byta ut. Det kan ju vara en lite små jobbig resa att göra.  

 

Olika marknader är olika konservativa naturligtvis. Sen beror det på hur mycket status det har. 

Men det är ganska intressant därför att det går trender i det, men logotyper blir både mindre och 

mer viktiga på något sätt. De senaste fem till tio åren har det rått en trend som går ut på att man 

inte visar speciellt mycket logotyper, men den trenden kommer och sen kommer det en ny era 

där logotypen ska vara väldigt tydlig så går det tillbaks igen. Men just nu är vi i en era där 

logotyper är både mindre och mer viktiga än tidigare på det sättet, det är inte så många som visar 

upp logotyper på kläder i dagsläget. Jag kan personligen vara sådan, det kanske är trötthet för att 

man jobbar med varumärken, men jag vill inte ha några plagg där det syns utanpå vad det är för 

märke. När jag tränar kan jag göra undantag, för det är ju omöjligt att hitta sportkläder utan. Jag 

försöker att inte ha några logotyper på någonting.  

 

Det kan ju vara ytterligare en nivå av status, att man kan känna igen märket trots att man 

inte ser logotypen? 

Ja, det är det som alla vill åt egentligen . Det finns designuttryck på jeans och annat, där inte 

logotypen syns men du har sömmar, eller vissa typer av grejer så alla ändå vet vad du har för 

märke utan att du behöver visa det. Det är ju det starkaste signalvärdet, att man visar utan att visa 

det är starkt.  

 

Jag läste precis boken om Breivik, Åsne Seierstads bok, som är fantastisk för övrigt, men där det 

handlade om hans obsession för Lacoste. Han var extremt marknadsförings intresserad. Han var 

ganska kunnig inom marknadsföring, han har ju pluggat en del marknadsföring och han jobbade 

en del med reklam ett tag, han tyckte att marknadsföring var extremt högtstående. Han var besatt 

av vissa varumärken, Lacoste var det han var mest besatt av, han hade Lacoste tröjor på alla 

bilder i media när han grips och i rättegången. Jag blev uppringd av Resumé eller Dagens Media 

där strax efter och blev tillfrågad om vad som hände och vad det här betydde för Lacostes 

varumärke. Det är en väldigt lurig fråga att svara på, dels var det ganska tidigt efter, så jag kände 

att det var ganska obehagligt att svara på den här frågan för att det kändes som att det inte hade 
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kallnat riktigt, så man kunde inte skoja så mycket. Men jag måste säga att jag har tänkt på det där 

många gånger efteråt. Då svarade jag väl nått sånt där politiskt korrekt, å ena sidan, å andra 

sidan, men såhär i efterhand så vet jag inte. Man skulle ju kunna tro att det bara är negativt men 

jag vette katten, det beror ju på, om det är bara negativt egentligen. Det beror ju på hur du ser 

honom, för han var ju en extremt klinisk person som var extremt preppy i allt han företog sig, det 

låter ju sjukt men nånstans mot den målgruppen som gillar Lacoste, jag vette fan…  

 

Det är ju samma sak med att det finns rätt mycket huliganmode och det är extremt mycket 

märkesfixering i huligankretsar. De har extremt dyra kläder, brittiska huliganer har extremt 

exklusiva varumärken. Och det är ett helt mode, det är sjukt viktigt att se rätt ut. Vilket är ganska 

fascinerande.  

 

Jag fick en fråga en gång när Fidel Castro satt i Adidas overall, det var första bilden på Fidel 

Castro som hade läckt ut i media på massor av år, då satt han i en gammal Adidas overall med 

stora Adidas loggor i hela världspressen, det var samma sak där. Då var det lite kult tyckte jag, 

gammal 70-tals Adidas, då kände jag bara att det var rätt på något sätt, det kändes nästan lite 

cool, att han satt där med det där. Det kändes som att det passade på något sätt. Det kändes som 

att Adidas kan inte ha varit så jävla missnöjda med det, någon slags vänster retro romantik 

kanske som kan vara positiv. Men det där är ett konstigt varumärke, Adidas, de är märkliga 

faktiskt. De är ju väldigt förändringsbenägna och jag kan inte bestämma mig för om jag gillar 

dem eller inte. Jag var inne i deras butiker i New York och i Chicago och såhär, kolla där, och 

det var verkligen, boom, otäckt, nu blir jag såhär, man kunde inte va där inne för det var så 

fruktansvärd explosion av liksom färger och designer liksom, de har ju, de låter ju verkligen 

designers leka med deras produkter och det kan ju komma såhär Star Wars skor och bisarra 

konstiga… Flummigt som in i bengan. Och där, det var inget för mig just nu, men det kanske är 

något för andra. 

 

Nike är mycket mer konservativa i just design hänseende. De är ganska tråkiga, om man går in i 

Nikes butiker så kör de samma grej över tiden. På gott och ont.  



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 168 

Men det viktigaste är återigen att man är trogen mot vad förväntningarna av varumärket är och 

våga bryta dem lagom mycket men samtidigt förstå sin egen målgrupp, det är det som är det 

viktiga i sammanhanget.  

 

Då det gäller strategier för implementering av en ny grafisk profil. Hur tror du att man 

bör göra där, slå till över en natt eller gradvis? 

Det där är så svårt för det beror ju på vilken typ av organisation och hur stort och litet det är. Jag 

tror att det finns fördelar med både och, men det är klart att du måste på nått sätt slå till över en 

natt, på ett eller annat sätt, för du blir ganska hånad om du inte lyckas med det. Folk älskar att 

peka ut när ”haha gammal logo”, så du måste så snabbt det bara går förändra om du ska förändra.  

 

Samtidigt så tror jag att den interna implementeringen är väldigt, väldigt viktig och jag tror att 

den interna implementeringen väldigt många gånger är viktigare än marknaden på det sättet att 

man måste förstå sin marknad för att veta varför man gör en förändring men själva 

implementeringen intern är viktigare än extern tror jag, för att om inte de anställda och de som 

jobbar på ett företag älskar det, då kommer ingen annan att göra det. Jag tror inte att man ska 

chocka de anställda, om du kommer till kontoret och allting är omgjort. Det finns ju företag som 

gör så där, det är bara några få som vet om det och sen ”boom”, chockar man alla internt. Jag tror 

att det är bra att blanda in och få ambassadörskap från de egna anställda, att man ska låta dem 

vara med på den resan oavsett hur stort företaget är. Det är klart att ett jättestort företag inte kan 

låta alla få vara med och tycka men du måste få dem att vänja sig vid tanken och få dem att helt 

enkelt säga hemma vid middagsborden och överallt annars att det här är bra. Och där tror jag att 

man många gånger underskattar betydelsen av att förankra internt. Jag tycker att en bra metafor 

för det, jag jobbar ju mycket med sport, logotyper i idrottens värld väcker ännu mer känslor än 

vad de gör i alla andra världar.  

 

Jag har jobbat med min favorit klubb Luleå Hockey i olika projekt, vi har gjort 

varumärkesplattform åt dem och sådana saker. Men de jobbar med en lokal reklambyrå och vi 

hade precis gjort ett stort varumärkesarbete för Luleå Hockey som vi höll på att implementera 

med ett strategiskt arbete. Och helt plötsligt så kommer då, jag tror att deras reklambyrå uppe i 

Luleå fick lite panik över att vi hade tagit över på något sätt. De har en björn som symbol, helt 
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plötsligt så kom det fram en helt ny björn, som bara ”pang”, lyckades ta sig in på tröjorna till den 

säsongen. De bara slog till som någon slags gerilla attack, det den reklambyrån hade suttit och 

tagit fram och lyckades övertyga VD och ledande personer, det var kanske bara ett par tre 

personer i ledningen, som bara, ”bang nu kör vi på den här”. Och jag blev, liksom inte av 

prestige själ, men jag blev förbannad, och tänkte bara att har ni så här lite respekt för arbetet som 

vi precis har gjort, media hånade dem och fansen blev tokiga. Fansen vägrade komma på någon 

match där och de blev ju tvungna att ta bort den efter några matcher, då försvann den ut igen. 

Vilken kostnad och vilket jobb som låg i det där, tryckerier m.m. 

 

Det handlar egentligen inte om den var snygg eller ful, då hade de krismöte med supportrarna 

som hade designat egna grejer. Det är ett exempel på att man måste gå extremt varsamt fram, 

hade de suttit sig ner med fansen och låtit dem vara med och tycka om ett par tre alternativ, med 

den innersta kärnan av hardcore fansen, haft en omröstning eller vad som helst. Då hade man helt 

plötsligt hyllat det, tagit någon månad på sig att göra det, tagit en process, då hade det här kunnat 

gå hur bra som helst. 

 

När det kommer sådär, chock, där har du exempel på hur chocken absolut inte funkar. 

Involvering är superviktigt, psykologi är viktigt. Jag tänker också på hur vi presenterar förslag, 

just det där med det magiska talet tre fungerar ganska ofta. Att man då har ett ”edgigt” förslag, 

du har ett tråkigt förslag och du har något i mitten, då kan man konstatera att nio av tio gånger så 

blir det mittenförslaget. Man kan ju styra kunden mot ett håll, man kan göra ett jättefult förslag 

bara för att få något annat att se snyggare ut. Så det är klart att alla håller på med lite sådana trix 

när man presenterar. Man har bestämt sig för vilken man vill att de ska välja. Man kan styra mot 

ett visst förslag som är det bästa. Allting handlar om jämförelser också, du kan inte presentera 

300 olika symboler för att täcka av alla möjligheter du kan göra utan du måste skjuta någonstans, 

och då är ju ofta vad du jämför med det som avgör.  

 

Hur ser du på t.ex. om en statlig institution ska göra om en logotyp, att det kostar så 

mycket pengar ibland och ofta brukar ju reaktioner i pressen gå i taket? 

Jag tror inte att man förstår, alltså jag fick någon fråga om att vara med i Aftonbladet tror jag, 

som ringde upp mig och frågade om Sveriges nya logotyp. Journalisten ville få mig att säga att 
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det här var skandal, det här var trams. Och vad man inte förstår är att visst att den logotypen var 

lätt att håna för det var en svensk flagga och så var det typsnittet och Sverige, och det är ju lätt att 

hånas om man inte jobbar med sådana frågor men jag vill ändå ta den byrån i försvar för jag är 

ganska övertygad om att återigen vilket alternativ du än kommer att hamna i så har processen 

varit likadan och de har säkert haft wild and crazy förslag och de har haft allt möjligt, så är det ju 

snarare köparen som landar i det där förslaget eller att det kanske var det bästa förslaget. Det 

betyder inte att bara för att du har en enkel logotyp så betyder inte det att den grafiska profilen 

inte ändå tagit väldigt lång tid att ta fram. Och det glömmer många bort, man tittar bara på hur 

avancerad symbolen är, som att det skulle betyda att den är dyrare. 

 

Det är ju inte per streck man tar betalt och det är inte i vikt du tar betalt liksom, att designa 

någonting går ganska fort egentligen jämförelsevis med att implementera eller att komma fram 

till vad du ska designa. Det tar inte så många timmar för någon om de vet vad de ska göra. Det är 

inte det som tar tid. Jag tror att den där grafiska profilen kostade ett par trehundra tusen det är ju 

standardpriser. Det finns ju grafiska profiler som man har hört kostar flera miljoner.  

 

Vad ligger det i alla de där pengarna? 

Vi har aldrig tagit fram något som kostar miljoner och det tror jag är bara trams och det kostar 

miljoner. Ibland finns det byråer som tar betalt för användning av saker och det är därför det blir 

så dyrt. De tar betalt för hur många kanaler det är och det är ganska ålderdomligt. Men det är en 

process som bygger på att förstå allt det bakomliggande med interna diskussioner och 

korrekturrundor som kommer och åsikter, det är ju det du tar betalt för, det är ju inte själva 

designarbetet. Då skulle säkert en logotyp kunna kosta 50 000, så ett par tre hundra tusen för en 

grafisk profil är ju ganska normalpris. Det finns små organisationer som inte skulle betala mer än 

50 000 för en grafisk profil medan stora företag kan betala uppåt en miljon. De flesta konsulter 

ligger på ett timarvode på någonstans mellan tusen och tvåtusen kronor, då är det bara att börja 

räkna, om du ligger på 1 500 kronor i timmen så är det kanske hundra, tvåhundra timmars jobb, 

det är väl inte så mycket liksom, på tre, fyra, fem personer som sitter och jobbar och sitter i ex 

antal workshops med kunder och möten och presentationer, det smäller till. Så det är ju vad det 

kostar. Så jag skulle säga att jag tror inte att grafiska profileringsarbeten är så lönsamma alla 

gånger som folk tror. Jag tror inte att det är gigantiska summor som byråer som sitter och flinar 
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liksom ba ”hahaha”. Det är ju snarare att man tjänar mer pengar på all produktion av grejer som 

kommer runt omkring. Det kan du ha bra marginaler på. Att ta fram själva grafiska profilen tror 

jag inte är ett super lukrativt område i genomsnitt.  

 

Så om man jämför kostnader mot mervärden för ett företag att göra nya profiler, är det 

värt det? 

Det är ju helt omöjlig fråga att svara på, det beror ju på. Jag tror inte att det någonsin går att 

svara på, på förhand. Jag tror inte det går att kalkylera med, för då skulle väl alla ändra sin 

logotyp. Om vi gör det här så säljer vi så mycket mer, det finns tyvärr inte. Den kalkylen är 

omöjlig att göra. Så det finns säkert fall där det har varit helt idiotiskt och det finns fall där det 

har varit supersmart. Det går nog inte att svara på.   

 

I all typ av kommunikation så är det interna perspektivet underskattat, om du tänker på hur 

många kontaktytor Telias anställda har med sin omgivning, om man har ett par tusen anställda. 

Tänk hur många människor som omfattas av att känna en Telia anställd, det blir ju halva svenska 

folket som känner en person som jobbar på Telia om man börjar räkna. Vilken kraft som bor i 

den word of mouth grejen hos anställda. Jag tycker ibland att man behandlar folk internt som 

någon slags drängar, på ett korkat sätt många gånger. Jag tror att det är en rädsla för konflikt 

ibland, jag tror att vi i Sverige har en konstig blandning mellan att alla ska få tycka till och 

samtidigt så är vi så rädda för att alla ska tycka till så då måste vi ibland se till så att alla inte 

tycker till. Lagom är bäst liksom, tycka till ska verkligen inte alla få göra men att få känna sig 

delaktiga är två helt olika saker.  

 

Det väcker så mycket känslor att någon vill känna sig som en del av det. Det skulle vara ett 

spännande experiment att någon gång göra en co-creation av saker. Jag tror att all konst går mot 

någon slags samspel med mottagare, jag var precis på nått sånt här flummigt konstmuseum i 

New York där de hade ett helt rum där rummet var konstverket och alla målade och skapade i det 

här rummet och det såg ju helt galet kul ut. 

 

Det var det som var grejen, man tog på sig en målarrockar när man gick in i rummet och sen fick 

man vara med och göra själva konstverket. Och det där tror jag är en trend som kommer mer och 



”När strategi blir design” Södertörns Högskola Sofi Fagerudd 

  Jenny Winbom 

 

 172 

mer, men det blir ganska obehagligt ibland. Jag har varit med om att man märker behovet hos en 

VD eller en marknadschef av att bara få flytta på någonting. Nästan desperat tillslut, att man 

flyttar ett streck, jag har gjort, jag har varit med.  

 

Ibland har jag märkt med våra AD:s, att ibland är det folk som bara hänger över deras skärm, inte 

kunder men vi själva. Projektledare och andra kan ibland hänga över skärmen, jag brukar ibland 

sådär, ”häng dig inte över skärmen där liksom, där det jobbar”. För det är ju något, det väcker så 

mycket. ” ad skulle hända om du flyttar på den här”, så samlas det tre personer runt skärmen så 

sitter de och, återigen alltså det väcker någonting, man vill vara med och skapa någonting. Och 

då känner man sig mer stolt sen. Om man kan ta vara på kraften i det där, genom att liksom, 

skapa, då är man ju hemma.  


