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Förord 
 
Detta är dokumentationen av vårt examensarbete som genomfördes under hösten 
2004, på Magisterprogrammet i Industridesign på Konstfack. Examensarbetet har 
varit en resa, ett utforskande, som utgick från frågan om hur man uttrycker 
företagens värden i produkternas form, men som landade i en filosofi som går ut på 
att närma sig konsumenterna genom att skapa produkter som länkar samman 
varumärkets värderingar med människors egna, så att produkten blir mer som en 
dialog mellan företagen och konsumenterna. Vi har under denna resa inte alltid 
kunnat tydligt formulera, varken internt eller externt, exakt vad vill håller på med, 
vilket har varit frustrerande både för oss och för våra handledare. Vi har dock hela 
tiden haft en gemensam känsla för vad vi är ute efter. Vi har därför inte velat låsa 
oss alltför tidigt i en alltför definitiv problemställning, eftersom denna har 
utvecklats kontinuerligt under projektets gång. I efterhand ser vi detta som 
lyckosamt. 
 
Drygt halva examensarbetet har haft teoretisk karaktär där vi har träffat relevanta 
personer som har delgivit oss sina erfarenheter, läst en mängd litteratur inom 
branding och design, samt haft många diskussioner med varandra om hur vi ska 
angripa problemet. Den andra delen har bestått av fallstudier, där vi använt oss av 
våra nya verktyg, samtidigt som vi utvecklat och förfinat dessa. Detta var mycket 
givande eftersom vi stötte på olika problem i vart och ett av dessa case.  
 
Det bästa med detta projekt är att vi känner att har utvecklat vårt sett att tänka och 
reflektera över designens roll i vår kultur, samt initierat en förhoppningsvis livslång 
nyfikenhet för designprocessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi vill passa på att tacka: 
 
Teo Enlund, Konstfack, Stockholm 
Stina Nilimaa, Electrolux, Stockholm 
Olle Gyllang, Gyllang Design, Stockholm 
Ulrika Ewerman, Ergonomidesign, Stockholm 
Daniel Ewerman, Transformator, Stockholm 
Peter Gurkij, Brinfors Enterprice, Stockholm 
Yves Béhar, Fuseproject, San Fransisco 
Stefan Ytterborn, Ytterborn & Fuentes, Stockholm 
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Ordlista 
 
 
 
Användbarhet 
 
Syftar här på hur lättanvänd en produkt är. 
 
Branding 
 
Konsten att bygga upp ett varumärkes identitet 
 
Current product sign 
 
En viss produkts nuvarande standardutseende 
 
Eklektisk  
 
Betyder vidblickande 
 
Konsumenten 
 
Vi talar här om den generelle konsumenten, gemene man. 
 
Narrativ  
 
Är synonymt med ”berättande” 
 
Positionering 
 
Att hitta ett företags plats på marknaden 
 

 
 
 
 
 
 
 
Produktidentitet  
 
En beskrivning av vad ett varumärkes produkter ska utstråla för värden.  
 
Scenarioteknik  
 
En metod för att bygga upp scenarier kring olika personers upplevelse av 
produkten. 
 
Storytelling 
 
Ett begrepp med många definitioner och användningsområden. Gemensamt 
för dessa är dock att det handlar om att utnyttja kraften av berättelser och 
människors inbyggda fascination för dessa i det man företar sig. 
 
Styling 
 
Processen där man enbart tar hänsyn till de estetiska aspekterna av 
produktens form. För många designer ett negativt ord som syftar på ett ytligt 
förhållningssätt till design  
 
Värdebaserad design 
 
En metod där man utgår från värdeord och bryter ner de i skissbara signaler. 
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Språkliga konventioner i rapporten 
 
 
I den här uppsatsen används både engelska och svenska begrepp eftersom de 
engelska orden används av professionella i branschen. Speciellt rörigt blir det med 
vissa uttryck: 
 
Brand, branding, varumärke, varumärkesbyggande 
 
Orden brand och branding betyder varumärke och varumärkesbyggande. I 
uppsatsen används ordet varumärke, medan varumärkesbyggande här kallas för 
branding. 
 
Storytelling, story, stories, berättelse, historia 
 
Ordet ”storytelling” används i uppsatsen som ett koncept eller som en metod. Det 
är en etablerad term och den fungerar inte lika bra i översättning till svenskan 
eftersom det blir att ”berätta en berättelse”. Om man istället skulle översätta story 
till ”historia” så får begreppet en känsla av dåtid. En story, som vi använder 
begreppet i denna rapport, kan ju utspela sig här och nu. Därför används ordet 
”story” i singular och ”stories” i plural.  
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Del 1.  
Projekt-beskrivning 
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Bakgrund 
 
Genom vår utbildning har vi kommit i kontakt med ett antal olika problemområden 
och designmetodiker. Det har handlat om funktionsstudier, semiotik, formlära, 
värdebaserad design samt konstnärliga processer genom institutionen för färg och 
form. 
 
Examensarbetet började i frågeställningen ”hur man gestaltar varumärkets värden i 
produktens form”, men ju mer vi började sätta oss in i ämnet så förstod vi att vi 
bara skrapade på ytan av problemet. Den enda metod vi hade fått genom 
utbildningen som rörde branding var s.k. värdebaserad design, och vi hade använt 
metoden i två tidigare projekt under läsåret 2003-04. Det var flera saker som gjorde 
att vi kände att metoden inte räckte till som enda metod att skapa design för 
varumärken. Vi kände att vi tappade helhetsgreppet över designen och att metoden 
i stort sett bara handlar om styling kring ett par värdeord. Det saknades helt enkelt 
djupare tankegångar om varumärkesstrategier, om konsumenternas beteenden, 
marknaden och hur man skapar idéer kring den totala upplevelsen av produkten.  
 
En annan anledning varför detta arbete kändes relevant är att reklamen har tappat 
mycket av sin kraft, och det kommer att innebära ökade krav på att produkterna 
kommunicerar rätt saker och upplevs på rätt sätt.  
 
Vi ville därför använda vårt examensarbete till att ta ett djupt andetag och 
reflektera över detta och formulera ett eget sätt att arbeta. Det handlar inte om att 
hitta en egen stil eller uttryck, utan helt enkelt att hitta ett eget sätt att angripa 
möjligheterna kring design som ett kommunikationsmedium både utifrån ett 
konsumentperspektiv och från ett producentperspektiv. Vår övertygelse är att en av 
de viktigaste budbärarna för ett företags identitet är produkterna och att ett 
långsiktigt varumärkesbyggande sker genom att knyta emotionella band mellan 
konsumenterna och varumärket. Detta handlar främst om vad konsumenten 
upplever när produkterna används. För att kunna ha en bättre överblick över alla 
dessa parametrar kände vi att vi ville utveckla verktyg för detta.  
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Målsättning  
 
Vår målsättning var att bättre kunna förstå helheten runt användarupplevelsen och 
branding och därigenom skapa bättre verktyg för detta i vår designprocess. Målet 
var att komma fram till slutsatser kring hur vi som designer kan angripa dessa 
frågor på ett kreativt sätt. 
 
 

Genomförande  
 
Vi valde att genomföra examensarbetet i grupp för att kunna utnyttja det faktum att 
vi är tre kreativa personer som tänker på olika sätt i designprocessen. Tanken är att 
vi då kan dela med oss av erfarenheter och åsikter i ämnet. 
 
En stor del av vårt arbete har behandlat området branding i förhållande till design, 
men vi har även berört vissa områden som psykologi, innovation samt kreativa 
arbetsprocesser. Som det ser ut nu finns det väldigt lite litteratur om hur man 
designar runt ett varumärkes värden och strategier. Därför har även ett antal 
intervjuer med verksamma designer och marknadsförare gjorts.  
 
Verktygen har utvecklats parallellt med ett antal fallstudier, med varierande 
karaktär, för att kunna justera metoden och verifiera att den inte låser in oss i 
tankesätt som inte är allmängiltiga.  
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Del 2.  
Branding och design  
 
 
 
“To build a strong brand today, a company needs products with personality, 
products that evoke a point of view and communicate through the desired 
message,"  
Yves Béhar, Fuseproject.  
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I det här kapitlet gör vi en snabb överblick över några aspekter på branding som vi 
anser grundläggande för vår förståelse för hur man skall kunna applicera detta i 
designprocessen. I synnerhet handlar det om vad branding har varit och vart den är 
på väg och varför design blir ett allt viktigare verktyg för företagen att 
kommunicera sina värderingar med.   
 

Brandingens grunder 
 
Branding betyder ”brännmärka” och har används som identitetsmärkning i alla 
civilisationer. Brännmärkesscenen nedan kommer från en egyptisk gravvägg från 
2000 f.Kr. Det engelska ordet ”brand” kommer från att man brännmärkte boskap 
för att kunna veta vem som var ägare. Ordet ”brand” används numera som 
engelskans motsvarighet till det svenska ordet varumärke. De flesta svenska 
marknadsförare använder dock det engelska ordet branding för processen hur man 
bygger upp ett varumärkes identitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branding är en komplex process, med målet att bygga upp en specifik identitet 
kring ett företag, produkt, tjänst eller person. Identiteten är noggrant konstruerad 
för att presentera kvaliteter som tros vara attraktiva för allmänheten.1 Ett 
varumärke kan ses som ett psykologiskt koncept som utgör en mängd associationer 
till ett visst företag.  
 

En vanlig förklaring till hur branding går till har varit att företagen skall vara 
konsekvent under en lång tid, d.v.s. att företaget genom sina produkter, sitt 
grafiska material och sin reklam utstrålar konsekventa värden. Men för att 
varumärken skall kunna upplevas dynamiska är det viktigt att man har värden 
som det går att skapa nya tolkningar kring. På samma sätt som vissa sociala 
traditioner håller år efter år, har de flesta framgångsrika företag traditioner 
som fungerar mycket långsiktigt. Det är viktigt att dessa traditioner bygger 
på verkliga mänskliga behov.2 
 

Identitet 
 
Ordet identitet härstammar från det latinska ordet idem som betyder likhet 
eller överensstämmelse. Den mest grundläggande definitionen av identitet är 
att det utgör en individs eller ett varumärkes stabila helhet. Traditionellt 
handlar begreppet identitet om något statiskt och konsekvent och att det 
uttrycker någon eller någots ”sanna” karaktär. Idag har begreppet antagit en 
mer dynamisk och komplex karaktär. I ett postmodernt samhälle krävs det 
mer medvetenhet och handlingskraft för att upprätthålla en identitet. 
Identitet handlar även väldigt ofta om vad vi inte är, om att särskilja sig mot 
andra. Identitet kan naturligtvis omfatta fler företeelser än individer eller 
varumärken. Det kan även röra sig om religioner eller idéer, organisationer 
eller nationer, etnicitet eller språk. Detta visar att branding inte är något nytt. 
Religioner är väl utvecklade ”varumärken”, med egna böcker, egen 
arkitektur, ett eget formspråk samt definierade värderingar som 
kommuniceras internt och externt. Idag tolkas företagsidentiteten som en 
aktiv och avsiktlig kommunikation med omvärlden. Identiteten blir 
varumärket.3 
  
Traditionellt har varumärkesidentitet handlat om att:  
 
vara konsekvent under lång tid 
bygga konsumentlojalitet som varar länge 
använda beprövade marknadsföringsmetoder 
kommunicera en trovärdig varumärkesidé  
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Idag motsätter sig många framgångsrika företag detta synsätt och det verkar som 
om det kommer att finnas andra krav på framtidens varumärken: 
 
Enorm flexibilitet och utvecklingsbarhet 
Konsumentrelevans 
Snabbare förändring på grund av kortare produktcykler 
Emotionella värden 
 
Tendensen verkar vara att många varumärken numera bygger hela sin kultur runt 
att istället vara rentav nyckfulla. Ta Virgin t.ex. som började med att sälja skivor på 
postorder på 70-talet. Bolaget utvecklades sedan till ett skivbolag, Virgin records. 
Företaget utvecklades vidare och bildade ett flygbolag, Virgin Air, och nu håller 
ägaren, Richard Branson, som bäst på att starta ett rymdbolag för turistresor till 
rymden. Var ligger konsekvensen i detta? Mycket av det som bygger upp Virgins 
varumärke är berättelsen om Richard Bransons personlighet som entreprenör. Han 
är själv en stor del av Virgins identitet4. 
 

Marknadsmix 
 
"Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is 
the art of creating genuine customer value."  Philip Kotler  
 
Det har länge funnits en grundmurad syn på vad marknadsföring är och hur den 
fungerar. Denna syn har byggts kring marknadsföringens "fyra P" i Philip Kotlers 
marknadsföringsekvation. Varje P står för ett konkurrensmedel i marknadssmixen: 
produkt, pris, plats och påverkan: 
 
Produkt  
 
En produkt är något som kan erbjudas en marknad att konsumera. Produkten 
tillfredställer ett behov eller en önskan.  
 
 
 

Plats  
 
Genom platsen ser företaget till att rätt produkt finns tillgänglig på rätt ställe 
vid rätt tidpunkt. 
 
Pris  
Hur mycket ska produkten kosta? Vilka betalningsformer och rabatter skall 
erbjudas? 
 
Påverkan  
 
Hur kommunicerar företaget med sina målgrupper? Huvudverktygen är 
reklam, personlig försäljning och PR. 
 
Tanken är att man med hjälp av dessa olika faktorer kan positionera sitt 
varumärke bland konkurrenterna. Ett företag måste i regel vara 
konkurrenskraftigt på en eller flera av dessa områden för att kunna ha en 
chans på marknaden. Modellen fungerar bra som en grundläggande 
tankemodell, men problemet är att tankesättet är något enkelriktat och utgår 
från att företaget är den aktiva parten som skall stimulera, aktivera och 
övertyga en viss passiv målgrupp. Teorin om marknadsmixen anses 
visserligen tillhöra grunden inom marknadsföring, men det finns idag många 
fler sätt att positionera sig på. Man talar alltmer om att utveckla relationer 
till konsumenterna. Relationsmarknadsföring, som detta kallas, sätter istället 
relationer, nätverk och interaktion i centrum5.  
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Varumärkets kommunikationskanaler 
 
Företagen har en mängd olika sätt att kommunicera med konsumenterna på. Denna 
modell visar en översikt av de vanligaste kommunikationskanalerna. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reklam är alltjämt den bästa metoden att sprida ett budskap och traditionellt har 
reklam ansetts som den ultimata kommunikationskanalen, men resonemanget som 
följer visar att mycket tyder på att andra metoder kommer att behövas i framtiden 
för att väcka intresse hos en reklamtrött och alltmer kräsen konsumentskara. 
 
En ny generation konsumenter 
 
Traditionellt går de olika stegen i branding till ungefär som i följande steg2. 
 
1. Genom reklam adderar företaget trovärdighet och känslor till varumärket, som 
förenklar konsumenternas val.  
 
2. En relation skapas mellan konsumenterna och varumärket 
 
3. Varumärkena skapar livsstilar från denna relation 
 
4. Livsstilarna erbjuder värden över och utanför varumärkets produkt- eller 
servicekategori, som tillåter varumärket att utvidgas (brand extention) till nya 
lukrativa marknader. 
 

5. Kombinationen av känsla, relation, livsstil och värden tillåter varumärket 
att ta bättre betalt för sina produkter. 
 
Konsumenter idag har en annan förståelse för hur detta går till och det och 
böcker som Naomi Kleins ”No logo” har skapat en opinion som utmålar 
företag att vara syniskt manipulativa. De hävdar att konsumenter luras att tro 
att de varor och tjänster de köper har värden är större än den faktiska 
produkten, när det de köper egentligen bara är en hype. Denna uppfattning 
förstärks när man hör historier om hur reklambyråerna hjälper sina klienter 
att göra deras vattniga apelsinjuice eller dåligt sydda T-shirt till en 
omedelbar succé genom en ”kreativ applicering av branding”.   
 
Reklamens effekter förändras 
 
Att det ofta satsas enorma summor på reklam, men mindre pengar på 
design- och produktutveckling beror förmodligen mycket på den 
kortsiktighet som aktiemarknaden skapat. Man måste kunna visa omedelbara 
resultat, och företagen hinner inte tänka långsiktigt. Men ett varumärke kan 
vara övervärderat om företagen inte håller vad de lovar, eftersom det reella 
värdet av varumärket ligger i att konsumenterna kommer att fortsätta handla 
deras produkter. Detta har företagen börjat inse och det kommer 
förhoppningsvis att påverka synen på design, eftersom design och 
produktutveckling kan skapa substans av det önskade meddelandet. 
Produkten, och hur man upplever den, kommer att få ta en större del i 
brandingarbetet. Detta kommer förhoppningsvis att leda till ökade satsningar 
på innovation och design, som traditionellt varit en del av 
produktutvecklingsbudgeten, men som i ökad omfattning måste kunna ses 
som en del av marknadsföringsbudgeten.  
 
I allt fler branscher har reklam heller inte samma effekt på konsumenterna 
som det en gång hade. Därför måste reklambyråerna hitta alltmer starka 
idéer för att nå fram med sitt budskap. Resultatet av detta blir ofta sketcher 
som ska underhålla, eller chockbudskap som ska fastna i konsumenternas 
medvetande. Men denna typ av reklam blir generisk. Konsumenterna bryr sig 
inte om vem som är avsändaren, eftersom alla tycks säga samma sak. 
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Eftersom folk är trötta på företagens sanningsfattiga marknadsföring vill de hellre 
söka upp produkterna själva. De företag som lyckas med det kan bygga upp en mer 
sann relation mellan varumärket och konsumenterna. Men för att klara av det 
måste produkterna ha tydliga budskap och tydliga ståndpunkter som 
konsumenterna verkligen tar till sig, snarare än att enbart acceptera dem. 
Tendensen är att branding kommer handla om att leverera substans i form av 
kreativa affärs- och designlösningar, som ger mervärde till konsumenterna i form 
av upplevelser. Industridesigners kommer att bli alltmer delaktiga i att skapa den 
totala kommunikationen av företag. 
 
Word-of-mouth 
 
Begreppet Word-of-mouth står för när konsumenterna själva sprider budskapet om 
en produkt, tjänst eller företeelse.  Folk litar mer på sina vänner än på reklamen. Ett 
bra exempel på en bransch som är väldigt beroende av denna typ av 
marknadsföring är restaurangbranschen. Om man besökt en restaurang eller bar 
som man gillat ställer man upp frivilligt och rekommenderar den för sina vänner. 
Dessa för sedan budskapet vidare till sina bekanta och på så vis sprids budskapet 
exponentiellt. Men kedjan bryts om restaurangen inte uppfyller det den lovat, det 
bygger på att kvaliteten upprätthålls. Som konsument blir man nästan misstänksam 
när en restaurang gör reklam: Vad är felet, varför måste de göra reklam?, tänker 
man. Tendenserna går åt det här hållet även när det gäller produkter och tjänster 
och detta är egentligen på alla sätt sundare än reklam. 
 
Exempel på en alternativ marknadsföringsmetod4 
 
Reklammannen Jorge Heymann fick i slutet av 1990-talet uppdraget att skapa en 
reklamkampanj för en ny stadsdel i Buenos Aires. Det var Buenos Aires 
motsvarighet till Stockholms Hammarby sjöstad eller Londons South Bank. Området 
var ett gammalt hamnområde som nu skulle bebyggas med bostäder och kontor, 
ett Hilton-hotell och en 700 meter lång gågata för utomhusaktiviteter. Budgeten för 
reklamkampanjen låg på 4 miljoner dollar. Klienten förväntade sig en massiv 
reklamkampanj i radio, tidningar och i TV. Heymann tyckte det kändes bortkastat 
att lägga pengarna på en reklamkampanj och började försöka tänka på andra 
lösningar på problemet. Han kom till slut på den brillianta idén att lägga varenda 

krona på att bygga ett landmärke med förhoppningen att området kunde 
marknadsföra sig själv med detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom området låg vid en flod så beslutade Heymann att föreslå för sin 
klient att lägga pengarna på en gångbro, som fysiskt får folk att komma till 
platsen. Klienten köpte idén och man anlitade arkitekten Santiago Calatrava, 
som är känd för sin uppseendeväckande arkitektur, för att rita bron. Bron 
blev ett landmärke och området blev omskrivet i tidningar runt om i världen. 
Detta var långt mycket effektivare och gav mer mervärde än vad en 
reklamkampanj någonsin skulle ha kunnat ge.  
 
Den här historian är inte ensam, det finns snarare en tydlig trend där design 
och arkitektur blir viktigare element i kommunikationen till konsumenterna.   
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Design som kommunikation 
 
Vi lever i en tid då folk letar efter substans, och substans är vad folk verkligen 
upplever av en produkt, vad de kan klämma på och se med sina egna ögon. När det 
kommer till produkterna kan denna substans bara levereras fysiskt – av produkten 
själv. För det som är intressant är egentligen inte produkten som sådan, utan 
upplevelsen av produkten, och den existerar bara i konsumenternas medvetande. 
Detsamma gäller för varumärken, det som räknas är vad konsumenterna tycker, 
inte vad varumärket tror att de tycker, eller vad de vill att konsumenterna ska tycka 
att de är. När man designar upplevelsen av en produkt är det därför viktigt att tänka 
sig den i sin rätta kontext, både gällande varumärket och målgruppen. 
 
Men för att design skall kunna vara en effektiv metod för att marknadsföra ett 
varumärke, krävs inte bara att marknadsförarna förstår vikten av design. Det kräver 
även att designerna förstår sig på branding, något som föranledde att vi gjorde 
detta projekt och skrev denna uppsats. Även designerna måste förstå och vara med 
och skapa strategier för produkterna, annars kommer det i slutändan ändå bara 
handla om ”styling”. I värsta fall uttrycker produkterna någonting de egentligen 
inte är, och då blir upplevelsen fel, i förhållande till företagens strategier och 
värderingar. För att lyckas fullt ut, krävs att designern kommer in tidigt i projektet, 
inte bara för att det ska bli ”bra design” utan för att det ska bli ”rätt design”. 
Design måste skötas på en nivå i företaget där all annan marknadsföringsstrategi 
bedrivs, eftersom det inte handlar om att ”förpacka” en produkt på ett snyggt sätt; 
det handlar om att hela produkten, till både idé och form, måste kommunicera rätt 
saker.   
 
Om man lyckas göra ”rätt design” så ser vi med detta medium flera fördelar 
gentemot reklam: 
 
Design är ett subtilt medium som inte störs av den allmänna opinionen mot reklam. 
Kommunikationen är inte över efter några veckor som en traditionell 
annonskampanj. Kommunikationen blir bestående så länge produkten används. 
Design är alltså en investering i tid. 

Konsumenterna betalar för utvecklingskostnaden, inte för 
reklamkampanjerna, och det kommer de själva till gagn. 
Konsumenterna behöver inte ta ställning om de tror på meddelandet eller 
inte, de känner det. 
Upplevelser sprids vidare från mun till mun (word-of-mouth) och detta är en 
av de effektivaste och mest trovärdiga marknadsföringsformerna. 
Är upplevelsen bra leder detta till trogna konsumenter.  
Design är en direkt och intim kommunikation mellan ett företag och en 
konsument och det är mycket därför den måste vara rätt. 
 
Det finns väldigt lite skrivet om metoder för varumärkesstrategisk design. 
Däremot finns det en flora av böcker inom branding. Designerns uppgift är 
dock att gestalta rätt upplevelse för ett varumärke genom en produkt och 
frågan är hur detta ska gå till. Nedan beskrivs några sätt som vi tidigare 
kommit i kontakt med.   
 
Värdebaserad design 
 
Värdebaserad design är en metod utgår från värdeord, som man översätter 
till signaler som styr formgivningen av produkten. Ofta har företagen vissa 
värdeord som de vill uttrycka i sin formgivning, och metoden är ett sätt att 
angripa detta. För varje värdeord görs s.k. ”extremskisser”, i vilka man 
uttrycker värdeorden på ett extremt sätt. Sedan för man samman dessa 
uttryck i en produkt som uttrycker alla värdeorden i samma komposition. 
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VÄRDEN EASY     RICH       ENJOYABLE 
 
SIGNALER Sophisticated       Innovative          Agile 
 Convenient     Surprising          Simple  
 Statement     Fascinating         Logic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan visas ett projekt som gjordes under en kurs i värdebaserad design under 
hösten 2003 på Konstfack. Målet var att göra en ”scandinavian collection” åt 
Samsung, vars värdeord sattes till EASY, RICH och ENJOYABLE. Vi bröt ner dessa 
värdeord till signaler riktade mot en målgrupp som gillade skandinavisk design. På 
bilden visas en av produkterna, en ”skandinavisk” dammsugare för Samsung. 
Metoden är en utmärkt metod att använda för att skapa ett uttryck, men frågan är 
om det går att definiera ett företag genom tre värdeord. 
 
Formkontinuitet  
 
En förklaring till hur denna strategi kan skapa en identitet ges i följande lilla 
berättelse: 
 
Doktorn genomför ett syntest på 3-årskontrollen: 
(Doktorn visar upp en bild på en tecknad bil i profil.) 
Doktorn: Jonas, vad är du ser här på bilden? 
(lång tystnad…..) 
Orolig mamma: Men Jonas, du ser väl vad det är? 
Jonas: Nja, jag vet inte riktigt… 

Ännu oroligare mamma: Men det här ser du väl vad det är? 
(lång tystnad igen…..) 
Jonas: Nja, jag tror det är en Opel, men det skulle även kunna vara en Ford. 
(mamman och doktorn pustar ut, ingen fel på synen alltså.) 
 
Ett sätt att skapa en designstrategi är att hitta formspråk, som gör att man 
som konsument känner ett släktskap mellan produkterna i varumärkets 
portfölj. Detta är exempelvis vanligt i bilbranschen. De nya bilarna som 
kommer ut är inte ”föräldrarlösa”, utan har ett tydligt formmässigt släktskap 
till de äldre modellerna.  
 
Huruvida alla branscher ska arbeta så är svårt att svara på, men det kan ha 
en positiv effekt om man arbetar med ikoniska ”mogna” produkter som 
exempelvis bilar. Det får dock inte bli en kreativt hämmande faktor, som gör 
att man är fast i gamla tankesätt. I mobiltelefonbranschen har vi sett att det 
inte fungerar med en sådan strategi. Där handlar det om att vara innovativ i 
uttrycket snarare än att vara konsekvent, och det kan tyda på att detta 
tankesätt är på väg bort i en del branscher.  
 
En annan viktig fråga är ju vart varumärket är på väg. Ett varumärke får inte 
stanna av i sin utveckling. Det räcker förmodligen inte med att göra en 
produkt som exempelvis ”känns SAAB”, utan man måste få inblick i vart 
varumärket är på väg. 
 
Idékontinuitet 
 
Eftersom trender inom formgivning kommer och går allt snabbare så är det 
förmodligen viktigast att produkterna idémässigt hänger ihop. För 
exempelvis Apple handlar det inte om att de hittat ett formspråk som de 
konsekvent utnyttjar, utan snarare om att gång på gång uppfinna nya sätt att 
komponera en dator på. Man kan tycka att deras formspråk är vita lådor, med 
rundade hörn, men tittar man bara några få år tillbaka så handlade det om 
färgglada mer organiska former och alla dessa känns ändå väldigt mycket 
som Apple.   
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Slutsatsen blir att man måste tränga djupare ner i varumärkets ”DNA” än att se till 
själva formspråket för att kunna uttrycka ett företags värderingar genom design. 
Gör man detta kan varumärket utvecklas, både idémässigt och formmässigt.  
 
Olika designagendor 
 
Företagen har olika sätt att förhålla sig till design6.  
 
market driven design  
performance driven design  
high design  
provocation driven design  
 
”Market driven design” är den vanligaste och den rör konsumentprodukter. 
Exempel på företag är t.ex. Samsung, Nokia och Sony.  Dessa produkter 
marknadsförs inte genom designerns signatur, utan det är företaget som står 
bakom. Dessa produkter designas till en viss målgrupp och bygger på 
konsumentresearch. ”Performance driven design” går ut på att signalera prestanda. 
Produkterna har ofta en ”form follows function”- approach. Exempel på varumärke 
med denna designagenda är Braun. ”High design” syftar på företag som 
marknadsför sig genom design. Det skrivs böcker om deras designers och 
produkterna innehåller ofta lika mycket designerns egna ”varumärke” som 
företagets. Exempel på företag är Alessi och Cappellini. Den sista av dessa fyra 
agendor är ”provocative design” och syftar till att ifrågasätta vanliga 
designstrategier. Exempel på varumärken är holländska Droog design. 
 

 
 
 
 
 

Slutsatser 
 
Branding är väldigt likt design på det sättet att det är väldigt svårt att ringa in 
i ett antal modeller. Det som gäller idag, gäller inte imorgon. Det är en 
ständigt föränderlig värld vi lever i och konsumenternas värderingar ändras 
hela tiden. Därför är det svårt att dra några definitiva slutsatser från den 
litteratur vi gått igenom och de personer vi intervjuat. Vi har dock sett vissa 
tendenser inom branding. Reklam har inte samma kraft i dag som det en 
gång hade. Detta får förhoppningsvis företagen att inse vikten av att skapa 
bättre och kreativare produktlösningar.  
 
Som designer är det är viktigt att kunna definiera vart ett företag är på väg 
med sitt varumärke, vilka de når idag och vilka vill de nå i framtiden. De 
flesta varumärken rör sig åt något håll och det är viktigt att produkterna 
knyter an till företagets pågående ”berättelse”.   
 
Upplevelsen av produkterna blir allt viktigare, men det gäller att upplevelsen 
är relevant både för konsumenten och för företagets strategier. 
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Noter: 
 
1. Scott. M. Davis,  What is branding anyway. http://media.wiley.com/product_data/excerpt/64/04712636/0471263664.pdf  
2. Kartikeya Kompella, Building brand tradition, Brand Channel, http://www.brandchannel.com/images/papers/Buildingbrandtraditionfinal.pdf 
3. Gustav Gullberg, Företagsidentitet, Varumärkets mekanismer (Stockholm, Konstfack, 2003) 
4. Bob Schmetterer, Leap, A revolution i Creative Business Strategy, (New Jersey, John Wiley and Sons inc, 2003)  
5. David A. Aaker, Building strong brands ( New York, The Free Press, 1996) 
6. Guy Julier, The Culture of design, Sage (Publications Ltd, London, USA, 2000) 
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Del 3.  
Konsument-upplevelsen 
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Eftersom vi har insett att design i framtiden kommer att handla om hur man skapar 
upplevelser genom produkterna, och att detta blir allt viktigare i 
brandingsammanhang, så måste vi förstå oss på vilka parametrar som styr 
upplevelsen av produkter. Vi tycker att det handlar om att vara eklektisk och 
förmögen att kunna hitta idéer och uttryck för alla typer av människor. När allt 
kommer omkring handlar det inte om att vi som designers ska ha en dogmatisk 
attityd om vad vi tycker är ”god form”. Det handlar om att göra varje element 
relevant och smart. Vi måste veta vilka saker som väcker sköna känslor och stolthet 
och känslan av meningsfullhet. Vi som designer kan inte enbart lita på oss själva 
som konsumenter, utan vi ska utgå ifrån den kunskap, känsla och intuition vi byggt 
upp om konsumenternas behov. Vi måste förstå att det som konsumenterna vill ha 
är förmodligen inte produkter, utan snarare fördelar, nytta och identitet. Det finns 
många teorier om hur man designar upplevelser, men de flesta av dessa stannar på 
en nivå där de enbart förklarar huvuddragen i processen, d.v.s. enbart vilka faktorer 
som bör beaktas. Detta beror så klart på att dessa till största del är skrivna av 
beteendevetare och psykologer.  

 
Modeller för upplevelsedesign och emotionell 
design 
 
Marzano: Relevans, betydelse och personlighet 
Den före detta designchefen för Philips, Stefano Marzano, hävdar att 
konsumentupplevelsen bygger på tre hörnstenar. För att en produkt ska bli omtyckt 
så måste den för det första vara relevant för användaren, alltså att konsumenten 
har nytta av den. Nyttan av en produkt beror på kontexten, d.v.s. användarens 
identitet, tidpunkten, platsen och omständigheterna.  
För det andra måste produkten kännas betydelsefull för konsumenten. Betydelsen 
och relevansen är oberoende av varandra. Betydelsen syftar på när produkten 
betyder något speciellt för användaren, något som användaren gillar av 
ickerationella skäl.  Den tredje faktorn är personlighet. Konsumenter väljer ofta den 
produkt vars personlighet faller honom bäst i smaken. För att binda starka 
emotionella band med konsumenten är det enligt Marzano viktigt att försöka 

designa ”subjekt” istället för ”objekt”. Med detta menas att man tänker på 
produkten mer som ett väsen en som ett objekt. Om man studerar produkter 
på marknaden så upplever vi att på en sida av spektrumet finns arketypiska 
döda objekt och på andra sidan finns objekt som vi upplever som nästan 
levande. Detta betyder att man lyckats ge ”liv” åt produkten och gett den en 
personlighet.1 
 
Norman : Instinktiv, Beteendemässig, Reflekterande 

 
Donald A. Norman beskriver i sin bok Emotional design, tre olika nivåer av 
emotionell design; instinktiv (visceral), beteendemässig (behavioral) och 
reflekterande (reflective)2. 
 
Med instinktiv design menar han vad naturen gör, att vi genom evolutionen 
anpassat oss till att ta emot emotionella budskap från miljön som tolkas 
automatiskt på en instinktiv nivå. Han menar att människor dras till vissa 
former och att det sker intuitivt. Designern Ross Lovegrove arbetar mycket 
utifrån teorin att människan har lättare att uppskatta former i naturen, 
eftersom vi är gjorda för naturen3. 
 
Beteendemässing design handlar om funktion och användbarhet, d.v.s. den 
hur lätt produkten är att använda och hur väl den löser uppgiften.  
 
Reflekterande design handlar om mening, kommunikation och kultur. Det 
handlar om vad vi som människor vill sända ut för signaler till vår omgivning. 
Denna faktor är minst lika viktig som övriga punkter, eftersom det handlar 
om sociala sammanhang, om rädslan att inte passa in och behovet av 
gemenskap. 

 
Cain: tänker, gör, använder 
 
John Cain har utvecklat en metod som heter Experience Based Design, inom 
vilken han beskriver en enkel modell för upplevelsedesign.  Han menar att 
man bör titta på vad folk tänker (idéer, tro, attityder och förväntningar), vad 
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folk gör (att hitta identiteten och meningen i mönster och rutiner) och vad folk 
använder (artefakter och miljöer och dess inflytande på vad folk tänker och gör). 
Genom att hitta svar på dessa frågor kan man rama in problemen utifrån 
konsumenten, hitta möjligheter till förbättring, och identifiera vilka parametrar som 
man kan använda för att förbättra upplevelsen4. 
  
Hudspith:  Utility, Ceremony, Appeal 
 
Sidney Hudspith arbete utgår från att hjälpa designers att tänka bortom 
användbarheten av objekt de designar. Han hävdar att om man ska förbättra 
upplevelsen av produkter, måste man ta hänsyn till den psykologiska 
upplevelsebehoven hos konsumenterna. Han delar in upplevelsen av ett objekt i 3 
olika kategorier, ”Utility”, ”Ceremony” och ”Appeal”. ”Utility” betyder 
användbarheten, d.v.s. hur lättanvänd den är. Med ”cermony” menar han hur väl en 
artefakt tillfredställer mänskliga ritualer. Den sista, ”appeal”, är den emotionella 
dimensionen och handlar om hur väl produkten binder emotionella band med 
användaren. Med sin metod hoppas han att designers kan arbeta lika naturligt med 
emotionella behov som dagens designers kan arbeta med användbarhet när de 
designar produkter4. 

 
Kelley: Scenarioteknik 
 
Tom Kelley beskriver i sin bok, The Art of Innovation5, designföretaget IDEO´s 
arbetsmetoder som alltid arbetar mycket utifrån ett upplevelseperspektiv. De bryter 
ner upplevelsen i dess minsta beståndsdelar och skapar ett scenario för 
upplevelsen. Tom Kelley menar att när man går igenom innovationsprocessen, ska 
man försöka tänka verb och inte substantiv, mer på aktiviteten än på objektet. 
Målet är exempelvis inte en vackrare butik, utan en bättre shoppingupplevelse. Mer 
om IDEO i del 4, Storytelling.  
 

 
 

Konsumenten 
 
Som designer måste vi förstå så mycket som möjligt av den potentielle 
konsumenten och känna de i alla deras roller, såsom köpare, användare och 
ägare1. 
 

Köparen 

Produkten måste på egen hand svara på kundens fråga: Varför skall jag köpa 
dig? Innan produkten kan göra detta, måste man kunna besvara frågorna: 
vad ska vi säga, till vem ska vi säga det och hur ska vi säga det? I en 
köpsituation kan alltid olika produkters prestanda jämföras, och självklart kan 
detta vara en del av upplevelsen. Men idag är möjligheterna att konkurrera 
enbart med prestanda mycket begränsade - oavsett bransch. Upplevelsen 
fäller avgörandet, den produkt som "känns bäst" köps, utan att kunden alltid 
vet exakt varför6. 
 

Ägaren 

Upplevelsen av att äga är en drift hos mänskligheten och att vara en samlare 
är något som ligger djupt rotad i vår natur. När man äger en viss produkt, så 
sänder det signaler om grupptillhörighet och identitet. Detta är mer tydligt i 
vissa branscher än andra. Inom mode och inredning kanske detta är extra 
tydligt. Behovet att kommunicera via produkter finns mer eller mindre 
medvetet hos alla människor. Särskilt viktigt kan det vara att inte sända ut fel 
signaler. Att äga en statusprodukt kan vara helt rätt för vissa konsumenter, 
medan det kan vara helt fel i andra sammanhang. Därför kan man exempelvis 
inte utgå ifrån att t.ex. exklusivitet alltid är någonting att eftersträva. 
 

Användaren 

Ofta är det denna kategori som industridesigner är mest drillade i att 
tillfredställa. Det handlar om att underlätta användandet av produkten, att 
göra produkten ergonomisk, hållbar, praktisk och funktionell. Detta kan 
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tänkas vara den viktigaste kategorin när det gäller de rationella parametrarna för 
vad som är bra produkt. Men man ser ofta produkter som nästan är som 
”schweizerknivar”, med en överdriven ambition att kunna lösa så många problem 
som möjligt i samma produkt. Man måste vara medveten om vad som är relevant 
för konsumenten. Det vi tror kommer att bli mer och mer viktigt är att som 
designer leva sig in i den emotionella aspekten av användandet. Det kan exempelvis 
handla om att designa ceremonin vid användandet av produkten, något som kan 
tillföra ett högre upplevt värde än själva funktionen.  

 
Konsumentens behov 
 
Ska vi alltid utgå från konsumenterna när vi designar? Vet konsumenterna vad de 
vill ha? Den tidigare VD´n för Sony säger så här om detta: 
 
”Our plan is to lead the public with new products, rather than to ask them what is 
possible. The public don’t know what is possible, but we do. So instead of doing lot 
of market research, we refine our thinking of a product and its use and try to create 
a market for it by educating and communicating with the public”  
Akio Morita, Sony 
 
Han menar att företagen måste komma upp med lösningar på icke-uttalade behov. 
Vi kan inte enbart fråga konsumenterna om vad en ideal värld skulle vara, utan vi 
måste lära oss förutse detta. Vi ska kunna formulera en prognos för detta idag, för 
att kunna tillfredställa konsumentens behov imorgon. De behov som finns idag 
borde vi ha förutspått igår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen ovan visar att det finns mycket möjligheter i outtalade behov. 
 
 
Stefano Marzano, f.d. designchef på Philips hävdar att det är viktigt att ge 
konsumenterna något som de inte förväntat sig. Detta kan vara något de inte 
förväntade sig på grund av att de inte tänkt på det, eller om de har tänkt på 
det, hade de inte förväntat sig att det var möjligt att producera. Folk är 
generellt sett oförmögna att förutse vad som är möjligt1. 
 
Om man bygger upp ett varumärke och om man försöker skapa nya trender 
kan man alltså inte lyssna på vad konsumenterna vill ha, man måste förstå 
konsumenterna så bra att man kan inse vad de kommer vilja ha. Vi kan inte 
längre bara diskutera vår kultur utifrån funktionalitet och behov. Det skapas 
hela tiden nya oanade önskningar som det är vår uppgift och vårt ansvar att 
tillfredställa.  

 
 
 

outtalade behov 

uttalade behov dagens 
industri

tillfred-
ställda

otillfred-
ställda

möjligheter möjligheter 

möjligheter 
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Omedvetna beteendemönster som inspiration 
 
Om man vill skapa emotionella produkter är det är viktigt att man öppnar upp 
ögonen för människors omedvetna beteendemönster och deras undermedvetna 
behov. Den japanske designern Naoto Fukusawa kartlägger de små rutinerna man 
oftast inte tänker på och håller ögonen öppna på små upplevelser i vardagen han 
kan använda i sin design. Mobiltelefonen W11K för KDDI ritade han exempelvis 
med utgångspunkt från känslan av att hålla i en nyskalad potatis.  Vi kan som 
designers ”sampla” upplevelser från andra saker och låta oss inspireras av detta. 
När man talar om taktilitet, så tänker men ofta på mjuka sköna material, men det 
behöver inte vara så, taktiliteten kan ha många ”uttryck”, beroende på vilken känsla 
man vill kommunicera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naoto Fukusawa´s mobiltelefon W11K för KDDI tillsammans med inspirationskällan 
– skalad potatis. 

 
Slutsatser  
 
Vi tror att man bör utgå från upplevelsen när man designar produkter kring 
ett varumärke. Produkten måste bjuda in konsumenten. Vi tror också att det 
som skall kommuniceras i produkten är mer än bara estetiska uttryck och att 
det är viktigt att skapa idéer kring vad man vill uppnå med sin design.  
 
När det gäller de emotionella aspekterna av produktdesignen, så tror vi att vi 
att det är viktigt att produkterna knyter an till folks liv och att man försöker 
sätta sig in i hur folk tänker, känner och beter sig i vissa situationer. För att 
kunna inspiration till idéer som rör människors beteenden krävs att man tar 
reda på de berättelser och känslor som vi som människor bär med oss 
omedvetet eller medvetet i våra liv.   
 
Eftersom det finns så många aspekter på vad en produkt ska kommunicera 
tror vi att de bör göra det på ett mer sammanhängande sätt.  
 
Dessa insikter ledde oss in på området ”Storytelling”, d.v.s. det är en mer 
narrativ metod vi är ute efter. Vi vill kunna bli bättre på att väva samman 
konsumenternas beteenden, globala och lokala trender och varumärkets 
essenser. För att kunna hitta alla dessa berättelser, värderingar och trender 
kände vi att vi behövde en storybaserad metod och att detta var en 
intressant och relevant ingång till detta. Mer om detta i nästa kapitel, del 4, 
Storytelling. 
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Noter: 
 
1. Stefano Marzano, Creating value by design: Thought ( Blaricum : V+K Publishing, cop. 1998 , ISBN 90-6611-731-1) 
2. Donald A. Norman Emotional Design, why we love (or hate) everyday things (New York, Basic Books, 2004) 
3. Ross Lovegrove Supernatural, the work of Ross Lovegrove (London, Phaidon, 2004) 
4. Jodi Forlizzi, Theories of Experience, http://goodgestreet.com 
5. Tom Kelley, The Art of Innovation ( London, HarperCollinsPublishers, 2001) 
6. Resonemanget är baserat på information hämtat från Produktidentitetsbyrån Transformators hemsida, www.transformator.net 
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Del 4.  
Storytelling 
 
 
“Stories are how we explain, how we teach, how we entertain ourselves, and how 
we often do all three at once. They are the juncture where facts and feelings meet. 
And for those reasons, are central to civilization.”  
Robert Fulford 
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Vi har insett att om man skall kunna skapa design som både är relevant för 
konsumenterna och för ett varumärke måste vi placera våra produkter i de punkter 
där deras respektive berättelser möts. I detta kapitel reder vi ut vad vi menar med 
”berättelser” och hur konsten att berätta stories kan hjälpa oss i vår designprocess. 
 

Storybegreppet 
 
Begreppet story har flera dimensioner och här följer en beskrivning av den 
definition av ordet vi har använt oss av i detta projekt. 
 
Varumärkets story 
 
Ett varumärkes story utgörs av känslor, associationer och berättelser kring ett 
varumärkes värderingar och traditioner. Vi ser varumärket som en pågående story 
som förvaltas och utvecklas tillsammans med konsumenterna genom design och 
övrig marknadsföring. Om varumärket lyckas med att skapa en positiv story runt 
sitt varumärke, kan de få konsumenter att vilja vara en del av denna story. Genom 
att betrakta varumärket på detta sätt, ser vi ett antal fördelar. Dels är det lättare att 
inse att ett varumärke ständigt är i rörelse och en story blir ett mer dynamiskt 
begrepp än att försöka definiera detta i ett antal värdeord. Vidare är det även 
lättare att förstå att ett varumärkes värde är kopplat till konsumenternas 
upplevelser och berättelser kring varumärket. Som vi tidigare konstaterat, sprids 
upplevelser av produkter vidare genom ”word-of-mouth”, och dessa berättelser blir 
en viktig del av företagens story. 
 
Konsumenternas story 
 
Med konsumenternas story menar vi människors berättelser ur deras egna liv. Det 
handlar om hur de lever, hur de tänker och hur de känner i vissa situationer. Genom 
att lägga märke till människors små vardagliga ritualer, beteenden och åsikter kan 
vi hitta embryon till designidéer.  En annan aspekt på konsumentens story handlar 
om identitet. På samma sätt som för varumärken är en personlighet uppbyggd 
kring en mängd associationer, och människor använder ofta produkter för att 
berätta ”storyn om dem själva”.  

 

Begreppet storytelling 
 
Storytelling bygger på en tradition djupt rotat i mänskligheten, nämligen om 
att berätta historier. Men det finns väldigt många uppfattningar om vad 
storytelling som ett verktyg eller som en metod betyder. I nedanstående 
stycken försöker vi reda upp denna begreppsförvirring, samt introducera vår 
definition av begreppet.  
 

Storytelling inom marknadsföring 
 
Frågar man en marknadsförare vad som menas med storytelling så säger de 
att det är ett sätt för företagen att berätta sina idéer och sina värderingar på 
ett fängslande sätt, istället för att beskriva de i tekniska termer och 
imageskapande värdeord som ofta uppfattas som floskler. De menar att 
storytelling förkroppsligar varumärket och gör det tillgängligt för 
konsumenterna att bli en del av den uppmålade historian. I sammandrag är 
alltså storytelling i detta sammanhang ett verktyg för företag att internt och 
externt skapa en kultur och en myt, vilket knyter starkare emotionella band 
mellan varumärket, de anställda och konsumenterna. Det är lätt att se 
fördelarna med detta. Människor har en fallenhet för myter, hjältar, historier 
och kulter. Tekniska modeller, pilar, diagram och värdeord är svåra att binda 
ihop, medan historier dröjer sig kvar i medvetandet. Storytelling har en bra 
inverkan internt i organisationen, eftersom man samlar människor kring en 
historia1.  
 
Vi träffade Matts Heijbel, som driver företaget Storytellers Heijbel & Co. De 
kallar sin verksamhet för ”corporate storytelling”. Företaget arbetar med att 
söka, identifiera och skörda ett företags eller en organisations egna sanna 
berättelser. Berättelserna betraktas som ett viktigt kulturkapital som kan 
användas i olika sammanhang, exempelvis vid rekrytering, personal- och 
organisationsutveckling och i marknadsföringssammanhang. Man kan 
publicera berättelserna på papper eller på webb och intranät. Men det högsta 
tillståndet når man när berättelserna får eget liv i organisationens muntliga 
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berättande. Sprider sig sen berättelserna utanför organisationen så värvas i 
praktiken människor som inte är knutna till organisationen som ambassadörer för 
varumärket, t.ex. när konsumenter helt frivilligt berättar varumärkesstödjande 
berättelser om Ingvar Kamprad och Ikea. I Corporate storytelling-sammanhang är 
det, enligt Matts Heijbel, viktigt att hålla sig till sanningen och verkligheten. Inte så 
att varje siffra, namn eller årtal måste vara exakt. Men poängen i berättelsen ska 
vara tydlig och sann för att kunna stödja varumärket. Är storyn baserad på en lögn 
kan den göra stor skada när detta upptäcks. Storytellers Heijbel & Co´s synsätt 
beskriver han med orden: ”Befolka varumärket! Verkligheten duger!”2. 
 
I reklamsammanhang kan storytelling betyda en mer eller mindre uppmålad 
historia runt ett varumärkes stil. Detta ser vi ofta i modebranschen. Om vi tar t.ex. 
Ralph Lauren och Polo, så har de genom produktens, reklamens och 
modevisningarnas berättelser skapat en åtråvärd social kultur runt en aktiv men 
ändå förfinad livsstil. I detta fall handlar storytelling om att skapa en känsla och en 
kontext runt ett varumärkes produkter. 
 
Storytelling benämns dessutom ofta som ett alternativ till reklam. Tanken är att 
man litar mer på sina vänner än på reklamen och för att få människor att prata om 
varumärket eller deras produkter, lyfter man fram små historier om varumärket till 
allmänheten. Storytelling blir då företagens sätt att ta sig ur trovärdighetskrisen3.    

 
Storytelling som designprocess 
 
Frågar man en designer vad man menar med storytelling så får man varierande 
svar. Det verkar vara ett begrepp som alla har kommit i kontakt med men som är 
svårt att definiera. I Sverige är det idag inga industridesignbyråer som uttalat 
arbetar med storytelling som utgångspunkt. I USA har dock ett antal framgångsrika 
industridesignbyråer börjat designa med metoder de kallar för storytelling.  

IDEO 

”Storytelling hjälper en designer/produktutvecklare att “träda ur” sitt vardagliga 
jag och sätta sig in i en annans persons liv, man börjar tänka på olika sätt och kan 
använda dessa personer som bollplank”.  

Pontus Wahlgren, IDEO 
 
Vi tog kontakt med Pontus Wahlgren på IDEO i San Fransisco för att fråga 
honom i vilken utsträckning de använder sig av storytelling i sin process. 
 
För IDEO betyder begreppet storytelling en scenarieteknik där man, när det 
inte finns tid eller pengar för rigorösa marknadsundersökningar, hittar på 
personer med variande ålder, samhällsskikt och geografisk bakgrund som 
man bygger upp en story kring. Man försöker ringa in deras personlighet 
genom att göra moodboards och skriva små berättelser om dessa personers 
liv. På så sätt anser de att de kan träda ur sitt personliga jag och bättre leva 
sig in i hur denna person vill uppleva en produkt. De brukar ofta använda sig 
av extrema personligheter för att skapa ett brett spektrum av användartyper. 
Dessa personer, s.k. ”personas” används sedan för att skapa scenarier kring 
den totala upplevelsen av en produkt, t.ex. hur man får reda på produkten, 
var man hittar den, hur man köper den, hur den ser ut på hyllan, hur man 
öppnar förpackningen, hur man använder den, hur man “lagrar” den, och sist 
men inte minst hur man återvinner den4.  
 
IDEO låter även klienten leva sig in i konsumentens story genom att låta 
representanter från klientens företag själva få uppleva deras egna och deras 
konkurrenters produkter. Om de ska designa om ett butikskoncept för att 
skapa en bättre shoppingupplevelse för en kund låter de butikscheferna spela 
rollen som konsument på sin egen och konkurrenternas butiker. De låter 
även klienten vara med och skapa lösningen på problemen. På så sätt 
behöver inte IDEO sälja in sin lösning utan klienten förstår lösningens orsak 
och verkan5.  

IBM 

Vi tog kontakt med IBM’s strategiska designavdelning CUE i Cambridge, 
Massachusetts som har utvecklat teorier kring ”Story based design” som de 
använde när de stod inför utmaningen kring framtida designlösningar för 
Lotus-produkter6. Deras syn på Storytelling liknade IDEO´s, d.v.s. de de 
menar är en intern process att bygga upp scenarier för användarupplevelser. 
Genom att använda narrativa metoder så upplevde de följande fördelar: 
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De lyckades säkra att den nya designen verkligen levererar relevant värde till 
människorna som använder det. 
De lyckades säkra att produkten passar in i hur folk verkligen lever och arbetar 
De lyckades att fånga komplexiteten i verkligheten och förpacka den på ett sätt som 
ingenjörer och designers kan använda under projektet. 
De lyckades förutspå hur komplex teknik kommer tas emot i folks liv. 
Det hjälper användaren adaptera ny teknik i deras liv. 
 
De anser att genom att uppmuntra en detaljerad djupdykning i scenariet där 
produkten kommer att användas och säljas, inspireras man att tänka innovativt. 
Resultatet från en storybaserad design hjälper i slutändan också potentiella 
användare att föreställa sig att själva använda produkten och att bättre förstå 
produktens fulla värde7. 

Fuseproject 

”Design tells a story and the designer´s role is to understand the players, the 
intention and the meaning, and express the narrative as a product. The product 
have to satisfy both the client and the consumer, because they both have a story to 
tell” Yves Béhar 
 
Fuseproject är en design- och brandingbyrå i San Fransisco som på senaste åren 
gjort sig kända för sin nytänkande inställning till branding. Deras mål är att skapa 
objekt som skapar emotionella band till varumärken via produktdesign. Yves Béhar 
som leder det kreativa arbetet på Fuseproject, menar att det framförallt handlar om 
att få konsumenterna att känna sig smartare i hur marknadsföring närmar sig dem.  
 
När Birkenstock kontaktade Fuseproject för att uppdatera sitt varumärke med en 
injektion av ”urban chic”, så handlade det om att ta till vara Birkenstocks positiva 
värden, men uttrycka det på ett helt nytt sätt, långt bort från det hippierykte som 
blivit konsekvensen av den stora succén som varumärket gjorde bland hippies och i 
vänsterrörelsen när det lanserades i slutet av 60-talet i USA. Dessa grupper tog 
emot Birkenstock med deras miljövänliga, humanistiska värden som en ikon för 
deras livsstil. Dagens konsumenter har högre krav på stil och att skon skall vara mer 
estetisk sofistikerad.  

 
”Our design is about looking in, and looking out”, uttryckte Yves Béhar det 
när vi fick tillfälle att göra en telefonintervju med honom. Man måste titta in i 
varumärket och se vilka värden och stories som finns där, för att sedan titta 
på omvärlden och se hur man knyter ihop dessa stories med konsumenternas 
egna, menade han. Footprints: The Architect collection som den nya serien 
heter inkorporerar många av Birkenstocks klassiska värden som t.ex. ett 
ordentligt utrymme för tårna och korksulor, och de förbättrar även 
miljövänligheten med nya material. Förutom själva korksulan har man använt 
biologiskt nedbrytbara hightechmaterial i skons övriga delar. Man har också 
gjort yttersulorna och fotbäddarna utbytbara så att livslängden, ett annat 
klassiskt Birkenstock-värde, kan bli ännu längre än på vanliga Birkenstock-
skor. För att beskriva storyn om Birkenstock ytterligare har man öppnat upp 
genomskinliga ”fönster” i sulan som påminner konsumenten om att det 
fortfarande är en klassisk Birkenstock-sko8. 
 
Det här är ett utmärkt exempel på när man använder storytelling för att föra 
samman varumärken med konsumenterna. Det är klassiska 
varumärkesvärden uttryckta med ny teknik och för nya målgrupper och där 
man i slutdesignen använt produkten som ett medium att berätta både 
Birkenstocks story, konsumenternas story, men även lyckats skapa en 
produkt som har en egen identitet, en egen story att berätta. Viktigt här är 
också att man tittat på vart klienten historiskt kommer ifrån, vart de står idag 
och vart de är på väg. 
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Bilden visar exempel ur den nya kollektionen för Birkenstock. Notera de små 
fönstren som berättar att det fortfarande är en klassisk Birkenstock-sko. 
 

Produkten som medium 

 
Det finns ingen tyst design. Alla designers och alla designade objekt berättar 
storys, ibland avsiktligt, men ofta utan större grad av medvetenhet10. En 
produkt i interaktion med en användare är fylld av berättelser, helt enkelt för 
att det består av många olika typer av uttryck; formella, funktionella, 
psykologiska, ideologiska, teoretiska.  
 
Konsumenter är oftare ute efter en specifik produkt, än ett varumärke. 
Genom att skapa en story kring vad denna produkt tillför honom utöver själva 
grundfunktionen och utöver själva varumärkesupplevelsen, skapar man 
attraktiva produkter som erbjuder verkliga upplevelser, som associeras med 
varumärket. Det handlar inte bara om att hålla vad varumärket lovar, utan att 
direkt visa konsumenterna hur den kan förbättra deras liv, i produkten. Även 
om produkten tillhör ett visst varumärke, måste den enskilda produkten ha 
ett eget värde och en egen identitet. 
 
Vad är en bra story? 
 
Det finns starka analogier mellan faktorerna som gör en historia bra, och de 
faktorer som är viktiga i design. Följande punkter förklarar hemligheten 
bakom en lyckad berättelse9: 
 
Relevans – storyn berör vad folk bryr sig om, eller kan bli uppmuntrad att bry 
sig om. 
Historia – vad hände förut, eller bakom ytan, som påverkar storyn. Detta ger 
också möjligheter att fördjupa relationen genom att berätta mer av storyn, 
under tiden relationen utvecklas. 
Förståeliga kontexter - miljön och historian är kända för lyssnaren 
Något okänt element – en bra story innehåller något okänt element som 
lyssnaren inte känner till i förväg. 
Något som förklaras - en story kan visa hur man ska bete sig i en viss 
situation, hur man löser ett problem, eller varför något blev som det blev. 
Trovärdighet - berättaren är trovärdig 
Karaktärer - Vem handlar storyn om? Mig Du? Oss? En folkgrupp?  
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En följd, en fortgång, en början, en mitt och nån sorts avslutning som uppmuntrar 
lyssnaren att se på världen lite annorlunda 
Detaljer - Vilka speciella saker eller poänger måste bli mer tydligt beskrivna och 
fokuserade på för att öka relevansen, resonansen och sanningen för publiken, för 
att få de att tänka eller agera annorlunda? 
Ett förslag - Berättelsen bör innehålla ett förslag för att tänka och agera annorlunda 
 
Det är intressanta är att man skulle kunna ta dessa punkter och ändra rubriken till 
vad som skapar intressant och bra design och samma punkter skulle fortfarande 
gälla.  

 
Tydliga budskap 
 
I reklam och marknadsföring är det viktigt att arbeta med tydliga budskap. Oavsett 
produktens eller tjänstens komplexitet och omfattning så lyfter man oftast fram ett 
huvudbudskap, essensen av vad man vill säga. Medan det ses som en självklarhet i 
den branschen så är det mindre använt i industridesignvärlden. Vi tror att man kan 
ha nytta av att konkretisera produktens funktioner, egenskaper och värden, samt 
plocka fram essensen av designidén i produktens form. Självklart så får man inte 
glömma att man tar en mängd saker i beaktande som designers, men vi tror att 
man vinner på att identifiera och lyfta fram en kärna i det man vill kommunicera. 
Man brukar tala om att den enkla idén är den bästa men vi tror mer på att den 
tydligaste idén är den bästa.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklam är ofta tydlig i sin retorik 
 
Form kontra idé 
 
Såväl som inom konst, baserar många av de mest kreativa designerna sitt 
arbete på idéer. En bra anledning till detta är att det är effektivt, både som 
kommunikation, och även effektivt för designern. Ta motsatsen, att det inte 
finns någon egentlig idé bakom produktens gestaltning. Då finns det oändligt 
med sätt man kan utforma det på. Vi tror att om man istället hittar en tydlig 
idé, kan man definiera vad man försöker göra och försöka arbeta fram hur 
förhållningssättet kommer att vara annorlunda gentemot övriga 
konkurrerande produkter. Kommunikationen och upplevelsen blir då extra 
kraftfull. 
 
Produkters retorik 
 
En framgångsrik produkt är sällan enbart "snygg". Däremot är den tydlig med 
sina unika och värdegivande egenskaper. En tydlig produkt kan kommunicera 
sina fördelar på egen hand och är därför mer lönsam än en produkt som inte 
har den förmågan. Alla människor noterar subtila signaler och registrerar 
budskap, oavsett om det handlar om en slips eller en gaffeltruck. En produkt 
är tillverkarens starkaste budskapsbärare, och det existerar inga "neutrala 
produkter". Om tillverkaren inte styr hur produkten skall uppfattas, bildar sig 
kunden en egen uppfattning ändå.5 
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För att tränga igenom dagens enorma informationsbrus, krävs det en viss visuell 
och taktil ”retorik”. Precis som filmen är mediet för att skapa upplevelser för 
tittarna, och boken är mediet för författare att nå ut med sina berättelser, är 
produkten det medium som designern använder för att berätta sitt budskap. Det 
centrala för en författare är berättelsen och formuleringarna och ordvalen förhöjer 
upplevelsen. På samma sätt är det för industridesigner. Formen och estetiken 
förhöjer upplevelsen av idén, men det krävs att idén är bra, och det krävs att 
formen är relevant till idén.  
 
Vilken retorik man väljer till sin produkt är beroende på vad man vill kommunicera, 
till vem man vill kommunicera det och i vilken kontext produkten befinner sig. Vissa 
produkter behöver en enorm tydlighet för att kunna nå fram, medan vissa tjänar på 
en viss form av subtilitet. Storyn runt en produkt kan vara alltifrån en enda punch 
line, till ett mer poetiskt budskap som kanske inte avslöjas direkt vid köptillfället, 
men som skapar en form av mystik kring sig.  
 
Exempel på en enkel men väldigt tydlig story är Sony Ericssons K700i, som i all 
marknadsföring har samma slogan, ”phone meets camera”. Studerar man designen 
så sitter meddelandet även där. De har fört samman två arketyper, där ena sidan är 
en kamera och den andra är en mobiltelefon. Man kan diskutera om detta verkligen 
utgår ifrån och är relevant för konsumenten, men det finns en kraft i att samma 
meddelande finns representerad både i produkten och i reklamen.   
 
Ett exempel på en annan produkt som har ett mer poetiskt budskap är Ty Nant´s 
nya flaska för mineralvatten, formgiven av Ross Lovegrove, där flaskan uttrycker 
kvaliteten med rent vatten.  
 
Fördelen med att få in meddelandet i produkten är i alla fall uppenbart, att 
reklamen och upplevelsen av produkten går hand i hand. Man ger reklambyrån 
chansen att basera sin storytelling på faktiska egenskaper hos en produkt och ett 
varumärke. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sony Ericsson K700i har ett tydligt budskap och meddelandet sitter både i 
produkten och i marknadsföringen. Storyn är ett kort, koncist och slagkraftigt 
meddelande om ett möte mellan två arketyper, mobiltelefonen och kameran. 
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Designern Ross Lovegrove’s design för Ty Nant, beskriver en emotionell historia om 
kvaliteten med rent vatten. 

Vårt storytellingbegrepp 
 
Vi har nu beskrivit ett antal aspekter av hur olika designers och 
marknadsförare använder begreppet storytelling.  
 
Eftersom vi vill skapa ett verktyg kring hur vi behandlar upplevelsen av 
produkter, och att vi ser design som ett medium för kommunikation, förstod 
vi att det var mer berättande metoder vi behövde för att kunna formulera 
idéerna till designen. Vi upptäckte att detta tankesätt är analogt med 
storytelling inom marknadsföring, det är alltså en övergång från värdeord till 
mer sammanhängande berättelser. I fallet Birkenstock ovan, hade man inte 
klarat sig med att enbart destillera varumärket i ett antal värdeord, utan 
skorna binder verkligen ihop Birkenstocks story med konsumenternas egen. 
Produkten blir en dialog mellan företaget och konsumenten.  
 
Eftersom detta är vad vi vill uppnå innebär detta att vår designprocess utgår 
ifrån ett antal berättelser. Det handlar exempelvis om vad företaget vill 
berätta om sitt varumärke, vad konsumenterna har att berätta om sin 
upplevelse av en viss produkt, vad konsumenten vill kommunicera till andra 
genom att äga produkten, vad produkten som fenomen har för värderingar 
och vad som händer på marknaden och i omvärlden, globalt och lokalt. I 
slutändan handlar det att samla alla dessa berättelser i idéer som knyter ihop 
dessa stories och som i bästa möjliga mån ska förmedlas genom produktens 
design.   
 
Genom att leva sig in i konsumenternas story, kan vi utveckla den 
emotionella upplevelsen av varumärken genom produkten. Kortfattat går det 
till så att designen utvecklas från tänkta berättelser om vad konsumenterna 
ska få för intryck av produkten, snarare än från varumärkenas egna estetiska 
historia. Det gäller att styra det intrycket till förmån för varumärkets 
värderingar. Vi vill kunna hitta en idé, en känsla eller ett scenario kring hur 
produkten ska upplevas och kommunicera, innan vi sätter igång att skissa. 
Sedan handlar processen om att fokusera på detta medan designen växer 
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fram. Vi vill alltså knyta ihop företagens och konsumenternas story i objektens 
fysiska och emotionella egenskaper.  
 
Det är alltså inte bara visst uttryck som produkten skall få, utan det är en 
totalupplevelse vi ska skapa. Storytelling för oss är alltså dels en intern 
designprocess, där vi identifierar och förhåller oss till ett antal berättelser under 
processens gång, men i slutändan handlar det om att berätta idén via produktens 
design.  
 
Att använda sig av narrativa metoder handlar framförallt om ett förändrat 
förhållningssätt. Istället för att enbart ställa upp en kravlista med ingredienser från 
företags- och konsumentanalysen försöker hitta storys som berör målgruppen och 
förstärker varumärkets rörelse och riktning. Förhoppningen är att vi ökar vår 
kapacitet att plocka fram företagens eller konsumenternas omedvetna eller dolda 
visioner, samt får insikter om våra egna antaganden om orsak och verkan. Vi tror 
även att detta hjälper oss att få ner budskapet i produkten och inte, som så ofta 
sker, tvärtom att man i reklamen sätter in produkten i ett påhittat meddelande. Vi 
tror även att denna metod leder till innovation, eftersom man har storyn i fokus och 
man vill få fram detta i produkten på bästa sätt. Värderingar kommer fram till ytan 
eftersom vårt egna ”kulturella baggage” är källan till vår fantasi, fördomar, 
personlighet och kreativitet. Berättelser stimulerar hjärnan att tänka klara tankar, 
vilket triggar till innovation och kreativt tänkande.  
 
Genom att verbalt formulera de idéer man vill genomföra, avslöjar man vakuum, 
logiska luckor, tvivel och i slutändan kommer det att vara lättare både för oss att 
förklara projektet och för andra att förstå produkten10. Vi tror dessutom att om vi 
designar utifrån berättelser och idéer, så kan vi, rent estetiskt, hitta spännande och 
oväntade former till produkterna, genom att vi försöker frigöra oss från vår egen 
”stil”, och fokuserar mer på att uttrycka idén.   
 
Det som vi gör jämfört med de designföretag vi har intervjuat, förutom Fuseproject, 
är att vi inte enbart ser begreppet storytelling som en scenarioteknik, utan vi ser 
det som ett sätt att binda ihop företagens värderingar med konsumenternas 
värderingar. Vi behandlar även, vilket vi inte stött på någon annan stans i dessa 

sammanhang, produkten som en källa till att hitta stories. Vi har i vår 
storytellingmetodik, identifierat 4 olika kategorier av stories: 
 

Konsumentstory 

 
När det gäller konsumenternas stories så är det viktigt att leva sig in i deras 
upplevelse när de kommer i kontakt med varumärkets produkter, lyssna på 
deras verkliga stories, och utveckla designen i förhållande till dessa. På så 
sätt kan vi förstärka eller tona ner en upplevelse, beroende om det är en 
negativ eller positiv story det handlar om. Vi vill även kunna förstärka det 
som konsumenterna vill kommunicera till andra, genom produktdesignen.  
 

Varumärkesstory 

 
När det gäller varumärkets story så handlar det om att hitta essenser 
varumärket, att försöka fånga vad varumärket står för och vilka ideologier 
som finns i organisationen. Det är historier om vad de har varit, vad de är och 
vad de vill vara. 

Omvärldsstory 

 
Hur ser konkurrensen ut, och varför säljs produkten som den gör. Finns det 
trender hos marknaden som måste tillfredställas? Hur ser omvärlden ut? Vad 
bryr sig folk om idag och vad kommer de att bry sig om imorgon? Det är 
historier om globala och lokala trender, ideologier och idéer. 
 

Produktstory 

 
Vilka värderingar står produkten för, vilken betydelse har den för våra liv i ett 
större perspektiv? Hur ser arketypen ut? Hur ser andra liknade produkter ut 
och varför ser de ut så? Hur ser produktens historia och utveckling ut? Hur 
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relaterar den här produktkategorin till andra produkter? Kan vi renodla eller 
utveckla denna produktkategori? 

 
Storyn som internt drivmedel 
 
Om man refererar till vad storytelling kan innebära internt i företagsstrukturer, så 
leder det till ett gemensamt mål i företaget, genom att man samlar människor kring 
en känsla som ska genomsyra företaget. Exakt på samma sätt tror vi att det skulle 
det kunna fungera i produktutvecklingsprojekt. Har man formulerat en tydlig story 
eller idé kring produkten som skall utvecklas, så vet alla vad det är som gäller, och 
beslutsfattare på olika nivåer kommer att få respekt för detta. Det är idag ett stort 
problem i projekt att essensen i produkten blir otydlig för att många tycker och 
tänker, budgetar ändras osv. Samlar man alla runt en tydligt definierad och 
inspirerande story, så är risken mindre att projektet under resan hamnar ur fokus. 
Vi har fått många indicier om att kommunikationen mellan marknadsavdelningar 
och designavdelningar ofta är dålig, ibland nästan obefintlig. Applicerar man 
storytelling på produktutveckling så kommer det att finnas ett mer naturligt 
gränssnitt mellan dessa discipliner, just i uppbyggandet av dessa stories. Om 
storytelling är ett sätt för företagen att hitta ett mänskligare och mer engagerande 
sätt att marknadsföra sitt varumärke kring, och ett sätt att komma bort från enbart 
värden och modeller när de beskriver sitt företag, så vore det väl konstigt om detta 
synsätt inte gick att applicera på produktutveckling.  
 

Designstrategier 
 
Detta examensarbete fokuserar på att hitta stories kring varumärket, marknaden, 
produkttypen och konsumenterna för att sedan använda i produktdesignen, men i 
det större perspektivet så tror vi att man kan utveckla detta till ett strategiskt 
verktyg för att utveckla klientens totala designstrategi.  
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Del 5. 
Metodutveckling

”John Cage said that all he knew about method 
was when he was not working he sometimes 
thought he knew something, but then when he 
was working, he found that clearly he knew 
nothing”  Kim Hiothøy, Graphic Designer 
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Vi har, inom ramen för detta examensarbete, försökt formulera en metod för hur 
man som designer kan arbeta med storytelling som utgångspunkt.  

 
Designmetoder 
 
En metod bör inte fastslås för att sedan aldrig ändras. Istället så bör man ständigt 
utveckla den och vara vaken på att inte fastna i givna föreställningar. Vi ser detta 
som ett startskott för oss, där processen kontinuerligt kommer att utvecklas och 
förändras. En metod får inte vara dogmatisk på så sätt att den genom de uppsatta 
”reglerna” blir kreativt hämmande. Tvärtom vill vi använda arbetssättet som ett 
inspirerande verktyg som lättare skapar tankebanor som man annars kanske missat.  
Metoden beskrivs i det här arbetet som en linjär process, men givetvis kan ingen 
arbeta så. Man tar alltid steg både fram och tillbaka i processen. En annan viktig 
aspekt som kan verka självklar men som ändå bör påpekas är att man i varje projekt 
självklart måste anpassa arbetsmetodiken till projektets natur.  
 

Målsättning med metoden 
 
Målet med metoden är att undvika att behandla varumärken klichémässigt. Vi vill 
kunna hitta en kärna i det som företagen vill kommunicera, leva oss in hur 
konsumenten känner och tänker så att vi skapa en produkt som får konsumenten 
att uppleva detta, samtidigt som vi differentierar produkten på marknaden.  
 
Vi vill att metoden ska hjälpa oss att kreativt, effektivt och idébaserat kunna arbeta 
med varumärken. Som konsult är det inte alltid man kan ta betalt för att göra en 
stor konsument- eller målgruppsanalys och ofta finns inte detta färdigt hos 
klienten. I de fall tydliga strategier eller målsättningar finns, har vi med denna 
metod en egen ”hierarki” så att vi vet var i processen de olika strategierna skall 
placeras in och vilka delar som vi själva måste fylla på. 
 
Målsättningen är även att man genom metoden ska kunna kommunicera med 
uppdragsgivaren på ett djupare plan om design, genom att bygga våra insikter på 
berättelser. Människor har lättare att ta till sig och komma ihåg argument som 

relaterar till en berättelse, än argument som bygger på tycke och smak, eller 
lösryckta termer. 
 

Parametrar 
 
De parametrar vi behandlar inom ramen för det här examensarbetet, som 
handlar om att designa en produkt för ett varumärke, ser vi som följande: 
 
Varumärkets värden 
Konsumenternas värderingar 
Produktens värden 
Omvärldens och marknadens trender och behov 
 
Man kan tänka sig dessa parametrar som ett mixerbord där man kan ställa in 
volymen på alla dessa parametrar tills man hittar rätt mix. Svårheten ligger i 
hur man ställer in mixerbordet så att designen blir så relevant som möjligt 
för konsumenten och för varumärket. För vad är viktigast? Skall fokus ligga 
på att uttrycka målgruppens estetik eller är det viktigast att förvalta 
företagets arv?   
 

Avgränsningar  
 
Vi tror inte att det går att hitta en generell metod som är möjlig att applicera 
i vilka sammanhang som helst, men vi tror att det finns möjlighet att skapa 
verktyg som hjälper oss att bli säkrare på att utforma de emotionella värdena 
i en produkt, något som gagnar både konsumenterna och producenterna i 
längden. Metoden lämpar sig förmodligen allra bäst när man utvecklar 
produkter för företag som söker efter nya grepp för deras produkter.  
 
Examensarbetet utgår från vårt sätt att angripa design. Alla designers 
behöver inte arbeta på samma sätt. Det är heller ingen metod för ren 
designstrategi, även om den innehåller mycket tankar om detta. Vi vill aktivt 
kunna utnyttja konsumentresearch och varumärkesstrategier när vi designar 
produkter. Vår metod innehåller en stor del analys, men vi tror fortfarande 
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att mycket av den analytiska verksamheten kan utföras av andra yrkesgrupper.  
 
Om vi får färdiga konsumentanalyser, så handlar vår metod om att samla ihop 
informationen tillsammans med våra andra insikter, till ett underlag som går att 
utnyttja för att skapa idéer för vår design. I projektet har vi avgränsat oss från att 
gå in på hur man gör kvalitativa konsumentundersökningar. Hur vi hittar svaren på 
frågorna skiljer sig från fall till fall och det beror på vilket företag man arbetar med 
och hur omfattande projektet är. 
 
Vi måste även nämna de funktionella, ergonomiska, etiska, miljömässiga, 
produktionstekniska och ekonomiska aspekterna. Dessa är naturligtvis otroligt 
viktiga i ett designprojekt. Det vi presenterar här är ett verktyg för de emotionella 
och upplevelsemässiga aspekterna av design. I ett verkligt fall skulle denna metod 
naturligtvis kompletteras med verktyg även för andra bitar av designprocessen. 
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Del 6. 
Metodbeskrivning 
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I detta kapitel följer en beskrivning av processens olika steg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designbrief 
 
I början av varje projekt har man ett uppdrag, en s.k. designbrief, som man 
fått av klienten. En designbrief kan se ut på väldigt många olika sätt. Ofta vet 
inte uppdragsgivarna vad de kan förvänta sig av en industridesigner och 
ibland finns det en mängd antaganden om hur projektet skall se ut som inte 
bygger på någon djupare insikt om designstrategier. I dessa fall får man 
avgöra om man kan ge förslag på hur man kan formulera om designbriefen 
på ett sätt som gör att uppdraget känns meningsfullt för båda parter. Detta 
beror även på hur långt produktutvecklingen är gången. Vi tror att vår metod 
är särskilt intressant om vi får komma in tidigt i processen, där det 
fortfarande finns möjligheter att påverka designen ”på djupet” och inte 
enbart hur tekniken ska förpackas. Den här metodbeskrivningen bygger på 
ett idealfall där designern kommer in från början i ett projekt och i de fall där 
man inte gör det, måste vi justera metoden för detta ändamål.  
 

Storyjam 
 
Story + jam = storyjam 
jam session sammankomst där man improviserar musik 
 
För att kunna öppna upp ögonen och för att hitta stories och idéer har vi 
skapat en slags verktyg som vi kallar ”Storyjam”. Namnet bygger på 
metaforen ”jamming” som används inom musiken där man improviserar 
fram nya låtar. På samma sätt är storyjammingen för oss en metod för att 
brainstorma fram embryon till storys. Storyjammingens kärna är enkelt 
beskrivet en lista med frågeställningar som man diskuterar kring, för varje 
projekt. Frågorna leder till att vi drar oss till minnes berättelser från våra 
egna liv som berör ämnet och berättar dessa för varandra. Det är viktigt att 
man går in i storyjammingen, med lusten att komma till små eller stora 
insikter och hitta berättelser om varumärket, omvärlden, konsumenten och 
produkten, som vi kan utnyttja till att bygga vår idé kring. Exempel på frågor 
man kan ta upp i Storyjammingen är bifogad i Bilaga 1, Storyjamfrågor. 

syntes 
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Eftersom storyjammingen består av ett antal frågor är det lätt att förväxla denna 
med en ren analysmetod. Den förväxlingen är förvisso inte helt fel, men det är mer 
ett sätt att plocka upp fakta, värderingar, åsikter och fördomar till ytan för att 
diskutera detta. I det ideala fallet har vi redan fått resultat från konsumentresearch 
och marknadsundersökningar, har en brandbook till hands, samt fått träffa 
varumärkeschefer från företaget.  Då är vissa av frågorna i storyjammet redan 
besvarade, men de plockas ändå upp till diskussion ihop med alla andra insikter 
som kommer fram där. Storyjammingen är till för att pressa researchmaterialet till 
idéer, alternativt hitta luckor där vi måste hitta mer information. Ett sätt att komma 
närmare ett varumärkes story är att ställa vissa av frågorna direkt till företaget, för 
att höra vilka berättelser som finns i organisationen. På samma sätt kan man fråga 
konsumenter om deras upplevelser. Då ser man till att berättelserna är sanna och 
kommer från verkliga livet. 
 
Storyjam är sammantaget alltså en slags kombinerad analys- och 
brainstormingmetod där man resonerar runt ett antal frågeställningar som är 
utformad för att man ska tvingas tänka utanför ramarna. Man resonerar, vänder och 
vrider, tänker och försöker hitta intressanta ingångar till vad resten av projektet ska 
handla om. Det är både ”små” och ”stora” frågor som diskuteras. Vi har kommit 
fram till att de små detaljfrågorna ofta ger de intressantaste svaren. De ger en 
bättre känsla för ens egna värderingar om företeelsen i fråga om man dyker ner i 
detaljfrågor, även om det rent akademiskt kan ses som lite banalt. Alla de frågor 
som ingår i listan, har under de olika testerna kunnat bevisa för oss på olika sätt att 
de har något viktigt att tillföra. Många av frågorna i vårt storyjam kommer givetvis 
att ställas direkt till kunden. Vid första anblicken, för en utomstående, kanske 
checklistan verkar lång och omständlig. För oss är den kärnan i processen att hitta 
spännande och oväntade ingångar, en kreativ ”pusher”.  
 
Områden 
 
Vi har delat in storyjammingen i fyra olika delar: varumärket, omvärlden, 
konsumenten och produkten.  
 
Utformningen av frågorna utvecklas kontinuerligt, det läggs till, skrivs om och tas 
bort, varför denna lista inte ska ses som ett ”facit”. Hur man använder metoden 

beror på vilken produkt man skall utveckla. De olika delarna i 
storyjammingen hänger ihop i varandra och man måste ofta anpassa delar av 
den till projektets natur. Konsumentdelen av storyjammingen fungerar som 
en slags scenarioteknik, där man tänker sig in i hur konsumenten beter sig i 
vissa situationer. Om man kör igenom den så är det lätt att man bara 
använder sig själv som referens, men ofta kanske man har en väldigt specifik 
målgrupp att tillfredställa. Då kan man gå igenom frågorna och tänka sig att 
man är en annan person. Om man har en väldigt bred målgrupp kan man 
bygga upp ett antal påhittade extrema personer som man använder sig av att 
köra igenom frågorna på. Frågorna som vi skrivit ner är generella och ibland 
får man ta reda på fler produktspecifika situationer som man placerar in 
dessa personer i. Likaså är det med varumärkesvärden. När man identifierat 
vilken känsla man vill kommunicera, så lever man sig in i hur vi får denna 
känsla att upplevas av den specifika målgruppen.   
 
Frågorna är tänkta att användas internt, men framförallt faktadelen kommer 
även att involvera uppdragsgivaren och andra sakkunniga. 
Tillvägagångssättet varierar från gång till gång. 
 

Syntes 
 
När vi har plockat ut de intressantaste insikterna från storyjammet så vi 
samlar vi dessa under 4 rubriker: varumärket, konsumenten, omvärlden och 
produkten. Hur hittar vi en idé som förenar dessa?  
 
En lyckad produkt är ofta en sådan som befinner sig i brytpunkten mellan 
olika trender och behov.3 Det gäller alltså att hitta synergier mellan dessa 
områden för att binda ihop det till sammanhängande idé. Detta är 
naturligtvis oerhört svårt. Det viktigaste är inte att få in alla storys i en och 
samma produkt. Man får istället leta efter intressanta kopplingar som för 
dessa områden samman. Det handlar alltså inte om att sammanföra stories, 
utan snarare att beskriva kopplingen mellan dem.  Det gäller, om möjligt, att 
hitta en idé som är relevant för alla områderna. Självklart är detta ett kritiskt 
ögonblick. Det är här vi sätter förutsättningarna för resten av projektet. Det 
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är här vi hittar de emotionella länkarna mellan varumärket och konsumenterna. 
 
Hur man värderar en idé är svårt att säga men metoden som vi använder oss av är 
att skriva ner den. Genom att vara tvungen att skriva ner det i text märker man 
lättare om idén är bra och man märker om det finns tveksamheter och logiska 
luckor och om idén inte stämmer de berättelser vi identifierat. När man är nöjd med 
texten ligger denna sedan till grund för det fortsatta designarbetet. 
 
Hur denna idé är formulerad skiljer sig från fall till fall, beroende på vilken typ av 
projekt man arbetar med. Ibland kanske vi, för att förklara idén måste formulera ett 
helt användarscenario som en flödig story om hur en produkt skall upplevas. I 
andra fall är det viktigast att produkten har ett kort lättsmält budskap. Allt detta 
beror på vilken retorik man vill att produkten skall ha.  
 

Fortsatt designarbete 
 
Efter att vi formulerat vår idé, börjar skissarbetet. Denna fas sker parallellt med en 
fortsatt utveckling av idén. Vi kan inte komma längre i utvecklingen av produkten 
utan att börja laborera med formarbetet. Resultatet är en produkt som 
kommunicerar en eller flera idéer som utgår från stories från de olika områdena. 
Hur väl den kommunicerar idén är också beroende från fall till fall, och det beror på 
hur uppenbar man vill att idén skall framställas i produkten. Man tjänar inget på att 
bli alltför för nitisk och övertydlig, utan man måste behålla ögonen öppna för vad 
som verkligen är väsentligt för produkten att kommunicera.  
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Del 7.  
Fallstudier 
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För att testa våra teorier och kunna utvärdera dessa, har vi gjort fallstudier på två 
olika varumärken; datortillverkaren Apple och mobiloperatören ”3”. Dessa 
fallstudier skall ses som en illustration av vår process snarare än fulländade och 
färdiga designförslag. I dessa har vi, på grund av ont om tid, fått förhålla oss till av 
oss påhittade scenarios. För att verkligen tränga in på djupet i varumärkena krävs 
mer tid. Fallstudierna ses som ett första försök att tillämpa vår metod.  

 
Case 1. Apple 
 
Scenario: 
 
Apple vill hitta ett nytt alternativt sätt att marknadsföra sitt varumärke på, genom 
en produkt som normalt inte ingår i deras portfölj. De vill hitta ett alternativ till 
reklam som ger mervärde åt sina konsumenter och som är en stark 
varumärkesbyggare. 
 
Angreppsätt 
 
I det här fallet visste vi inte vilken produkt vi skulle designa utan här var det frågan 
om att använda metoden till att hitta en ny produkt för att kommunicera Apples 
värden. Det var inte fråga om en brand extension, utan snarare att göra en enstaka 
marknadsföringsinsats byggd på en produkt som skulle signeras Apple. Det är alltså 
inte fråga om att hitta storys runt en produkt vi redan känner till, utan att använda 
storyjammingfrågorna till att hitta kringprodukter som lyfter varumärket. Vi valde 
att försöka hitta produkter kring användandet av en bärbar dator och inledde 
storyjammingen med att gå igenom varumärkesdelen först. Vi pratade med 
branschfolk om vad dom ansåg Apple vara samt hade lite kontakt med Apples 
kontor i USA. När vi kommit till insikt över vad Apple´s varumärke egentligen 
innebär, gick vi in i produktdelen av storyjammingen för att hitta situationer där en 
ny kringprodukt till en bärbar dator skulle kunna behövas. I denna process fann vi 
att det största problemet med användandet av en bärbar dator är att man inte har 
någon riktigt bra plats att sitta med datorn om man inte vill sitta i 
skrivbordsställning. Att ha den i knäet är knappast bekvämt och inte heller att ligga 
med den i sängen. En bok kan man slappna av vid och TV’n kan man sitta eller ligga 

avslappnat och titta på, men så fort man skall använda datorn så är man 
hänvisad till ett bord, om man vill sitta någorlunda bekvämt. Till detta hör 
också en allmän trend där man använder sin dator mer och mer till läsning, 
kontakt med andra människor och rena nöjen. Här kläcktes idén att designa 
en möbel för Apple. Till saken hörde att vi internt i gruppen hade haft tankar 
om detta problem uppe på tapeten redan ett år innan. Vi hade alla försökt 
hitta på olika sätt att lösa problemet på i våra egna liv, alltifrån att stapla upp 
böcker i soffan till att sitta med en serveringsbricka i knäet i en vanlig 
läsfåtölj men i det här projektet hade vi hittat en bra kontext för att kunna 
utnyttja dessa stories från våra egna liv till att skapa produkter till ett 
specifikt varumärke. 
 
Vi kände också att vi hade hittat en länk som binder ihop konsumenterna 
med varumärket genom att visa att Apple tänker utanför ramarna och 
utanför själva datorn, att det mer är företeelsen runt datoranvändandet som 
de håller på med. 
 
Först efter dessa konstateranden gick vi in de övriga delarna av 
storyjammingen, nu med slutsatsen att det är en möbel som Apple skall 
producera. Vi gjorde om storyjammingens produktdel för att gälla möbler 
förknippade med olika typer av media. Konsumentdelen och omvärldsdelen 
hämtade också storys från just möbler i förhållande till media och i synnerhet 
till datorer. Till slut hade vi följande storys på respektive område: 
 
Varumärkesstory 
 
”Think different”. 
 
Apple’s mission är att ge användare bästa möjliga datorupplevelse genom 
innovativ hård- och mjukvara. Apple´s designstrategi handlar inte om att 
göra vita rundade boxar, utan det handlar mer om att förmedla insikter om 
datorn som produkt. Deras produkter är kreativa statements, som utgår från 
bekvämlighet, enkelhet och innovation. De är leader, inte follower. Deras 
produkter utgår från människan, inte från tekniken. De står för humanistisk, 
förenklad och gömd teknologi. Man förväntar sig en totalupplevelse genom 
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Apple. De gör små designinnovationer med alla sina produkter. Genom att designa 
även baksidan på produkterna, samt sladdar och laddare kan man placera datorn i 
ett vardagsrum. Detta visar att Apple har ett helhetstänk och en omtanke kring alla 
detaljer. De har hela tiden strävat efter att visuellt och idémässigt omformulera vad 
en dator är. Folk dras till märket för att de säljer deras egna idéer tillbaks till de, 
och de säljer de mest kraftfulla idéer som vi har i vår kultur som till exempel 
gemenskap och överskridande, ja rentav demokrati. Dessutom ”serverar” de 
idéerna på ett bra sätt. 
 
Omvärldsstory 
 
Det finns en mängd möbler som har behandlat datoranvändandet i både hemmet 
och i professionell miljö. För stationära datorer finns det ett antal ”workstations”, 
t.ex. från Snowcrash och Steelcase. För bärbara datorer finns det bricklösningar, 
men som utgår främst från en upprätt sittställning. Ingen av stolarna på marknaden 
för bärbara datorer som vi känner till föreslår dock en bakåtlutad avslappnad mer 
passiv sittställning likt läs- eller TV-fåtöljer. Ingen datortillverkare har gjort en 
möbel för att kommunicera sin vision om produkternas användande. 
 
Konsumentstory 
 
Innan Internet kom insöp man information och underhållning i hemmet från TV, 
tidningar eller böcker, bekvämt tillbakalutad i en skön fåtölj eller i en soffa. Idag 
sitter folk frivilligt en kväll vid sitt arbetsbord för att de vill nöjessurfa. Fler och fler 
går dock över från stationär dator till bärbar. På jobbet är den en arbetsstation, 
hemma förvandlas den till ett medium för avslappning, man håller kontakten med 
sina vänner, man läser artiklar, man tittar på fotografier. Idag kan människor välja 
bort TV-tittandet, för att istället spendera en kväll på Internet. Med den bärbara 
datorn introducerades en frihet i var man sitter med datorn. Detta innebär 
emellertid en stor risk. Man har bevis på att folk sitter i väldigt dåliga 
arbetsställningar i hemmet. Man sitter eller ligger i soffan och i sängen, man har 
laptopen i knäet, vilket leder till att huden blir uttorkad och man anstränger axlar 
och nacke.  Många konsumenter har försökt hitta på egna lösningar på problemet, 
alltifrån att stapla upp böcker i soffan att ha laptopen på till att montera in en 
bilstol i arbetsrummet. 

 
Produktstory 
 
Historiskt så har möbler för olika medier utvecklats. För boken utvecklades 
läsfotöljen, för TV’n utvecklades en serie TV-produkter, TV-kannan, TV-soffan 
(hörnsoffan), TV-fotöljen. När TV’n kom så övergick man från salongen eller 
finrummet till att skapa ett vardagsrum byggt kring TV’n. För bärbara datorer 
har det också utvecklats möbler, men inte för ett bekvämare användande, 
som för boken och TV´n. ”Skrivbordsställningen” hänger fortfarande kvar. 
Interaktiviteten är det som skiljer datoranvändning från TV-tittande och 
bokläsning och det är det som är utmaningen i utvecklingen av denna möbel, 
hur man gör den lagom ergonomisk i förhållande till den avslappnade 
vardagsrumskänslan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
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Syntes 
 
Hur binder man ihop detta till en sammanhängande idé? Hur får man en stol att 
kännas som om den springer ur Apple´s idéer och tankar? Hur ska den 
distribueras? 
 
I det här projektet ville vi ta fasta på konsumentbeteenden runt användningen av 
bärbara datorer i hemmet. Vi ville utgå ifrån Apple´s värderingar och möbeln är en 
illustration kring Apple’s helhetsperspektiv på datoranvändandet. Apple visar att de 
bryr sig om hela upplevelsen av produkten. 
 
Först och främst konstaterade vi att Apple står för enkelhet och bekvämlighet. Det 
var därför viktigt att hitta en balans mellan ergonomi och enkelhet. Den här 
produkten hämtar mer inspiration från läsfåtöljer än från skrivbordsstolar. Det finns 
som sagt möbler som har brickor för laptopar, men inte som en direkt motsvarighet 
till läsfåtöljen, en fåtölj där man kan sitta skönt tillbakalutad med sin dator, men 
som ändå inte är en ”workstation” med full arbetsergonomi. 
 
Enkelheten behöver dock inte nödvändigtvis vara formmässig. De har gjort alltifrån 
genomskinliga färgglada organiska skapelser till råa fyrkantiga boxar. Men det som 
kännetecknar Apple´s design är en enkelhet i själva kompositionen av objekten, hur 
de placerar de olika delarna och hur integrerade lösningarna känns.  Stolen måste 
kännas integrerad och enkel och helst ska vi hitta en gest som känns lite ”ikonisk”. 
Vi kan inte bygga en komplicerad spretig konstruktion och få den trovärdig inom 
Apple´s varumärke. Känslan ska vara luftig, solitär och inbjudande.  
 
Produkten fungerar både i hemmamiljö, i lounger, på kontor (fast inte som 
arbetsstation) och på Apples butiker. Tanken är att Apple, istället för att satsa 
massa pengar på TV-reklam kan sponsra lounger, privatpersoner och företag med 
dessa stolar som underlättar användandet av en bärbar dator och därav blir 
kommunikationen mer långvarig än en vanlig annonskampanj och ger dessutom ett 
större mervärde till konsumenterna. I butikerna fungerar den som ett avslappnat 
sätt att möta och testa de bärbara datorerna. Möbeln går att beställa för 

hemmabruk eller till en mer avslappnad loungedel på ett kontor.  Produkten 
är tänkt att lanseras inom en snar framtid, där laptopen fortfarande existerar.   
 
Genom hela formgivningsprocessen letade vi efter en ”gest” som kändes 
relevant för varumärket. Resultatet var att låta fåtöljen servera datorn med 
ett svep runt kroppen. 
 
Story 
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Case 2. ”3” 
 
Scenario 
 
Mobiloperatören 3 vill förhöja upplevelsen av sitt varumärke. 
 
Angreppssätt 
 
I detta fall gick vi igenom storyjammingen på alla fyra områden tills vi hade 
intressanta infallsvinklar och storys på alla fyra områdena. För att ta reda på fakta 
om marknaden och om varumärket hade vi kontakt med marknadschefen på 3, 
Helena Westin, en anställd på 3, Mikael Sweden, samt att vi själva inom gruppen 
hade erfarenhet av att sälja mobiltelefoner. 
 
Varumärkesstory 
 
”Between friends”. 
 
Företagets idé är att få kompisar att tillsammans ansluta sig till 3, genom att 
erbjuda förmånliga priser på samtal inom operatören. När tre lanserades 
förändrades den svenska mobilmarknaden. De riktar in sig på att locka hela 
kompisgäng, familjer och par att ansluta sig kollektivt till operatören, genom 
kompiserbjudanden. De har inget etablerat formspråk, när det gäller telefoner, 
främst beroende på att de köper in färdiga telefoner, enligt en specifikation till 
producenten. 3 har en profil inom musik, underhållning, livsstil. De känns mer som 
ett medieföretag än ett teknikföretag. De vill framhäva 3G som någonting som 
knyter människor samman. Mobiltelefonerna som levereras av 3, känns inte 
anpassade efter målgruppen. Den ”kaxighet” och ”designimage” som 3 vill stå för, 
upplevs inte genom produktens design. 3 är stora i framförallt storstadsområden, 
där 3G-nätet är fullt utbyggt. 
 
Omvärldsstory 
 

Designen av dagens mobiltelefoner är en kombination av operatörers och 
producenters viljor. Vi tycker att tendensen som går mot co-branding, där 
telefonen är ”Vodafone by Sharp”, eller ”3 by NEC”, är en intressant aspekt 
utifrån ett designperspektiv. Ett annat exempel är att Samsung tar fram 
specialtelefoner för Orange i England. 
 
Konsumentstory 
 
Konsumenten vill kunna ringa billigt till sina vänner. Utseendet på mobilen 
har blivit allt viktigare och det betraktas mer som en accessoar än en teknisk 
produkt. Fler konsumenter har klagat på att de tyckt att 3´s mobiler känns 
opersonliga. Flera har t.o.m. känt att mobilen känns som en ”lånetelefon”, 
som man inte riktigt äger.  
 
Produktstory 
 
Mobiltelefonen betyder olika för privatpersoner i olika stadier av deras liv. 
Som ung är det som en portal, som är en del i ett större nätvärk, medan det 
för äldre människor är mer ett sätt att känna sig närmare familjen.  Detta står 
lite i kontrast till 2G-marknaden som har ett stort utbud av telefoner för de 
flesta typer av människor. Det finns heller inget i produkten som förmedlar 
känslan av ”Between Friends”.  
 
Syntes 
 
Hur binder vi ihop dessa olika små insikter i en helhetshistoria som länkar 
samman konsumenterna med varumärket. Vi började titta på 3´s varumärke, 
vad är det egentligen? Är det teknik de vill förmedla? Eller är det något 
annat? Vi kom fram till att kärnan i 3 nog ligger nära deras slogan, Between 
Friends, d.v.s. att 3G handlar om att komma närmare sina vänner. Kan man 
förmedla det i själva telefonernas uttryck? 
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Story : From community to unity 
 
I det här fallet började vi bygga upp en story som börjar i ung ålder. Det stora 
dynamiska kompisgänget är det som betyder mest.  Man bor antingen hemma hos 
föräldrarna eller bor i kollektiv eller i egen lägenhet. Vuxenlivet känns avlägset, man 
lever i nuet, men funderar visserligen mycket över yrkesval och framtida familj, 
men i huvudsak är det studier och kompisar som gäller. Man känner sig som en del 
i ett större sammanhang, och man är mån om relationer till andra. Man har en 
kärngrupp som man umgås mest med men många ytliga bekanta.  
 
Men plötsligt så har man bestämt sig för vem man vill leva med, man flyttar ihop 
med sin partner och det är mer de nära kompisarna och partnern man umgås med. 
Man gör gemensamma inköp och bygger upp en tillvaro tillsammans. 
 
Dessa två stadier i värderingen av vänskap har vi representerat som två olika 
telefonkoncept, som handlar om vad mobiltelefonen betyder i människors privatliv. 
Vi vill alltså visa två olika typer av upplevelser man skulle kunna få av en telefon 
ansluten till 3.  Koncepten är inte i första hand tänkta som verkliga lanseringar utan 
som en inspiration för utveckling av framtida tjänster, mobiltelefoner och 
abonnemang för att förhöja upplevelsen av 3. 
 
För vardera av dessa två koncept skapades en ”substory” 
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Community  
 
Telefonen är inspirerad av en cell i ett större nätverk. En cell är en enhet, 
men ändå en del i en större helhet. Genom att ge telefonen ett celliknande 
uttryck, vill vi omdefiniera en telefons uttryck, från en teknisk produkt med 
en massa funktioner till något mjukare och sensuellare. Det ska kännas som 
att man injicerat ”biologisk” intelligens i en behållare, som en intelligent 
vätska där allt händer. På så sätt kommuniceras en annan upplevelse av 3G, 
som någonting som är till för människor att kommunicera med och hålla 
kontakten med.  
 
Mobilen har en skyddande ”hud”, som i hopfällt läge skyddar den från stötar 
och slag. Inne i mobilen finns en ”inre glöd” som representerar ungdomlig 
energi. När man öppnar mobilen blir den aktiv och tekniken kan utnyttjas. 
Upplevelsen ska vara ung, dynamisk, levande, flytande, mjuk, MTV.  
 
Med denna design kan känslan i logotypen överföras i själva telefonen. 
Färgvariationerna kan ge en unik mobil åt alla personer i en hel community.  
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Förpackningen går att återanvända som väska. 
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Unity  
 
I detta koncept har vi tagit fasta på att många par ansluter sig tillsammans till 3. 
I det här fallet beskriver vi en upplevelse från köp, uppackande av lådan, laddning 
och användning. Vi vill att personerna ska känna en fysisk och taktil upplevelse av 
”between friends”.  
 
Förpackning 
 
Telefonerna förpackas i samma låda. Detta leder till en undermedveten emotionell 
koppling mellan telefonerna, man kommer ihåg när man köpte den och att den låg i 
samma låda. När man pratar i telefonen med den andra partnern så skapas det 
förmodligen en mer fysisk närvaro av den andra på grund av detta. 
 
Själva uppackandet av lådan blir en upplevelse i sig. Remmarna till 
mobiltelefonerna sitter fästa i varandra och man är tvungen att bryta isär de. Detta 
är en slags referens till en typ av ”hjärthalsband” som många hade när de var 
yngre, som man köpte och bröt isär, där man fick ena halvan av hjärtat på sitt 
halsband. Förmodligen tänker konsumenterna inte på detta, men på ett 
undermedvetet plan refererar det till detta och skapar en viss känsla av 
samhörighet. 
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Telefonernas design 
 
Telefonernas design bygger på en subtil yin/yang-metafor, då de har spegelvänt 
skal. Men vi har inte definierat vilken som skall vara ”killtelefonen” eller vilken som 
skall vara ”tjejtelefonen”. Det är i själva verket inte alls något speciellt kill/tjej-
koncept utan fungerar för alla typer av relationer. 
 
Dessa telefoner skiljer sig dock kraftigt från communitykonceptet, med ett mycket 
mer moget uttryck. 
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Laddaren 
 
Laddaren har ”tandborstmuggen” som metafor. I den står telefonerna och tittar på 
varandra över natten. Här är känslan av ”between friends” nästan starkast. 
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Del 7: Diskussioner och 
slutsatser 
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Dagens designklimat 
 
 
För 20 år sedan kunde man fortfarande hitta produktkategorier som inte var 
"designade". Att sälja designade produkter idag är inget unikt. Ur 
konkurrensperspektiv är man tillbaka på noll. Varumärkena måste hitta nya sätt att 
genom produkterna söka kontakt med konsumenterna.  
 
Vi tycker att det finns en klyfta där det på ena sidan av spektrumet finns en rad 
formgivare som ägnar sig åt idébaserad design. Denna design är ofta lyckad i form 
av solitära objekt och man kan tydligt utläsa en bakomliggande intressant idé om 
vad som ligger till grund för formgivningen. Men för många av dessa designers 
ligger fokus långt utanför en allmän konsument- och varumärkeskontext. 
Produkterna riktar sig ofta egentligen till en viss grupp av intellektuella, inte alltid 
till vanliga människor. På andra sidan spektrumet hittar man den marknadsdrivna 
designen som ofta har ett lågt idémässigt värde. Vi tror att man kan skapa lika 
intressanta produkter för en kommersiell marknad som för ett vitt galleri, även om 
det är komplexare och kräver mer tid och större kunskap av både designern och 
klienten. 
 
Men handlar världen bara om varumärken och business? Vart tog den gamla 
hederliga industridesignrollen vägen, den som såg till att produkterna blev 
praktiska och ergonomiskt fulländade? Ska industridesign bara handla om 
marknadsföring? 
 
Vi anser att vi som industridesigners har ett ansvar att bevara de processer som 
utvecklats under nittonhundratalet, bland annat allt som rör ergonomi och 
användbarhet. Men vi har också ett ansvar för att kunna se till att de emotionella 
värdena av produkterna blir bättre. I en värld av teknik måste vi försöka göra 
tekniken mer mänsklig.  
 
Som designers har vi nu ett bra tillfälle att höja vår status i organisationer, eftersom 
fler och fler börjar inse att reklam inte har samma värde som de hade förut. Vidare 
har ökad konkurrens lett till att många branscher har reducerats till ett rent 

priskrig, där alla företag levererar exakt samma sak. På sådana marknader 
går trenden mot lågprisalternativ, som i sin tur leder till en slit- och 
slängkultur.  
 
Internet har gjort det möjligt att konkurrera med pris på ett sätt som vi inte 
sett förut. Via Internet kan man enkelt söka efter billigaste alternativet och 
man kan läsa riktiga konsumenters egna recensioner av produkter och 
tjänster. Det går därför inte längre att hålla uppe priset enbart med hjälp av 
reklambudskap. Vi har ju fått många indicier på att ”word of mouth” blir en 
allt starkare kommunikationskanal. Detta betyder att design och 
produktutveckling blir allt viktigare och visst vill man hellre betala för en 
produkt där företaget lagt största delen av marknadsföringsbudgeten på 
design och produktutveckling istället för på dyr 30-sekundersreklam på TV?   
 

Projektutvärdering 
 
Vårt projekt är ett försök att förstå hur man kan arbeta med branding utifrån 
ett mer kreativt sätt än de metoder vi kunde tidigare. Vi var intresserade av 
hur man kan få varumärkesstrategin att kännas som en mer naturlig del av 
designprocessen. Istället för att känna oss låsta i en viss stil ville vi få in 
varumärkesdimensionen som en källa för inspiration. 
 
Vi har genom att ta detta breda grepp på problemet, upptäckt att 
varumärkesdimensionen är otroligt komplex, men väldigt intressant. Vi tror 
att vi har kommit flera steg längre i förståelsen av vad branding handlar om. 
 
En stor behållning av projektet är naturligtvis all kunskap vi har fått om 
designprocesser runt och kring varumärken, dels genom den litteratur vi läst 
och men framförallt genom de intervjuer vi har genomfört. Den stora 
svårigheten med projektet har varit avsaknaden på litteratur på området. Det 
finns hyllmeter med böcker om varumärkesstrategier, men väldigt lite om 
design kring varumärken. Antagligen är det ett tecken på designdimensionen 
av branding inte är tillräckligt utvecklad.  
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För att kunna utnyttja vår process till fullo, krävs tid samt ett nära samarbete med 
klienten från varumärket. I de case vi gjort har det inte varit så av både tidsskäl från 
både oss och de varumärken vi arbetat kring. Våra case har däremot varit nyttiga 
för metodutvecklingen och de har gjort oss påminda om att metoden måste 
specialanpassas för varje tillfälle. Fördelen som vi ser det med att arbeta med 
storys som utgångspunkt är att vi ser alla fyra områdena som en källa för 
inspiration och inte som begränsningar. Kontexten blir mer klar, och det är 
inspirerande att försöka hitta emotionella länkar mellan dessa områden. Det 
förtydligar vår uppgift att just hitta länkar mellan konsumenten, omvärlden och 
varumärkets värderingar genom en produkt. Vi tror att styrkan med vår metod är 
att den främst handlar om att bygga broar mellan dessa olika områden. 
 
Vi ser storytelling som ett sätt att tänka, en filosofi, snarare än en ren arbetsmetod. 
Vi har inte sökt ett facit, däremot försökt utveckla vårt sätt att arbeta. Flera gånger 
har vi ifrågasatt oss själva vad vi håller på med och vad som är det nya med det vi 
presenterar. Självklart finns det andra som tänker på liknande sätt, men vi har hittat 
en modell som är ny för oss.  
 
Något som varit roligt och inspirerande är att vi fått väldigt bra respons utifrån på 
vårt angreppssätt, inte bara från andra industridesigners utan även från 
reklambyråer och marknadsförare. Flera har hört av sig och velat veta mer. 
 
Vi känner att vi lagt en grund för att kunna arbeta med de här frågorna, men för att 
kunna arbeta fullt ut med den här metoden, krävs inblandning av andra 
yrkesgrupper: strateger, copywriters och marknadsförare. Detta har vi under detta 
projekt hittat ett kontaktnät för.   
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Bilaga 1: 
Storyjamfrågor 
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Dessa frågor är exempel på frågor man kan ställa sig under respektive punkt. 
Frågorna är dock under ständig utveckling, och bör även skräddarsys för olika typer 
av uppdrag. 
 

1. Varumärket 
a) Fakta om varumärket 

Vad är företaget bäst på? (pris/produkt/promotion/plats) 
Har företaget en definierad målgrupp eller vänder dom sig till alla? 
Varumärkets historia. 
Antal anställda, vd´s bakgrund, Ekonomisk utveckling bakåt etc. 
Vad är deras strategier? (gentemot de närmsta konkurrenterna)  
 
 
b) Insikter ”Storyjam”  

 
Vad är företagets vision (förutom att tjäna mer pengar)? 
Vad är företaget bättre på än konkurrenterna? What makes them tick”?  
Vilka värden vill företaget kommunicera?  
Hur uttrycker sig varumärket i produkten? (idag, historiskt) 
Hur skulle varumärket kunna uttrycka sig? 
Vilka värden är starkast/svagast i varumärket?  
Vad ur företagets historia är intressant att återberätta? 
Hur har varumärkets värdeladdning ändrats med tiden? 
Vilken designapproach har företaget? (Market /High /Provocative /Performance)  
Beskriv varumärket som en person/karaktär? 
Beskriv företaget om det uppträdde i en annan bransch. 
Vad vill företaget inte vara?  
Vilken målgrupp vill företaget rikta sig emot (i stort och med detta projekt)? 
Hur uppfattas varumärket bland konsumenter? (”It’s what’s in the head of the 
consumer that counts, not what the company believe it is”) 
Varför köper konsumenter produkter från det här varumärket? 
Varför träffar/träffar inte företaget önskad målgrupp? 

Vet företaget om de träffar rätt målgrupp? 
Vilka kundsegment exkluderar varumärket (varför? medvetet? vilken 
betydelse?)?  
Upplever vi dissonans mellan företagets påstådda värden och 
konsumentupplevelsen? Varför?  
Vad känner vi personligen inför varumärket? 
Strävar företaget efter att utveckla varumärket med detta projekt? 
Hur fungerar samarbetet mellan marknadsavdelning, produktutvecklingen? 
Hur kan det påverka designarbetet? 

 
 
2. Omvärlden 
 
 

a) Fakta om omvärlden 

 
Priset, gör upp en bild över de produkter som finns på marknaden samt vad 
de kostar, så att man kan placera in vår design på lämpligt ställe i bilden av 
marknaden. (krysscheman) 
Positionering (krysscheman) 
Finns det globala eller lokala trender inom det produktområdet? 
Finns det globala ideologier och värderingar som påverkar konsumenternas 
förhållande till produkten eller företeelsen? 

   
b) Insikter 

Vilka andra aktörer är huvudkonkurrenterna? What makes them tick? 
Vilka/vilken konkurrent är mest på gång? 
Finns det konkurrenter som erbjuder bättre konsumentupplevelser? Vilka? 
Hur? 
Finns det trender som möts i detta område 
Finns det något som kan påverka denna produkts framgång på marknaden 
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3. Konsumenten 
a) Fakta om konsumenten 

Vilka kläder har målgruppen? (om det är en väldigt specifik målgrupp) 
Hur får vi konsumenten att stanna hos företaget? 
Vilka andra typiska objekt använder den tilltänkta målgruppen?  
Segment, vilka, hur skiljer de sig? 

 
 

b) Insikter (Jam)   

Beskriv hur konsumenter beter sig med produkten (från att de ser den, använt den 
och lagt den ifrån sig) 
Påverkar produkten konsumenters image? Hur? 
Är konsumenten stolt över produkten? Varför/ varför inte? 
Vilka var de viktigaste faktorerna vid inköpet av produkten? 
Vilka är de uppenbara nackdelarna med att äga och använda produkten? 
Vilka är de uppenbara fördelarna med att äga och använda produkten? 
Hur tror vi att konsumenten helst skulle vilja uppleva produkten om det inte fanns 
några begränsningar? 
Beskriv konsumentens relation till produkten. Känslomässig/Rationell 
Finns det något bi-beteende hos konsumenten när den använder produkten? 
  

 
4. Produkten 
 
a) Fakta om produkten 
 
Priset, gör upp en bild över de produkter som finns på marknaden samt vad de 
kostar, så att man kan placera in vår design på lämpligt ställe i bilden av 
marknaden. 
Hur säljs produkten? I vilken miljö? 
Kryssscheman  

Hur ser deras produkter ut idag? Samla in bilder, fakta 
Kravspec (från kunden) 
Förutsättningar produktionen 
 
b) Insikter (Jam) 
 
Vad står produkten för, vad har produkten för värderingar?  
Vad är produktens essens, dess betydelse för våra liv? 
Vad är produktens kropp och vad är dess själ? Ska vi fokusera på en särskild 
del i det här projektet? 
Produktens arketyp? 
Vilka olika modes har produkten? 
Vilka produkter har den här produkten ersatt?  
Vilka beteenden har produkten bidragit till? 
Vilka är produktens olika formelement?  
Finns det tänkbara metaforer som är analoga med produktens värde som 
produkt, symbol, essens, namn?   
Vilka olika upplevelser erbjuder produkten? (Var/Hur)  
Hur skulle vi kunna uttrycka/poängtera den tekniska prestandan med 
designlösningen?   
Vilka tänkbara olyckor kan förstöra produkten eller skada en person. Vilka 
studier måste vi genomföra?  
Har produkten en tydlig in/utsida? Kan man leka med detta? Vilken ”effekt” 
kan man uppnå med det?  
Vad förhåller sig produkten till och hur? (kroppen, rummet och andra objekt 
etc) 
Finns det tydliga riktningar i produkten? Vilka? Varför?  
Finns det andra produkter som förhåller sig på likartat sätt?   
I vilka sammanhang dyker produkten upp? (miljöer, tillfällen, händelser etc)  
Är den säsongsbetonad? (Nåt vi kan ta fasta på med det?) 
Störande moment med produkten.  
Är det möjligt att helt bryta mot Current Product Sign? (Isf varför?)  
Hur känns det när man tar på produkten, hur vill man att det ska kännas? 
Varför? 
Vilka andra objekt används, relaterat till företeelsen? Kan man utnyttja det?  
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Förpackningen, en del av produkten? Varför? Hur? 
Produktens olika sidor, funktionsytorna, vad ska de uttrycka, finns det skillnader i 
målet för de olika sidorna?  
Vilka nya teknologier och material finns på området? 
Hur uppträder produkten? 
Vad har produkten för egenskaper? 
Varför tror du att den (vår kunds produkt men även allmänt) ser ut som den gör 
idag? 
Vad är du eller målgruppen missnöjd med i samband med produkten och det 
behöver inte vara produktens fel?  
Räkna upp designlösningar från ett annat område som utför el. beskriver liknande 
uppgift/känsla. Att gå på bio 
Ändrar den här produkten förutsättningar för kringprodukter 
Kan en organisk form motiveras utifrån nån annan synvinkel än bara som en style?  
Om man skulle ha ornamentik, vilken typ av ornamentik skulle det då bli, vilken 
”stil”?  
Spela på mjukt/hårt?  
Hur ser ytan ut på denna om 2 år? Vad är bra/dåligt med detta? 
Nöts den på speciella ställen? 
Kan man göra den ihopfällbar? Varför /varför inte 
Leder för rörelser, ändra de i alla tänkbara led.  
Vilka funktioner i produkten känns mest omoderna? Måste de uppdateras? På vilket 
sätt? 
Modularitet? Bygga ihop, ta isär produkten? Köpa till fler delar?  
Tänk dig produkten Ren/smutsig? Något att förbättra? 
Kan man customisera den? Isf. varför? 
Kan man leka med skalan på någonting på produkten? 
Vilken ”effekt”, känsla kan man uppnå med det? 
Mjukvara/hårdvara, kan man få de att samspela mer? 
Hur kan man förhöja produktens värde i förhållande till dess storlek?  
Kvinnligt/Manligt?  
Finns det vissa miljöer där produkten inte kan användas? Varför? Kan/Bör vi ändra 
på det? 
Finns det trender inom/utanför området som möts? 

Finns det andra kulturer som har andra företeelser man kan ta fasta på. 
(Relaterat till detta projekt)  
Ceremoni: Finns det/kan vi skapa en ceremoni kring företeelsen? 
Vad skall produkten uppmana till?  
Kan produkten behålla sin essens med ett annat material  

 
 


