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Förord

Denna tid har varit intressant och lärorik då jag har fått insikt i hur det fungerar marknads-
föringsmässigt i designbranschen. Design är ett effektivt och strategiskt sätt att nå framgång
inom dagens och med all säkerhet, morgondagens konkurrensmarknad.

Ett stort tack till de respondenter på Design Communication – Cliff Design, Cliff Models &
Prototypes, Cliff Hemi och Propeller som möjliggjorde denna undersökning. Tack även
Mats Johansson, Cliff Models & Prototypes och David Wilkinson, Italdesign som hjälpte mig
med viktiga kontakter på Pininfarina. Utan deras hjälp hade det kanske inte varit möjligt att få
besöka och göra en personlig intervju på Pininfarinas huvudkontor i Cambiano, Italien. Tack
även till Lowie Vermeersch, Pininfarina som ställde upp på en personlig intervju och bidrog
med värdefull information till rapporten.

Jag vill även passa på att tacka de grupper som har deltagit vid planeringsseminarierna för
feedback och tips som jag har beaktat i rapporten. Slutligen vill jag även tacka min handledare
Ulf Ågerup för värdefulla synpunkter och goda råd under rapportens gång.

Varberg 2008-05-19

Mona Andersson
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Sammanfattning

Designbranschen är en relativt omogen bransch i Sverige. Den är stor internationellt och där
har företag använt sig av industridesign från anlitade designbyråer under lång tid. Företag
börjar mer och mer inse att design är ett effektivt verktyg för att skaffa sig konkurrensfördelar
på marknaden, vilket gör att deras produkter kan sticka ut. Det är många designföretag som
önskar växa, skaffa större marknadsandelar och internationaliseras. Ett av dem är Design
Communication som har gjort ett par företagsförvärv för att få ett bredare kompetensområde
och täcka in olika segment. Det har lett till att de har utökat sin varumärkesportfölj med olika
dotterbolag, vilket kan vara komplicerat att hantera på ett effektivt sätt vid intern och framför-
allt extern kommunikation. Om det inte är tydligt vad varje varumärke står för och vad kon-
cernens vision är, så blir det otydligheter hos de anställda om hur de skall kommunicera hur
företaget hänger samman för att visa på synergieffekter.

På Design Communication används olika varianter för att kommunicera externt beroende på
vad kunden är intresserad av, om det är en ny eller befintlig kund, om det är i Sverige eller
internationellt. Presentationerna anpassas efter vad som ger bäst värde för respektive kund.
Enligt Keller (2003), Kapferer (2007) och Aaker (2004) så varierar business to business före-
tag inom industriella tjänster ofta hur varumärkena kommuniceras, beroende på vilket som
ger mest dignitet och varumärkeskapital dvs värde för varumärkena. Enligt Kapferer (2007) är
industriella varumärkesportföljer ofta överdrivet stora och svårhanterliga och det är bäst att
fokusera på ett par tunga varumärken som tjänar under ett paraplyvarumärke. Det viktigaste är
att strategin ger högsta möjliga värde till företagets gemensamma varumärke.

Pininfarina är ett starkt varumärke inom industridesign som gör många prestigefulla projekt åt
olika kunder. Mest känt är att de designar alla Ferraris bilar och har co-branding avtal med
dem, vilket har givit Pininfarina ett starkt varumärkeskapital. De använder sig också av kon-
ceptbilar till internationella mässor, långsiktig och hållbar design samt trycker på att de gör
italiensk design som har ett globalt värde. Dessa strategier har byggt upp ett starkt varumärke
för Pininfarina. De har liksom Design Communication gjort företagsförvärv genom åren och
erhållit flera varumärken till sin varumärkesportfölj. Pininfarina har valt att genomgående
använda sig av sitt corporate brand Pininfarina.

Problemställningen i undersökningen är: Hur skulle Design Communication kunna gå tillväga
för att underlätta tillväxt och internationalisering - skall de använda sig av ett eller flera va-
rumärken?

För att ta reda på det har intervjuer gjorts med respondenter med olika befattningar på Design
Communication samt med designchefen på Pininfarina, för att se hur de har gått tillväga för
att lösa detta problem som har lett till deras starka varumärke. Den kvalitativa metoden har
tillämpats i undersökningen, med en induktiv ansats.

Design Communication håller på att bygga upp sitt varumärke, eftersom det är relativt nytt
medan Pininfarina redan är starkt. När varumärket inte är starkt behöver företag använda den
strategi som ger mest varumärkeskapital till företagets gemensamma varumärke men även till
dotterbolagen. I nuläget är det att använda sig av flera varumärken för Design Communication
nationellt men inför nya kunder eller på internationell marknad kan de använda sig av ett
gemensamt varumärke, eftersom kunderna inte känner till de olika i samma utsträckning där.
På sikt när det gemensamma varumärket är tillräckligt starkt kan de använda sig av det i all
marknadskommunikation.
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1. Inledning

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till valet av ämne samt problemdiskussion. Därefter följer
problemformulering, syfte, avgränsningar och definitioner. Under definitioner klargörs rap-
portens centrala begrepp, för att tydliggöra dem för läsaren.

1.1. Bakgrund

Under senare år har det varit en stark trend med företagsförvärv inom designbranschen.
Anledningarna har varit flera såsom ekonomiska skäl, att erhålla ett bredare kompetensom-
råde till företagsportföljer, snabbt utöka marknadsandelar, internationalisering, tillfredsställa
befintliga och nya kunder på ett vidare sätt än tidigare etc. Företagsförvärv kan också leda till
att designföretag berikas med spetskompetens inom områden som de tidigare saknat, vilket
kan ge extra vinstmöjligheter. Det kan också ge samordningsvinster där personal, lokal och
marknadsföringskostnader blir gemensamma och reduceras till förmån för respektive bolag.

Denna trend har blivit påtaglig i dagens designbyråer. Exempelvis köpte WM-Data (som från
och med den 27 februari 2008 heter Logica) industridesignföretaget Caran 1999 (logica.se),
Semcon köpte Propeller 2005 men så snart som 2007 köptes Propeller upp av konkurrenten
Design Communication (dcgroup.se: 1). Samma år köpte Semcon Caran av WM-Data
(semcon.se: 1). Semcons VD Henrik Sund (2006) tog upp i deras årsredovisning att de plane-
rar för tillväxt och internationalisering. Han menade att det finns stora möjligheter att växa
snabbare med hjälp av förvärv (semcon.se: 2). Detta verkar vara en pågående och fortsatt
trend inom designbranschen. Även internationellt är företagsförvärv vanligt, med den främsta
anledningen att designbyråer vill skaffa större marknadsandelar.

Enligt marknadsföringsprofessorn John Verret (2003) från Boston University, så förväntas
fler företagsförvärv i designbranschen, eftersom det tuffa ekonomiska klimatet fortsätter. Han
säger: "Buying an established business that has clients and marketplace credibility just makes
sense." (Verret gm Rountre, 2003, s. 18)

Johan Andinsson, VD Design Communication säger att designbranschen är en ostrukturerad
och omogen bransch där det finns få stora aktörer globalt, resten är små företag eller enmans-
företag. Det finns gott om plats på marknaden att positionera sig som en stor aktör, i synner-
het om du väljer rätt profil och Design Communication har valt en annan profil som ingen
annan av de stora har, dvs fokus på design. Ideo är ett stort, internationellt designföretag men
är mer av ett innovationsföretag än ett designföretag, enligt Andinsson. Han tillägger att det
finns ett stort utrymme på marknaden för ett stort företag som Design Communication som
har en bredd men ändå spetskompetens inom varje område, vilket utmärker deras marknads-
position som de skall ta tillvara på för fortsatt tillväxt. Han säger att Design Communication
börjar bli erkända internationellt som en stor aktör och nationellt finns det ingen motsvarighet
till deras verksamhet. Den närmaste konkurrenten i Sverige, är Ergonomidesign som är
mindre till antalet anställda och vars inriktning är ergonomiska produkter, enligt Andinsson.

Malte Frisk, marknads- och försäljningschef på Design Communication, håller med om att det
är en omogen bransch men att han inte behöver missionera om vad design är i samma
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utsträckning som tidigare. Idag handlar det mer om att få kunder att förstå att det kostar med
designuppdrag, enligt Frisk. Förr var det mest teknikdesignföretag som köpte upp designfir-
mor för att kunna erbjuda hela paket. Det började för ungefär fem år sedan, vilket fungerade
då men på det stora hela anser Frisk inte att det har fungerat bra med teknik och designföretag
ihop. Kalle Klockars, gruppchef Propeller Göteborg, anser att det är en liten bransch men
håller inte med Frisk när det gäller att missionera om design och säger att det är säljintensivt:

 //…”det är så ofta som företag behöver design och så vet de inte om det, så därför får
man väldigt ofta, inte bara knacka på och säga att man håller på med design, utan man
måste missionera och tala om vad design är och varför design är bra. Skall man hålla på
med det fortfarande år 2008? Hallå! Och inte bara i små företag utan även i ganska stora
företag, så förstår man inte riktigt betydelsen av design. Det ligger lite efter på det sättet i
svensk industri, medan man i många andra länder är väldigt medvetna och vet hur man
skall använda design för att konkurrera mera”.

Anders Nordlund, gruppchef Cliff Design anser också att det en liten och internationell
bransch och att den är liten i Sverige men stor internationellt. Han menar vidare att det finns
en stor grupp människor i designbranschen som är handelsresande i transportdesign och åker
runt i världen till olika företag och jobbar. De är som underkonsulter som jobbar för sig
själva, på olika ställen och har med sig mycket erfarenhet från världens alla hörn. Det håller
även Anna Stern, CRM Propeller Stockholm, med om. Hon säger att industridesigners kan
jobba i ett företag som är globala och det är en fördel att komma till ett annat land och ta med
kunskap hem, eftersom kunderna är internationella. Hon säger vidare att det idag är fokus på
att bredda erbjudandet från ren produktdesign och industridesign, till mer interaction och ser-
vicedesign. Det finns dessutom mer anställda designers idag, även inom bolagen de gör jobb
för, vilket gör att designföretag kan komma in senare i processen. Hon säger att alla i bran-
schen hoppas att de kommer in högre upp i näringskedjan och kan gå från Core design till mer
strategisk design, för att hjälpa företag med vart de är på väg och vilka möjligheter som finns,
i produkt och tjänsteutveckling samt den totala upplevelsen av varumärket och produkterna.

Mats Johansson, produktionsansvarig Cliff Models & Prototypes säger att designbranschen
och formdesign är intressant men det är korta ledtider där kunderna vill ha produkterna snab-
bare och snabbare, det är mycket sena ändringar och kunderna är aldrig nöjda eftersom det är
deras jobb att göra de sista ändringarna innan det fastställs. Det är en utmaning med planering
som är svår att hantera för att vara kunden till lags. Han tycker det är en intressant och spän-
nande bransch där de ser det senaste i de olika branscherna som utveckling hos exempelvis
Electrolux, Scania etc. Christian Wadell, marknads- och försäljningschef på Cliff Models &
Prototypes säger att det är en traditionell och konservativ bransch, just med modell och
prototypverksamheten. Det har också tillkommit ny teknik men i övrigt är det en traditionell
bransch där de har arbetat med lermodeller sedan 60-70-talet. Han anser att det idag är be-
tydligt mer designintensivt jämfört med tidigare och att design nästan är det främsta konkur-
rensmedlet som finns nuförtiden, eftersom produkterna inte särskiljer sig så mycket. Det har
lett till att det finns många aktörer på marknaden och att designen har blivit otroligt viktig,
enligt Wadell. Design har idag inträtt i fler branscher och Wadell menar att bilindustrin var
tidiga med design och har varit de som har drivit utvecklingen, vilket har lett till att det har
blivit viktigare även i andra branscher. Det stöds också av en undersökning som gjordes 2004
där det visade sig att 75 procent av svenska företag köper design av designbyråer
(svid.gatecompany.com: 1).
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Enligt Lowie Vermeersch, Director of Design Pininfarina, finns det inom automotive bran-
schen få oberoende företag. Han menar att 90 procent av automotive design görs inom tillver-
kande företag som inte har någon designavdelning och det gäller design av allt från bil, varu-
märke, filosofi osv. Det är en stor skillnad mellan industridesign och andra objekt, eftersom
en bil är en extremt komplicerad produkt som inte går att designa hemma själv, enligt
Vermeersch. I det avseendet menar han att projekt inom industri- och möbeldesign är mindre
komplicerade och inom de områdena arbetar många designers under sina egna namn. Över lag
menar Vermeersch att varumärket är allt viktigare, eftersom vikten av design numera är all-
mänt känt även ur kommersiell synvinkel och då krävs det mer än att funktionella behov blir
tillfredsställda. Han menar att du i mer än 50 år har kunnat använda en bil för att ta dig från a
till b men idag krävs det mer än att kunna köpa ett objekt som har funktionella saker. Idag är
det mer avgörande med erfarenhet och därför behöver du designa ett starkt varumärke.
Vermeersch säger att det ser ut på liknande sätt inom modebranschen, där tidigare erfarenhet
av varumärkena är alltmer avgörande idag.

Designbyråer är uppenbarligen en relativt omogen marknad och det är intressant att se hur
företag i denna bransch hanterar de ständigt pågående företagsförvärven ur varumärkessyn-
punkt, för att lyckas göra det tydligt för kunder och inte skapa förvirring på marknaden.

1.2. Problembeskrivning

När ett företag har förvärvat ett annat inarbetat företag till sin portfölj, står de inför ett pro-
blem, nämligen hur de skall lösa frågan om varumärke – skall de behålla samtliga som de är
eller slå samman dem, så som exempelvis Astra och Zeneca gjorde och bildade AstraZeneca.
Astra Zeneca valde att behålla båda namnen med argumentet att de trodde att det skulle med-
föra interna svårigheter till följd av att många anställda skulle förlora sitt företagsnamn
annars. Det förväntades också försvåra identifieringen med det nya företaget. Genom att kom-
binera de båda namnen skulle det bevara den goodwill som förknippades med namnen Astra
och Zeneca i läkarkåren (Löwstedt & Ejenäs, 2002).

Företag kan i motsats till AstraZenecas tillvägagångssätt, skapa ett nytt varumärke och av-
skaffa de befintliga eller ha ett gemensamt varumärke för moderbolaget och behålla dotter-
bolagens namn. Efter beslutet är fattat om tillvägagångssättet med varumärkena, så stöter fö-
retagen på nästa problematiska frågeställning, om hur de skall positionera sig. Skall de göra
det på ett segmenterat sätt utifrån respektive dotterbolags varumärke för att bli mer träffsäkert
gentemot kunderna, eller är det mer fördelaktigt att positionera företaget på ett samordnat och
generellt sätt för samtliga bolag, för att ge mer tyngd åt ett gemensamt varumärke?

Det är svåra och komplicerade ställningstaganden som kan vara avgörande för hur design-
företagets personal, kunder och övriga intressenter kommer att uppfatta företaget och dess
varumärke. Flera varumärken kan göra det svårt för företaget att positionera sig och skapa en
önskad image, samtidigt som det kan bli krångligt för kunder att förstå budskapen och hur
företagets olika bolag hänger samman. Å andra sidan värnar respektive dotterbolag för det
egna varumärket som de kan ha varit med och startat upp och varit anställda inom i flera år
och vill naturligtvis inte att det skall gå i graven.

Designbyråer är kunskapsintensiva företag där personalen är den viktigaste resursen. Det är
sårbart om duktig personal flyttar på sig till konkurrerande företag som en följd av turbulens
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med företagsförvärv, där deras tillhörighet i ett dotterbolag suddas ut genom samordning till
ett gemensamt varumärke. Ett annat dilemma är att designbyråer inte vågar samla alla varu-
märken under ett namn (åtminstone inte till en början efter ett förvärv), eftersom dotterbola-
gen kan ha starka inarbetade varumärken med högt igenkännande på marknaden, stora mark-
nadsandelar och ett gott anseende.

Med flera varumärken samlat under samma portfölj kan det som nämnts tidigare, bli svårare
att positionera företaget på ett tydligt sätt. Det bör vara tydligt för moderbolaget hur de skall
göra för att kunna utgå ifrån det vid strategier och marknadsföringsåtgärder etc. Har företaget
en tydlig linje så är det lättare för personal och kunder att uppfatta dem på samma sätt som
företaget önskar förmedla. Designbyrån Design Communication har efter förvärvet av
Propeller 2007, valt att behålla dotterbolagens namn Propeller och Cliff och marknadsföra
vartdera för sig men även moderbolagets varumärke Design Communication (dcgroup.se: 2).

1.3. Problemformulering

Hur skulle Design Communication kunna gå tillväga för att underlätta tillväxt och internatio-
nalisering - skall de använda sig av ett eller flera varumärken?

1.4. Syfte

Syftet med rapporten är att utkristallisera en framgångsrik varumärkesstrategi som kan vara
en passande vägledning och guide för Design Communication. Genom att klargöra ett tillvä-
gagångssätt som har fungerat i verkligheten, i ett annat designföretag, skulle det kunna visa en
möjlighet för hur Design Communication skulle kunna göra med sina varumärken, för att
fortsätta skaffa marknadsandelar och underlätta internationalisering. Information om vad som
är viktigt att tänka på vid företagsförvärv framgår också i rapporten som en vägledning för
Design Communication. Med denna information är tanken att de skall få en indikation om hur
de kan gå tillväga för att lösa problematiken med flera, starka varumärken i företagsportföljen
och växa internationellt.

1.5. Avgränsning

Undersökningen omfattar designbyrån Design Communication, vars huvudkontor ligger i
Göteborg och har dotterbolag både i Göteborg och i Stockholm. Industridesignföretaget
Pininfarina med huvudkontor i Cambiano Italien, omfattas också av undersökningen.

Undersökningen syftar inte till att generalisera, eftersom enbart två företag har undersökts på
djupet. Dock skulle andra designbyråer kunna finna intresse i undersökningen, eftersom det
idag är en stark trend med tillväxt och internationalisering. Halvorsen (1992) menar i detta
avseende att när ett fåtal företag undersöks genom fallstudier, är syftet inte att generalisera.
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1.6. Definitioner

Följande begrepp är centrala och beskriver vad jag avser i rapporten;

Företagsförvärv: innebär i denna uppsats att ett företag köper upp eller slås samman
med ett annat företag.

Varumärke: syftar i uppsatsen till ett designföretags olika bolag och dess benäm-
ningar som framförallt används utåt mot företagets marknad men
även delar in företagets bolag internt.

Varumärkeskapital:  innebär det värde som inbringas till varumärket genom olika strate-
gier och aktiviteter, den engelska översättningen är brand equity.

Corporate brands: innebär i rapporten ett företagsnamn som används genomgående i
företaget och som oftast är moderbolagets varumärkesnamn.

Design: syftar till design som framställs i industridesignföretag till deras före-
tagskunder, dvs. det omfattar främst B2B (business to business)
design. Det kan gälla design av produkter, fordon, budskap, visualise-
ringar, interaktion etc. beroende på vad företagskunderna efterfrågar.
I rapporten framgår dessa olika typer av design oftast med engelska
begrepp, eftersom de generellt innefattar mer än vad den svenska
översättningen gör.

Designbyråer: avser företag som är specialiserade på design B2B, enligt ovanstående
exempel.

Industridesign: syftar till design som gjorts i uppdrag av en företagskund. Det kan
även gälla design som görs av ett industridesignföretag då de exem-
pelvis gör konceptbilar i en upplaga för utställningar eller liknande.
Syftet med konceptbilar är att skapa kännedom för det egna företaget
på marknaden och det är en strategi för att skapa ett starkt varumärke.
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2. Metod

I detta avsnitt presenteras undersökningens tillvägagångssätt. Metoder som finns vid uppbyg-
gandet av en studie redovisas med undersökningsstrategi, undersökningsmetod, ansatser och
urval. Därefter tas reliabilitet och validitet upp för undersökningen.

2.1. Induktiv och deduktiv ansats

Det finns två sätt att samla in information på – induktiv och deduktiv datainsamling. Deduktiv
ansats innebär att du utgår ifrån teori till empiri och induktiv ansats innebär motsatsen att du
utgår från empiri till teori (Jacobsen, 2002). I denna uppsats tillämpas den induktiva ansatsen.
Enligt Jacobsen (2002) innebär den induktiva strategin för datainsamling att du samlar in em-
piri utan att ha alltför många antaganden på förhand. Eftersom jag ville undersöka hur ett
framgångsrikt designföretag har gått tillväga i verkligheten, ville jag inte begränsa undersök-
ningen med för många antaganden. Jacobsen (2002) menar att det finns en nackdel med den
deduktiva ansatsen, eftersom den metoden kan medföra att undersökaren enbart letar efter
information som verkar relevant och kan tendera att stödja förväntningarna från undersök-
ningens inledning. Risken är då att undersökaren missar relevant information.

2.2. Kvantitativ och kvalitativ ansats

Vid beslut om hur datainsamlingen skall gå till finns det två vägar att gå, antingen kvantitativ
eller kvalitativ ansats. Det är problemställningen som styr vilket alternativ som bäst besvarar
frågan. Med en förklarande problemställning lämpar sig den kvalitativa metoden bäst, efter-
som undersökningen blir mer djupgående på ett fåtal fall. Kvantitativ metod går inte ner på
djupet i det som undersöks, utan besvarar problemställningen mer ytligt om hur det förhåller
sig (Jacobsen, 2002). Johannessen & Tufte (2003) förklarar att syftet med den kvalitativa an-
satsen är att få fram fylliga beskrivningar, vilket är särskilt användbart vid undersökning av
fenomen som du inte känner till eller som det har forskats lite på. I denna uppsats lämpade sig
den kvalitativa ansatsen bäst, eftersom problemställningen krävde en djupgående undersök-
ning.

Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden är lämplig för att skapa större klarhet i ett
oklart ämne och att få en nyanserad beskrivning av det. Vidare anser han att intensiva fall-
studier kan ligga till grund, om undersökaren vill lägga tonvikt vid att i detalj beskriva vad
som äger rum i ett speciellt sammanhang, för att förstå varför. Genom en fallstudie av Design
Communication och av ett designföretag som har gjort en liknande resa som Design
Communication gör nu, kunde framgångsrika varumärkesstrategier förklaras. Med den kvali-
tativa metoden fick jag inte bara svar på vad som görs utan även varför, vilket var viktigt för
att ta reda på bakgrunden till tillvägagångssättet.
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2.3. Val av företag

Att undersöka ett framgångsrikt designföretag som har gjort en liknande resa som Design
Communication, syftade till att ge en verklighetsförankrad synvinkel. Pininfarina har gjort
företagsförvärv där de har erhållit starka dotterbolag/varumärken till sin företagsportfölj, lik-
som Design Communication. Pininfarina har också gått igenom problematik med flera varu-
märken och kommit till en framgångsrik lösning.

Utifrån en tidig research jag gjorde på Internet och med Design Communications VD,
Johan Andinsson och företagets marknadskoordinator, så visade det sig att det inte finns
någon svensk designbyrå av samma karaktär och storlek som Design Communication, som
har gjort motsvarande resa med förvärv av starka varumärken. Jag fick dock ett antal förslag
på framgångsrika designbyråer i Europa som verkar inom motsvarande designområden.
Andinsson var dock osäker på om de företagen har gått igenom motsvarande varumärkespro-
blematik och om de har gjort företagsförvärv av starka dotterbolag. Han tillade dock att det
finns ett designföretag i Italien som är branschens formel 1, nämligen Pininfarina. De har ny-
ligen köpt upp ett franskt designföretag och tidigare genom åren har de gjort ett antal före-
tagsförvärv, både i och utanför Europa. Enligt Andinsson så vill Design Communication
skapa tillväxt, skaffa ytterligare marknadsandelar och inträda på nya marknader i nya länder.
Därför ansåg jag att det kunde vara intressant att titta närmare på hur framgångsrika
Pininfarina har lyckats med varumärkesproblematiken. Pininfarina verkar dessutom i mot-
svarande designområden som Design Communication, vilket gjorde att en jämförelse var
möjlig.

2.4. Val av teoretisk referensram

Eftersom jag har valt att använda den induktiva ansatsen och utgå ifrån verkligheten, har den
teoretiska referensramen utvecklats i enlighet med insamlingen av empirin. Jag har valt ut
teorier som beskriver och utreder insamlad information från intervjuer. Sådant som har fram-
hävts av respondenterna har givits mer utrymme i teoriavsnittet.

Jag har valt att utgå ifrån litteratur som används frekvent som kurslitteratur inom varumärkes-
hantering, eftersom de är av stark relevans för ämnet. Jag har även sökt litteratur under be-
greppet varumärken/branding, företagsförvärv/acquisitions, corporate branding, litteratur om
kunskapsintensiva företag och tjänsteproduktion etc. Litteratur inom dessa områden har jag
sökt på Högskolebiblioteket i Halmstad och stadsbiblioteket i Varberg. Jag har även fjärrlånat
böcker som inte har funnits tillgängliga på dessa bibliotek som har haft relevans i uppsatsen.
Därutöver har jag sökt artiklar i databaserna ABI/Inform och Emerald genom Högskolebib-
liotekets databaser.

2.5. Metod för datainsamling

Det finns två sätt att samla in information på, nämligen primär- och sekundärdata. De vanli-
gaste typerna av insamling av primärdata är genom observation, öppna individuella intervjuer
och gruppintervjuer. Sekundärdata baseras på upplysningar som är insamlade av andra och
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ofta för ett annat ändamål, såsom en annan problemställning än den som avses i det forskaren
vill belysa (Jacobsen, 2002).

Insamling av information i denna rapport har grundats på både primär- och sekundärdata. Då
det har funnits tillgänglig, relevant sekundärdata, har den använts. Beroende på tid och resur-
ser för insamling av data, har sekundärdata varit ett bra komplement att skaffa information på.

2.5.1. Primärdata

Primärdata har samlats in genom personliga intervjuer och i vissa undantag telefonintervjuer
med VD, marknads- och försäljningschefer och gruppchefer på Design Communication. Valet
av respondenter har varit grunden till att få en så bra bild som möjligt om respektive avdel-
ning, deras syn på varumärkena i företagsportföljen, vilka problem som har uppstått med flera
respektive ett gemensamt varumärke samt för att kartlägga hur företaget ser ut idag. Enligt
Halvorsen (1992) är några av fördelarna med intervjuer att bortfallet är mindre, det går att
utreda missförstånd och svaren kan fördjupas.

En personlig intervju har också gjorts med designchefen på Pininfarina, vars huvudkontor
ligger i Cambiano, strax utanför Turin i Italien. Syftet med denna intervju var att få så nyanse-
rad data som möjligt och möjlighet till att ställa fördjupande frågor och få tydliggöranden om
hur de har gått tillväga med sina varumärken vid företagsförvärv. Dessutom gav det möjlighet
till fler intryck genom att träffa respondenten och se företaget på plats. Pininfarina använder
sig inte av någon separat marknadsavdelning utan den är integrerad i designavdelningen, vars
uppgift är att skapa ett starkt varumärke genom design. Det innebär att respondenten både
ansvarar för företagets design och marknadsföring. Därmed var han en viktig och relevant
källa för undersökningen.

Vid val av respondenter kan du enligt Johannessen & Tufte (2003), göra olika strategiska ur-
val och ett av dem är snöbollsmetoden. Det innebär att du först förhör dig om vilka personer
som vet mycket om det som undersöks och som forskaren bör ta kontakt med. Vid val av re-
spondenter inom DC Group började jag med att förhöra mig om vilka som bäst skulle kunna
besvara frågor inom respektive avdelning. Företagets marknadskoordinator föreslog att jag
skulle kontakta företagets VD, marknads- och försäljningschefer, respektive avdelnings
gruppchefer samt ett av dotterbolagens CRM (Customer Relations Manager) som varit med
länge i det bolaget. I fallet Pininfarina föreslog DC Groups maknadskoordinator att jag skulle
kontakta produktionschefen på ett av dotterbolagen, eftersom han hade tjänstgjort på
Pininfarina och eventuellt hade kontakter kvar där som kunde vara viktiga för undersök-
ningen. Det visade sig att han hade det med en kollega som numera tjänstgör på Italdesign i
Italien men som gör konsultarbete för Pininfarina emellanåt. Han bad mig skicka information
för uppsatsens ämne för att hjälpa mig komma i kontakt med den person på Pininfarina som
hade bäst kunskap inom området. Respondenten på Pininfarina blev följaktligen företagets
Director of Design som ansvarar för företagets design och marknadsföring.

En stor skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är i hur stor grad informa-
tionen är strukturerad vid insamlandet. Eftersom jag hade valt att använda mig av den kvali-
tativa forskningsmetoden med den induktiva ansatsen, kategoriserade jag informationen som
först efter datan var insamlad. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide som stöd
vid intervjuerna och ställde öppna frågor som gav berättande och många gånger oväntade svar

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om

http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm
http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm


METOD

15 (15)

som kanske inte hade framkommit med alltför strukturerade frågor. Intervjumallen syftade till
att se om svaren täckte in viktiga områden för rapportens problem och syfte. Johannessen &
Tufte (2003) menar att med en delvis strukturerad intervju med en  intervjuguide, är det möj-
ligt att beröra teman och generella frågor som skall tas upp under intervjuns gång. Dessa te-
man skall beröra de områden som undersökningen skall belysa (Ibid.). Genom att enbart an-
vända mig av intervjuguiden som stöd, riskerade jag inte att styra intervjuerna för mycket
eller att påverka respondenternas svar i någon vidare utsträckning, vilket är av stor vikt enligt
Jacobsen (2002). Halvorsen (1992) menar att det krävs större motivation från respondenterna
att besvara öppna än fasta frågor. Han menar vidare att klassifikationen av den insamlade data
kan bli problematisk och ta lång tid men att styrkan är att informella intervjuer inte tvingar in
respondenten i ett bestämt tankesätt, utan kan uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett friare
sätt (Ibid.). Johannessen & Tufte (2003) understryker på liknande sätt att kvalitativa ansatser
har större flexibilitet, eftersom forskaren i högre grad kan låta respondenterna styra informa-
tionen som framkommer. Det leder till att förhållanden lättare upptäcks som du inte tänkt på i
förväg. Jag lät också respondenterna prata tills de inte hade mer att säga för att få så uttöm-
mande svar som möjligt och inte avbryta med ledande frågor.

Halvorsen (1992) menar att kvalitativa djupintervjuer med fördel kan spelas in. I denna un-
dersökning spelades samtliga intervjuer in för att jag inte skulle missa viktig information,
oavsett om det var personliga intervjuer eller per telefon. Det var till stor hjälp eftersom jag
utförde intervjuerna själv och både ville anteckna och följa med i samtalen med ögonkontakt,
intresse och följdfrågor, för att få så uttömmande svar som möjligt. Enligt Johannessen &
Tufte (2003) är det viktigt att du visar intresse för annars kan respondenten få intryck av att
du inte är intresserad av det hon eller han berättar, vilket leder till att respondenten tystnar.
Jag spelade in samtalen med mobiltelefon och eftersom den var relativt liten och obemärkt,
verkade inspelningen inte ha någon vidare påverkan på respondenterna. Därmed kunde nega-
tiva intervjuareffekter i möjligaste mån undvikas. Enligt min uppfattning verkade responden-
terna ge lika mycket information som de förmodligen skulle ha gjort om intervjuerna inte
hade spelats in. Jag frågade samtliga om jag fick lov att spela in, vilket ingen av responden-
terna hade någonting emot. Det var även möjligt att spela in telefonintervjuerna, eftersom jag
hade en inspelningsfunktion i telefonen.

2.5.2. Sekundärdata

Sekundärdata har samlats in genom litteratur, befintliga rapporter, vetenskapliga artiklar,
Internet, företags hemsidor, företagsinformationsbroschyrer/marknadsmaterial, branschrap-
porter samt material som Design Communications VD har tillhandahållit från exempelvis
internationella konferenser inom industridesign.

2.6. Reliabilitet och validitet

Insamlingen av empiri bör enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav, nämligen;
1) Empirin skall vara giltig och relevant (validitet).
2) Empirin skall vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet).

Med validitet menas att du mäter det som du önskar mäta och att det uppfattas som relevant.
Giltighet och relevans kan delas upp i intern- och extern giltighet och relevans. Intern giltig-
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het och relevans ifrågasätter om du mäter det du tror dig mäta, medan extern giltighet och
relevans ifrågasätter om resultatet från ett begränsat område (t ex en organisation vid en viss
tidpunkt) också är giltiga i andra sammanhang (t ex i andra organisationer). Frågan är alltså
om det går att överföra resultatet och generalisera det (Ibid.)

Genom att undersöka ett företag som Design Communication finner intressant att göra en
jämförelse och fallstudie på, så bör empirin ses som relevant. Den bör också kunna ses som
tillförlitlig och trovärdig, eftersom jag har skapat en relation med respondenterna under tre
månaders tid och träffat dem i stort sett dagligen. Dessutom har jag haft möjlighet att obser-
vera, utan att respondenterna eller övriga anställda i företaget har blivit påverkade av det, ef-
tersom det var outtalad och oplanerad observation. Det medförde att de hade sitt normala be-
teende.

Frågorna var utformade på ett sådant sätt som följer teoretiska anvisningar och intervjuerna är
genomförda på ett sådant sätt som också finns anvisningar om så att respondenterna ej skulle
påverkas eller styras och ge felaktig, snedvriden eller ofullständig information. Halvorsen
(1992) nämner bland annat att du skall undvika att ha en dubbelfråga i samma fråga, ej ställa
ledande frågor, börja med enkla frågor som uppvärmning, vänta med frågor som kan kännas
emotionella och avsluta med frågor som är ”avkylande”. Wärnerud (1990) tillägger utöver de
nämnda aspekterna att det är viktigt att undvika laddade ord, undvika att framställa frågor
som skulle inge tankar hos respondenten om vad de förväntas svara, inte ha för långa frågor,
blanda ordningen i frågeställningarna i viss omfattning men fortfarande ha lättare frågor i
början och mer känsliga längre fram under intervjun.

Jacobsen (2002) menar att undersökningen också måste gå att lita på dvs. ha tillförlitlighet
och trovärdighet. Undersökningen får inte ha uppenbara mätfel som exempelvis genom att
mäta en gång framkommer ett resultat och en annan gång ett annat resultat. I denna studie har
syftet varit att få en djup och ny förståelse och det har inte varit av högsta prioritet att samma
frågor skall ge samma svar flera gånger. Det är inte säkert att jag hade fått samma svar om jag
hade frågat respondenterna samma frågor flera gånger. Syftet var därmed inte att erhålla hög
reliabilitet i denna studie, utan det var av större vikt att få en djup förståelse.

Genom att intervjua flera respondenter från de olika avdelningarna på Design Communication
bör tillförlitligheten ha ökat i undersökningen, då vissa saker har återkommit från flera olika
respondenter. Personliga intervjuer stödjer också det, eftersom det samtidigt var möjligt att
observera respondenternas beteenden, uttryck och stämningar. Eftersom jag har använt flera
olika typer av sekundärdata från olika källor, så har det också gjort att tillförlitligheten har
ökat. Detta sätt att gå tillväga kallas för triangulering (Ibid.).

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att reflektera över tillförlitligheten och författarens kom-
petens inom området. Han menar att informationen inte har något värde om du inte vet vem
som har samlat in data, hur den har samlats in och till vilket syfte. Det finns stora mängder
sekundärdata, vilket medför att det är tidskrävande att söka efter relevant data och följaktligen
att göra ett bra urval (Ibid.).

Lundahl & Skärvad (1999) menar att det är extra viktigt att förhålla sig kritisk vid använ-
dande av digitala källor, för att kunna skilja på relevant och irrelevant information. De menar
att svårigheterna ligger i att söka och efterforska på ett effektivt sätt samtidigt som det är vik-
tigt att kunna utvärdera och sålla för att urskilja användbar fakta från otillförlitlig data (Ibid.).
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I detta avseende har jag använt mig av seriösa källor på Internet, såsom företagens egna hem-
sidor och digitala artiklar. Jag har undvikit forum såsom ”communities” på Internet där till-
förlitligheten kan vara tveksam och påståenden kan sakna saklig grund.

För att hålla hög trovärdighet och tillförlitlighet så har jag valt att använda mig av sekundär-
data som är aktuell. Eftersom förutsättningar förändras med tiden kan det vara svårt att appli-
cera äldre data. I de fall då äldre källor har använts har jag beaktat om innehållet fortfarande
är aktuellt.

2.7. Källkritik

Det är viktigt att bedöma kvaliteten på källorna som har delgivit information i studien. Genom
att utvärdera respondenternas kompetens och ansvarsområden så har en avvägning gjorts om
respondenten besuttit tillräckligt med kunskap inom det område som undersökningen omfat-
tat. För att säkerställa det har jag dubbelkollat med personer inom respektive företag för att se
vilka respondenter som bäst skulle kunna ge erforderlig information och beskrivit vad under-
sökningen omfattar. Jag har försökt reflektera över och undvika eventuella undersökningsef-
fekter, för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Enligt Jacobsen (2002) är det av stor vikt
för undersökningens utfall, att undvika olika undersökningseffekter, annars kan det ge ett
snedvridet resultat, utifrån vilka svar som ges av respondenten.

I den mån det har varit möjligt har jag gjort personliga intervjuer för att läsa av stämningar
och uttryck. Då respondenter inte har haft möjlighet att boka in personliga intervjuer, har vi
kompromissat och bokat in telefonintervjuer istället. Det har också berott på tidsramen för
undersökningen, så att informationen skulle kunna samlas in i tid. Det bör dock inte ha haft
någon större inverkan på resultatet huruvida personliga eller telefonintervjuer har gjorts, efter-
som jag har träffat samtliga respondenter tidigare och lärt känna dem lite grann. På det sättet
har jag haft större möjlighet att kunna genomskåda om någonting har verkat orimligt. På
Pininfarina har jag endast intervjuat en person men han var en viktig respondent och källa för
undersökningens problem och syfte. Det bör också ha givit ett större värde med en djupinter-
vju som gav värdefull information. Respondenten har också varit med länge i företaget och
var väl insatt i ämnet.

Enligt Halvorsen (1992) brukar kvalitativa djupintervjuer göras utifrån strategiska urval för
att kvaliteten på informationen skall vara intressant och därför bör du intervjua de personer
som har de största kunskaperna. Anledningen till att jag valde att intervjua gruppcheferna
inom DC Group och inte de anställda i grupperna, var att gruppcheferna dels har frekvent
kontakt med kunder genom säljmöten och events etc, där de kan se hur varumärkena uppfattas
och dels har de regelbundna gruppmöten. Dessutom arbetar de tillsammans i projekt med de
anställda i teamen och har en öppen dialog, varför jag ansåg att de bör ha en bra uppfattning
om hur de anställda i grupperna förhåller sig inom berörda områden. Tidsramen för rapporten
var också en anledning till detta val.
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3. Empiri

I detta avsnitt redogör jag för den insamlade empirin som är sammanställda presentationer
om respondenter, företag och dotterbolag samt information från intervjuerna. Företagsin-
formation är även hämtad från andra källor. Presentationerna syftar till att kategorisera in-
samlad data och tydliggöra viktiga aspekter för undersökningen. Resultaten från intervjuerna
ligger till grund för val av teorier och analys.

Fallstudierna av Design Communication och Pininfarina presenteras nedan, först genom pre-
sentation om DC Groups och Pininfarinas respondenter samt introduktion om respektive före-
tag. Därefter följer information om sådant som återkommit i intervjuerna om företagsförvärv,
problem, varumärkeshantering och framgångsrika metoder som har fungerat för Pininfarina.
Genom denna struktur är tanken att ge förkovring om bakgrund, vilka problem som har upp-
stått, vad som är positivt och negativt idag och respondenternas åsikt huruvida det skulle vara
bäst med ett eller flera varumärken. Genom denna bakomliggande information, skapar det en
förståelse för respondenternas tankar kring varumärkesstrukturen. Hur de ser på framtiden tas
också upp, eftersom det är en avgörande faktor som ligger till grund för hur de skall lösa frå-
gan om ett eller flera varumärken. Hur Pininfarina har gått tillväga förklaras också för att visa
på en metod som har varit framgångsrik vid företagsförvärv och deras hantering av varumär-
ken. Pininfarina ger slutligen råd till hur ett designföretag skulle kunna gå tillväga för fortsatt
tillväxt och internationalisering genom företagsförvärv.

3.1. Fakta om respondenterna

Johan Andinsson, VD, Design Communication: Johan Andinsson är utbildad civilingenjör
och har läst Media Kommunikation på Göteborgs Universitet. Han har jobbat med all slags
försäljning och startade eget företag vid 17 års ålder, vilket han drev under gymnasie- och
högskoletiden. Han började i designbranschen 1994 då han var färdig med skolan och lade
samtidigt ner sin egen firma, eftersom han tyckte att denna bransch var rolig. Andinsson hade
ambitionen att bli projektledare när han började för 12 år sedan och det tog bara ett år innan
han fick sitt första projektledarjobb. Därefter blev han dotterbolagschef för det som idag heter
Cliff, varefter han flyttade till Brasilien i två år och byggde upp en firma där från två till 30
anställda. Han blev sedan vice VD i det bolaget och startade ett nytt dotterbolag i USA, vilket
han drev i ytterligare ett och ett halvt år. Efter fyra år flyttade han hem till Sverige för han
hade blivit pappa och hans fru tyckte att det kändes osäkert i USA efter den 11 september.
Andinsson började arbeta som marknadschef på Cliff fram till 2006, varefter han tillträdde
som VD på Design Communication.

Malte Frisk, Director of Sales & Marketing Design, Cliff Design och Propeller: Malte Frisk
har jobbat med försäljning i DC Group i två år och har tidigare varit produktutvecklingsansva-
rig och utvecklingschef i företaget. Han är utbildad civilingenjör och har viss designkunskap.

Anders Nordlund, Group Manager/Senior Designer MFA, Cliff Design: Anders Nordlund
är designer, utbildad på HDK i Göteborg och har erfarenhet från Volvo Cars innan han bör-
jade på Cliff Design. Under tiden på Cliff Design har han tjänstgjort på Volvo Lastvagnar i tre
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år och ett och ett halvt år på Volvo Cars, vilket har givit honom insyn i kundernas processer.
Han har varit anställd i företaget i sex år.

Mats Johansson, Production Manager, Cliff Models & Prototypes: Mats Johansson började
på Cliff Models & Prototypes för fyra månader sedan. Han jobbade tidigare på Volvo i 15 år
som projektledare och som modellprojektledare på produktdesign.

Christian Wadell, Director of Sales & Marketing, Cliff Models & Prototypes:
Christian Wadell ansvarar för all modell- och prototypförsäljning på Cliff Models &
Prototypes och för Cliff Hemi i Stockholm. Han har jobbat på Cliff sedan år 2000 (då de hette
Formtech) och började som konstruktör och formbestämmare. Sedan var han vice konstruk-
tionschef och därefter divisionschef och hade hand om all personal, även för personal på ett
kontor i Trollhättan och i Detroit. Därefter var Wadell inköps- och planeringschef och idag är
han försäljningschef.

Kalle Klockars, Group Manager, Propeller Göteborg: Kalle Klockars har ett genuint intresse
för konst och musik men bestämde sig för att satsa på en konstutbildning och berättade:
//…"jag ville inte sitta i ett nedlagt hönshus på landet och måla tavlor och sälja två tavlor till
landstinget om året, vilket det verkade vara som fri konstnär och det passade inte mig alls”.
Istället valde han design och gick ut HDK (Högskolan i design och konsthantverk) 1993, var-
efter han startade eget företag men pga en rådande lågkonjunktur gick det inte så bra. Han
lade ner firman och började jobba på T-Design i Jönköping (som idag heter T-Gul) och där-
efter på Nya Perspektiv i Göteborg som då var den ”coolaste” designfirman i stan, enligt
Klockars. Han jobbade bara med Transportation där och tyckte inte alls att det var coolt så
han slutade och blev istället den förste som anställdes på designföretaget Hampf. Efter några
år började han på Semcon Design som senare blev Propeller och idag ingår företaget i Design
Communication. Klockars har tjänstgjort på Propeller i tre år.

Hans-Göran Larsson, Regional Manager, Cliff Hemi Stockholm: Hans-Göran Larsson
började som modellsnickare 1968-69, efter att ha gått en snickeriutbildning. Därefter gjorde
han lumpen, utbildade sig till slöjdlärare och jobbade som det samt med uthyrningsuppdrag på
skolförvaltningen i Stockholm, fram till 1986. Då tyckte han att det var dags att göra någon-
ting annat och sökte jobb på Electrolux som behövde en chef på modelltillverkningen.
Larsson hade tänkt prova det ett år men det blev 20 år och därefter blev den avdelningen
Hemi och idag Cliff Hemi. Larsson har tjänstgjort på Electrolux sedan 1986, Hemi från 2000
och Cliff Hemi sedan 2007.

Anna Stern, Customer Relations Manager, Propeller Stockholm: Anna Stern studerade 4 år
Teknisk Maskin på gymnasiet och jobbade därefter på ett utvecklingskontor för produkter mot
bilverkstad och lackeringsutrustningar. Efter ett år gick hon på konstskola på halvtid och fort-
satte sedan studera industridesign på Designhögskolan i Umeå 1992-96. Efter examen fick
hon jobb på Propeller och hon var den enda anställd utöver företagets två grundare. Senare
flyttade hon till New York i drygt två år och jobbade på Team & Factors Industrial Design.
Hon kom tillbaka till Propeller strax efter Cliff hade kommit till och hon började jobba som
studiochef som Fredrik Magnussons (Propellers dåvarande ägare) högra hand och hade en roll
där hon jobbade med projekt, kundbearbetning och att starta upp projekt. Efter Design
Communication hade köpt Propeller tog hon hand om några av f.d. VD: ns uppgifter, kombi-
nerat med dagliga arbetsuppgifter. Det blev för mycket och därför anställdes en regionchef i
Stockholm. Idag arbetar Stern med marknadsföring, PR, sälj och ansökningar till designtäv-
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lingar med olika projekt som Propeller har gjort, vilket har inbringat flera prestigefyllda de-
signpriser.

Lowie Vermeersch, Design Director, Pininfarina: Lowie Vermeersch är Pininfarinas design-
chef och han basar över företagets automotive avdelning. Han är stationerad på huvudkontoret
i Cambiano. Företagets design görs bara i Italien och Vermeersch ansvarar för alla designakti-
viteter samt några Automotive och Transportation aktiviteter. Pininfarina har ingen mark-
nadsavdelning, utan den är integrerad i designavdelningen, för att ha en starkt driven design
approach, enligt Vermeersch. Eftersom marknadsavdelningen är integrerad i designavdel-
ningen, basar han även för den. Vermeersch kommer ifrån Belgien och har tjänstgjort i före-
taget i 10 år, där han började som praktikant efter skolan. Sedan dess har han växt inom före-
taget och är till fullo formad på Pininfarina i Italien. Vermeersch studerade Industrial design
vid University of Velt i Holland. Han gjorde designjobb på fritiden under skoltiden och det
formade hans design. Därefter blev han tillfrågad om att göra designjobb på Pininfarina, vil-
ket han glatt accepterade och därifrån växte allt - från praktik, till jobb och sedan designchef.

3.2. Design Communication

Design Communication grundades 2005 och är ett moderbolag som består av dotterbolagen
Propeller, Cliff Design (där avdelningen Moto Republic ingår), Cliff Models & Prototypes
och Cliff Hemi Models & Prototypes. Tillsammans bildar dessa bolag DC Group som är en av
de största designbyråerna i Europa. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg. DC Group har
cirka 100 anställda (dcgroup.se: 3) och ägs av investmentbolaget SCH, enligt Frisk. Design
Communication marknadsför sig bland annat genom event och utbildningsdagar för anställda
och kunder. Bland andra har delad Nobelpristagare Chrisitan Azar och professor Lars Lönn
från Rigshospitalet i Köpenhamn föreläst (Johnsdotter, 2008). Design Communication bilda-
des genom att Opticore och Cliff förvärvades men idag ingår inte Opticore i DC Group, enligt
Frisk. Sedan Design Communication grundades har de hunnit göra fyra företagsförvärv, näm-
ligen Cliff Design (2006), Cliff Models & Prototypes (2006), Cliff Hemi Models &
Prototypes (2007) och Propeller (2007). Opticore som tidigare tillhörde Design
Communication, såldes till Autodesk 2007 (Ibid.).

Företagsnamnet Design Communication kom ifrån att företaget ville jobba med design och
marknadskommunikation och därför tyckte ledningen att det var lämpligt att de är vad de
heter, enligt Andinsson. DC Group erbjuder lösningar inom Automotive, Products, Interac-
tion, Graphics, Surface Design, Visualizations och Models & Prototypes. Koncernen fokuse-
rar på de sju segmenten Commercial Vehicles, Automotive, Motorcycles, Consumer Electro-
nics, Lifestyle, Medical & Life Science och Sports. De har uppskattningsvis 500 kunder och
några av dem är Volvo, Electrolux, Scania, Atlas Copco, Asko Cylinda, GM, Mölnlycke
Healthcare, Doro, OBH Nordica, Ericsson, GE Healthcare, Cycle Europe, BT, Stiga, IKEA,
Svedbergs och Fagerhult (Design Communication box, 2008).

När Andinsson tillträdde som VD för två år sedan hade företaget 32 anställda. Idag är de tre
gånger så stora, vilket innebär en tillväxt med 200 procent på två år.  Design Communication
har skiftat kundbasen från 80 till 30 procent transport, vilket har inneburit en finansiell trygg-
het inom organisationen, enligt Andinsson. Han menar att det handlar mycket om risksprid-
ning och att trygga framtiden. Han berättar vidare att det finns växtverk som följd av den
snabba tillväxten och det har varit kämpigt. På det stora hela så är han ändå nöjd med utveck-
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lingen. Design Communication omsatte omkring 85 miljoner kronor 2007. De ökade omsätt-
ningen i Propeller med 6 miljoner kronor, vilket var 20 procents ökning under Design
Communications ägo. Övriga bolag ökade också omsättningen, totalt från 35 till 85 miljoner
kronor under 2007, enligt Andinsson.

Frisk säger att när han började för två år sedan hade designavdelningen åtta anställda på Cliff
och att det idag finns 50 till 60 designers och formbestämmare. Han säger att det har varit en
expansiv utveckling. Fram till för två år sedan var Cliff Design en lågprofilleverantör inom
design i bilindustrin och inget häftigt designföretag. De hade några duktiga designers men
storhetstiden hade varit, enligt Frisk. Idag är Design Communication raka motsatsen med ex-
klusiv tjänstekvalitet med duktiga designers. Han tillägger dock att stommen är kvar men att
de är många fler idag. Frisk säger att det är en attitydförändring på marknaden som har skett
genom att Design Communication har jobbat hårt med att höja priser och försöka få kunder
att förstå att de erbjuder någonting mer, än vad konkurrenterna gör, att de är duktiga och har
en annan erfarenhet. Frisk säger även att företaget framhäver mycket ”yta” genom trevliga
fester osv. med ett ordentligt innehåll. Det är ett sätt för fortsatt utveckling och ett sätt att visa
att företaget är snäppet högre än konkurrenterna, vilket gör att det fungerar med ”ytan”.

3.3. Cliff Design – Moto Republic

Cliff startade 1988 och är det äldsta företaget i koncernen. De första 13 åren jobbade de enbart
med bilindustri, därefter transportindustri, vitvaror och andra branscher. Cliff är numera upp-
delat i Cliff Design, Cliff Models & Prototypes och Cliff Hemi Models & Prototypes. Sedan
november 2007 är Moto Republic en designavdelning som ingår i Cliff Design. Syftet med
den avdelningen är att använda en utvecklad designkunskap som finns i företaget, enligt
Andinsson. Motos främsta kunder är BMW och Highland Motorcycles (dcgroup.se: 4).

Cliff hette från början Formtech i 17 år, sedan tyckte den dåvarande VD:n att det var dags att
byta  namn och kontaktade en reklambyrå (som hette Propeller Communication men hade
inget med Design Communications dotterbolag Propeller att göra) som kom med namnförsla-

SCH Design Communication

Propeller
(Göteborg &
Stockholm)

Cliff Design
(Göteborg)

Cliff Models &
Prototypes
(Göteborg)

Cliff Hemi
(Stockholm)

Moto
(Göteborg)

Figur 3.1: DC Group idag – Egen figur

(Dotterbolag) (Avdelning)

(Moderbolag)
(Ägare)
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get Cliff. Ingen har egentligen fått någon vettig förklaring till varför, enligt Andinsson. Nam-
net Moto kommer ifrån att de ville ha något utmanande och eftersom alla är motorfixerade i
den gruppen, brinner för motorcyklar och dess utveckling där motorn är central, så ledde det
till namnet Moto, enligt Andinsson.

Cliff har alltid gjort affärer med Volvo design men Cliffs designavdelning startade på 90-talet.
Den har följaktligen inte funnits i 20 år men det har designrelaterade frågor gjort, enligt
Nordlund. Sedan designavdelningens start har företaget fokuserat på fordon med Volvo och
Saab som de största kunderna. En period var kunderna transportrelaterade, utan att vara trans-
portföretag, enligt Nordlund och bland de kunderna stod Stiga och BT för majoriteten av
dessa körbara medel. Numera ligger den tyngsta fokusen på producentprodukter, lastbilar,
construction equipment, hjullastare osv. Cliff Design har två personer stationerade på Volvo
Car som konsulter. Företag som Volvo Car har egna designavdelningar och enligt Nordlund,
så är det viktigt för Cliff Designs medarbetare att känna till deras processer. Det gör Cliff
Design genom att placera anställda ute hos kund under en period för att få den erfarenheten.
För närvarande har Cliff Design 11 anställda, där sex av dem arbetar på kontoret och fem hos
kund. Ett tag så var alla utan en anställd hos kund men det var ingen önskvärd situation, enligt
Nordlund.

3.4. Cliff Models & Prototypes

Cliff Models & Prototypes grundades 1988 och tillhör DC Group sedan 2006. De arbetar
bland annat med att serva fordonsindustrin med fysiska modeller och prototyper av olika slag.
De jobbar mot design- och marknadsavdelningar. Prototyp och Modellverkstaden finns i
Torslanda i Göteborg och har 21 anställda. De arbetar i team som består av modellberedare,
studioingenjörer, projektledare, fräsoperatörer, sälj och produktion. De gör ofta projekt till-
sammans med övriga designers i koncernen (Johnsdotter, 2008).

Företaget består av två avdelningar, den ena heter Show och Teknik och är en projekt- och
teknikavdelning (konstruktion) och den andra är en ren produktionsavdelning som sköter
framtagandet av modeller, enligt Wadell. Produktionsavdelningen är Mats Johansson huvud-
ansvarig för och Martin Andersson är ansvarig för projektledning. De främsta kunderna är
Volvo, Electrolux, Scania och Electra. De håller på med design prototyper av allt ifrån full-
skalebilar till små detaljer. Cliff Hemi håller på med friformning och är fristående i koncer-
nen. Cliff Models & Prototypes och Cliff Hemi håller på att bygga upp ett samarbete för att
hjälpa varandra mer i kundprojekt än vad de gör idag. Ett mål är att utbytet mellan dem skall
fungera bättre, enligt Johansson.

Från början hette de Formtech, vilket startade 1988 och det är grundstenen i hela företaget och
som numera är Cliff Models & Prototypes och Cliff Design. Det startades av tre personer
(Lennart Johansson, Gillis Carlsson och Boris Icanovic) som jobbade med design i bilindu-
strin och företaget har sedan dess haft hårda kopplingar till bilindustrin. Företaget hade tidi-
gare ett delägt bolag i Brasilien som de köpte in sig i samt ett i Detroit som var uppstartat
ifrån Sverige. Den största utvecklingen som har skett är att Cliff Models & Prototypes numera
har kunder i andra segment såsom medicinteknik, vitvaruindustrin och mer internationella
kunder. I början stod Saab Automobil och Volvo Personvagnar för nästan 100 procent av om-
sättningen men nu har det blivit en förändring i kundbasen.
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3.5. Cliff Hemi Models & Prototypes

Cliff Hemi Models & Prototypes grundades år 2000 och tillhör DC Group sedan 2007. De
jobbar med design av modeller genom rapid prototyping (en teknik för att producera fysiska
prototyper) (Johnsdotter, 2008). Det är en outsourcad del av Electrolux prototypverksamhet
som fanns under många år och år 2000 beslutade Electrolux att lägga ner en utvecklingsav-
delning som hade 85 ingenjörer i Stockholm, enligt Larsson. De ansåg att de inte behövde
prototypverksamheten i samband med det men enligt Larsson så ville de ha den men inte
driva den i egen regi, varför Larsson köpte verksamheten. Avdelningen hette under Electrolux
drift Electrolux Research & Development Technologies och hade hand om produktutveckling.
Efter köpet döpte Larsson verksamheten till Hemi och företaget låg kvar i Electrolux hus.
Hemi fortsatte serva Electrolux men även kunder i Stockholm och Larsson berättade:

”Så höll vi på ett antal år tills för lite drygt ett år sedan när Cliff började uppvakta och
ställa lite frågor om vi var intresserade av att på något sätt slås ihop och det kunde vi väl
göra tyckte jag och så vart det så.”

Cliff Hemi jobbar med två olika branscher, den ena är designbolag med visualiseringsmodel-
ler, allt från Scania lastbilar till små medicininstrument och den andra är företag som håller på
med egna eller andras produktutveckling, prototypdelar eller små produktionsserier. Cliff
Hemi jobbar även med reklambolag, enligt Larsson. Under Electrolux tid var de mellan 20 till
50 anställda och till slut var de 18.  Electrolux behöll några anställda, några följde med till
Domet som såldes samtidigt och fyra var kvar på Hemi, enligt Larsson. De har köpt in maski-
ner, nya utrustningar och tekniker och har i genomsnitt haft 30 procent Electrolux jobb och
resten har varit till externa designbolag och produktutvecklingsföretag, enligt Larsson. En av
anledningarna till förvärvet av Hemi och Propeller, var att 20 procent av verksamheten låg i
Stockholmsområdet med bland annat Scania och Electrolux, enligt Andinsson.

3.6. Propeller

Propeller grundades 1995 av Fredrik Magnusson och Magnus Lundström. Det är en design-
konsultbyrå inom industridesign och är en av Skandinaviens top designbyråer med en kreativ
grupp inom produkt, interaktion, grafik och strategiska designers, enligt Stern. Propeller har
vunnit ett flertal priser för sina designade produkter genom åren (Propeller marknadsförings-
bok, 2007). Företaget har profilerat sig genom att försöka göra lite mer och sikta lite högre än
deras konkurrenter och de har alltid haft ambitionen att vara lite mer påhittiga och nytän-
kande, vilket har differentierat dem, enligt Klockars. Propeller har alltid haft bredd med olika
typer av projekt och kunder, vilket har gjort att de har haft kompetenser och kunskap om
kunder inom olika segment, enligt Stern.

Namnet Propeller kom grundaren på genom att rita tre överlappande cirklar som stod för
science, utveckling och marknadsföring, enligt Andinsson. Efter han hade ritat upp cirklarna
ville han ha en sammanlänkande del mellan avdelningarna och ritade till det, vilket bildade en
logotyp som såg ut som en Propeller. Därför fick företaget heta så, enligt Andinsson.

Propeller har vuxit stadigt sedan 1995 och gått igenom en del saker, enligt Klockars. När de
anställda blev upp mot 15 så kände Fredrik Magnusson att han var tvungen att ta det ett steg
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till och sålde det till Semcon år 2004, vilka i sin tur sålde Propeller till Design
Communication 2007. Klockars tillägger: //…”den här resan har varit ganska påfrestande för
alla tror jag. Nu är det väldigt bra läge här men det har kostat lite människor på vägen, folk
som har tyckt att det har varit bättre förr osv.”

Klockars tycker att det är stor skillnad på de tidigare och de nuvarande ägarna, på ett positivt
sätt. Propeller Stockholm hade till en början bara de två grundarna och Stern som första an-
ställd. Redan efter några år var de ungefär 10 anställda och blev ett av Sveriges ledande bolag
inom industridesign. De expanderade och flyttade till större lokaler och blev därefter upp-
köpta av Semcon, enligt Stern. Fredrik Magnusson som var ensam ägare hade bra kontakt
med Hans Johansson som var Semcons dåvarande VD. Stern berättar att efter några år var
Hans Johansson inte längre kvar som Semcons VD och ledningen beslutade att Propeller inte
längre passade in i deras portfölj och sålde företaget till Design Communication.

Anledningen till att Design Communication köpte Propeller var att de ville bredda sin portfölj
av bolag och Cliff Design och Propeller hade olika typer av kundbaser som kompletterade
varandra, eftersom de inte var regelrätta konkurrenter. Cliff var mer mot transport och proto-
typbranschen och Propeller mer mot konsumentprodukter och Medical, enligt Stern. Hon be-
rättar vidare att de vid uppköpstiden var 17-18 personer och att några fick lämna företaget
inom Semcon Design, i samråd med Fredrik Magnusson. Resten ingick i Propeller och blev
Propeller Göteborg, enligt Stern. Hon tycker att beslutet som Semcons ledning tog var på be-
kostnad av Propeller men att de idag, efter Design Communications uppköp, är i god fas och
att uppköpet var bra både för Design Communication och Propeller.

Hon förklarar att det var en turbulent period 2004-2007 med uppköp och skiften. Stern be-
rättar att Fredrik Magnusson, kallades för ensam fotbollstränare för laget och att de hade ett
väldigt sammanlänkat team. När han fick dela sin tid mellan Göteborg och Stockholm på
Semcon tiden, blev det stor skillnad. Fredrik Magnusson fick lägga mycket tid på politik med
Semcon för att få ihop projekt och få gehör för sina investeringar och han kände att det var
dags för honom att sälja bolaget, enligt Stern. Hon förklarar att följden blev en kris för vissa
av de anställda och att tanken föddes där för vissa, att det var dags att ge sig av efter åtta år
och starta egen verksamhet, vilket de också gjorde efter Design Communications uppköp. Det
var enligt Stern en stor händelse men idag har Propeller i Stockholm löst det mesta genom
nyrekrytering och hon tillägger att det har varit bra med nytt blod.

Frisk hade hoppats att köpet av Propeller kunde ha skötts bättre men att det kanske inte var
möjligt pga att Semcon var börsnoterat och att information inte fick komma ut på aktie-
marknaden förrän det var klart. Hans önskan hade varit att information åtminstone kunde ha
gått ut på gruppchefsnivå, så att de kunde ha varit med och informerat personalen. Frisk har
haft som ansvar att få affären att fungera. Design Communication och Frisk fick jobba mycket
med att effektivisera Propeller, eftersom de inte hade haft något resultatansvar under Semcons
ägo. De hade tillåtits gå flera hundra tusen back per år, vilket Design Communication fick
styra upp genom att effektivisera och sätta rutiner. Det passade inte alla designers, utan några
av de bästa och mest seniora slutade ganska snart, enligt Frisk. Det var dock någonting de
hade räknat med men det var tråkigt, problematiskt och mycket jobb med att hitta nya desig-
ners men idag menar Frisk att Propeller står på en bra nivå igen.
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3.7. Pininfarina

Pininfarina gör design engineering och produktion och är ett internationellt företag där
mycket sker i Turin. Deras huvudkontor ligger i Cambiano, strax utanför Turin i Italien. Där
görs all design men även engineering som de också har i Frankrike, Tyskland och Marocko.
Därutöver har de fabriker i Turin och i Sverige. Företaget arbetar mycket med B2B företag
och inte direkt mot konsumenter. De gör all slags design för de bilföretag de arbetar med och
inom alla segment, från små ekonomibilar till Ferrari. De gör också industridesign och det
Pininfarina är mest kända för är enligt Vermeersch:

 //... “what we are known for is that for the objects that we design, we give it a premium
touch. We are mostly known because we work for Ferrari and Maserati, we do niche cars
a little bit more exclusive cars. Because of that our image is a more premium brand”.

Pininfarina åtar sig alla slags uppdrag och har olika designavdelningar med industridesign,
konstruktion samt allt ifrån kaffemaskiner, solglasögon, köksmaskiner, möbler till interiörde-
sign för exempelvis hotell. De har en stor automotive studio där de gör all slags transport från
Industrial transport till public transport samt deras huvudområde som är bildesign.

Pininfarina grundades av italienaren Pinin Farina 1930 och fokuserade fram till 40-talet på
design och hantverkskonstruktion av speciella bilkarosser med innovativ styling och tekniskt
utmärkande drag, för individuella kunder eller i små produktioner. Under tidigt 50-tal ville
Pininfarina samarbeta internationellt inom design och tillverkning med den amerikanska bil-
tillverkaren Nash. Företaget ingick också ett samarbetsavtal med Peugeot, vilket har stärkts
genom åren fram till idag. 1952 inleddes också samarbetet med Ferrari vars kontinuitet har
varit extremt viktigt tekniskt, stilenligt och imagemässigt. Under andra hälften av femtitalet
började Pininfarina högproducera (27 000 Alfa Romeo Giulietta Spiders) för industriella kun-
der och flyttade sitt huvudkontor från Turin till Grugliasco, under ledning av grundarens son
Sergio Pininfarina och svärsonen Renzo Carli. Samarbetsavtal inleddes med olika biltillver-
kare såsom med Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa Romeo och Ferrari (pininfarina.com: 2).

1964 skapades ett nytt studie- och research center och1966, efter grundarens död, blev Sergio
Pininfarina delägare och fortsatte den organisatoriska och tekniska förnyelsen av företaget.
Kalkylerings- och designcentret startades 1967 och det var det första steget i processen av
teknologisk utveckling, vilken gjorde Pininfarina ledande inom automotive karossdesign
under 70-talet. Utvecklingen av Pininfarina ledde till bildandet av en industriell grupp 1979
som ägdes av ett holdingbolag, Pininfarina S.p.A. som koordinerade de finansiella
aktiviteterna samt image av de olika dotterbolagen. Det året blev Pininfarina även börsnoterat
(pininfarina.com: 1, 2). 1986 inträdde Pininfarina S.p.A. på aktiemarknaden och Pininfarina
Extra s.r.l. bildades, vilket är ett dotterbolag som inriktar sig på produktdesign
(pininfarina.com: 2). 1987 bildades Pininfarina Extra S.r.l. genom vilka Pininfarina Group
utvidgade designverksamheten inom alla områden i industriell design (pininfarina.com: 1).

Pininfarina Deutschland Gmbh bildades 1991 genom två företagsförvärv i Tyskland som ver-
kade inom engineering och modellområdet (pininfarina.com: 1). 1997 förvärvades en ny an-
läggning i Bairo Canavese där SUV Mitsubishi tillverkades från 1999 (pininfarina.com:
1).Det var en industriell överenskommelse med Mitsubishi Motors Corporation för produk-
tion. Ungefär 30 000 enheter per år producerades av Pajero Pinin, den nya sportbilen för
Mitsubishi som var ämnad till den europeiska marknaden (pininfarina.com: 2).
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2001 ökade Pininfarina S.p.A. sitt intresse i Pininfarina Extra S.r.l. från 20 procent till full
kontroll, därmed erhölls en helt organisatorisk och opererande integration av industriell
design i alla marknadssegment, med undantag av transportmedel.  För att framhäva
Pininfarina Groups nya strategi att utvidga serviceutbudet av styling och nischproduktion,
blev Pininfarina en av få fullservicepartners på marknaden. I enlighet med den nya strategin
att agera på marknaden som fullserviceleverantör, kungjorde Pininfarina i januari 2002 grun-
dandet av Open Air Systems GmbH, ett 50-50 samarbetsbolag mellan två företag för design,
engineering och produktion av nerfällbara taksystem (Ibid.).

1996 inleddes ett styling och engineering samarbete med det kinesiska företaget Hafei som
blev alltmer viktigt 2001, då ett andra och tredje kontrakt signerades för styling, engineering,
prototyparbete och testning av fordon med europeisk standard. Den hyllades vid en utställning
på 2002 Beijing Motor Show, då en konceptsportbil visades för att stärka Hafeis
varumärkesidentitet (Ibid.).

I november 2002 signerades ett avtal med Volvo Car Corporation för att utveckla en ny bil,
vilket gav Pininfarina tillväxt inom sin engineering verksamhet. Pininfarina ansvarar för hela
projektet, från Volvo Cars definition till produkt- och process engineering, prototyper och
testservice. Samma år hade GM – Daewoo Nubira som var designad av Pininfarina, debut på
Seoul Motor Show och det förhöjde samarbetet med den koreanska biltillverkaren (Ibid.).

I augusti 2003 träffade Pininfarina S.p.A. en överenskommelse med Lagardère SCA group,
om att köpa Matra Automobiles engineering, test- och prototypverksamheter för att stärka
Pininfarinas position i den nya produktutvecklingssektorn (pininfarina.com: 1, 2). Målet med
förvärvet var även att bygga upp Matra Automobile Engineering Morocco 2005, vilket ligger
i Casablanca i Marocko (pininfarina.com: 6). I september 2003 slöt Pininfarina S.p.A. och
Volvo Car Corporation ett samarbetsavtal (60 procent ägs av Pininfarina och 40 procent av
Volvo Car Corporation) med syftet att utveckla och tillverka Volvos nästa årsmodell av
cabriolet. Detta nya företag Pininfarina Sverige AB, ansvarar för all verksamhet i Uddevalla
fabriken, inklusive projektledning, process engineering, prototyper och test service
(pininfarina.com: 2).

Basen i Pininfarina var produktionen, sedan tillkom design och engineering samt konceptser-
vice som erbjöds kunder vid sidan av produktionen, enligt Vermeersch.

Pininfarinas företagsförvärv är Matra i Frankrike, MPX i Tyskland, ett företag i Marocko,
representationskontor och engineering i Kina och Pininfarina Extra i USA med lifestylepro-
dukter etc. Förutom förvärven har de som nämnts ett samarbetsavtal med att producera Volvo
C70 i Uddevalla, Sverige, enligt Vermeersch.

Pininfarina är ett konkurrenskraftigt, industriellt företag med kapacitet för tillväxt. De håller
samtidigt kvar vid att bygga på sina traditioner och sin produktkultur med tillgivenhet för
kvalitet, designteknologi och konstruktion (pininfarina.com: 2). De erbjuder idag tjänster
inom sju områden: Design, Engineering, tillverkning av nischfordon, Aerodynamik och Rese-
arch Center, Ceram (bolag i Frankrike) med tester, specialprojekt för kunder som exempelvis
vill ha en specialdesignad bil och Pininfarina Extra som utför produkt- och interiördesign
(pininfarina.com: 4).
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Pininfarina Extra erbjuder tjänster inom Architecture & Interior (t ex hotellkomplex, lyxlä-
genheter, Olympic Cauldron OS 2006 (elden/stativet)), Consumer (t ex kaffemaskiner, sol-
glasögon Ray-Ban, flaskor, resväskor), Home & Office (t ex kök, Jacuzzi duschkabin och
bad, grill, kontorsmöbler, tandläkarutrustning, soffor), Sport (t ex logotyp Euritmica 2008
gymnastikmästerskap, Olympic Torch Torino 2006, löparskor Fila), Technology (t ex telefo-
ner, LCD-skärmar, projektorer) och Other Means of Transportation (t ex motorbåtar och flyg)
(pininfarina.com: 7).

Några av Pininfarinas främsta kunder är Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Peugeot,
Citroen, Rolls-Royce, Daewoo, Honda, Hyundai, General Motors, Brilliance, AviChina –
Hafei, Changfeng, Chery, JAC, Ford, Jaguar, Volvo, Mitsubishi, tåg, buss, truck, sjöfart, flyg,
specialkunder (exempelvis privata kunder för vilka de bland annat skräddarsyr Ferrari),
Motorola och Jacuzzi (pininfarina.com: 5). De gör mycket jobb åt företag i Kina och Indien
men även i andra utvecklingsländer. Antalet anställda är ca 2500 globalt och på huvudkonto-
rets anläggning arbetar 120 inom automotive avdelningen och 30 av dem inom industridesign.
I Turin arbetar 300 personer inom engineering. Antalet anställda beror på projektens
omfattning. Pininfarina omsätter runt 600 miljoner euro per år, enligt Vermeersch.

Figur 3.2: Pininfarina Group – pininfarina.com: 3
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3.8. DC Group och Pininfarina om förvärven

Respondenterna i DC Group och Pininfarina beskriver hur det har fungerat med förvärven.

3.8.1. DC Group om förvärven

Cliff och Propeller hade bara kompletterande kundbaser och kompletterande utbud. Cliff tog
över Propellers kunder med renodlade transportdesignföretag och Propeller tog över Cliffs
kunder inom andra sektorer, vilket gjorde att det blev en naturlig resa inom de båda verksam-
heterna. Det stärkte företaget och var positivt, enligt Andinsson. Det har givit en positiv
utveckling på de befintliga varumärkena. Förvärven har bidragit med kunskap och mångfald
och det skapar ett unikt utbyte av kompetenser som ingen annan konkurrent har, utan DC
Group har en av de djupaste insikterna i hur stora företag jobbar med produktutveckling,
enligt Andinsson.

När det gäller vad de anställda tycker om förvärven anser Andinsson att Cliff-personalen idag
är mycket gladare, mer energirika och motiverade. Han har jobbat tillsammans med dem tidi-
gare och menar att han ser skillnaden.

Frisk anser att Hemi var ett ganska enkelt förvärv utan några komplikationer, han tror dock att
det har varit komplicerat efteråt, eftersom de ligger lite avsides och att de troligen hade för-
väntat sig att vara en större del och att det hade blivit mer utbyten. Det har det inte blivit i
någon större utsträckning ännu, pga olika geografiska placeringar. Design Communications
marknadskoordinator arbetar dock med att få in dem i gemenskapen, enligt Frisk. Han säger
vidare att det var enkelt och naturligt att starta Moto, eftersom gruppchefen var intresserad av
motorcyklar och det var hans mål hela tiden. Att dela upp Cliff Design & Development i Cliff
Design och Cliff Prototype var en ren split utan bekymmer, enligt Frisk.

Förvärvet av Propeller var betydligt mer komplicerat på alla sätt, enligt Frisk. Det var skillnad
mellan Cliff och Propeller genom att det var olika affärsmodeller och olika typer av coach-
ningar. Det var dock genialt att förvärva Propeller, eftersom det var en kompletterande verk-
samhet som gav det som Cliff inte hade orkat bygga upp själv, enligt Frisk. Frisk tror att
gruppcheferna för de olika bolagen tycker att erbjudandet är bra. I Cliff är de lugna och trygga
men han är övertygad om att gruppcheferna i Propeller fortfarande har många frågor trots att
de är duktiga på att svara på dem själva. När det gäller de anställdas åsikter om förvärven så
varierar de, enligt Frisk och tillägger:

”De flesta tycker nog att det är toppen just nu men jag tror att man tycker i fallet
Propeller att man känner sig lite vilsen ibland men det är också på väg att gå över. Så
man får tänka att det är mindre än ett år sedan och vilsenheten är så mycket mindre nu än
då. Jag tror att vilsenheten när de tillhörde Semcon var större så det är inte så pga för-
värvet, utan att det är fyra år när de tillhörde Semcon som också måste arbetas igenom,
så det är hela arvet. //…jag tror att de åren har tagit hårt på personalen och att tillhöra
en teknikkoncern var det egentligen ingen i Propeller som ville”.

Propeller känner Andinsson inte lika väl från tidigare, jämfört med Cliff men han berättar att
Propeller Göteborg säger att det fungerar bättre idag men att de saknar en auktoritär ledare
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som de var vana vid under tidigare ägandeförhållanden. Andinsson tror att de är lite undrande
över varför hans handlande inte är på samma sätt som de är vana vid men att han kan inte er-
bjuda det ledarskapet, eftersom han är den han är och bara kan leda på sitt sätt. Andinsson tror
att Propeller Göteborg tycker att det är lite konstigt. Däremot tror han att Cliff personalen
tycker att det fungerar bra. När det gäller Propeller Stockholm, så tror han återigen att de är
vana vid att jobba med en auktoritär ledare och stark visionär som gärna kom in och rörde om
i grytan. Andinsson menar att han har ett ledarskap som är mer långsiktigt fokuserat och vill
gärna bygga någonting som han tror fungerar. Andinsson menar att det har varit en värdekon-
flikt men han har hållit kvar vid sina värderingar, för att få företaget att fungera bra långsik-
tigt. Han menar att det bevisligen fungerar som det är nu, eftersom det idag går uppåt för
Propeller. Innan Design Communication köpte Propeller hade de en förlust på 2,5 miljoner
kronor, vilket de vände till plus blygsamma 200 000 kronor första året och då hade de också
hämtat upp den tidigare förlusten, enligt Andinsson. Han menar vidare att han inte är beredd
på att jobba med den typen av risktagande som Propeller hade gjort tidigare med mycket
royalty basis och höga riskfaktorer, han tillägger:

”Jag tycker att det är oansvarigt att bedriva verksamhet på det viset. Det är faktiskt mitt
ansvar att se till så att det finns en viss trygget i bolaget, inte bara för min egen skull, utan
för de anställdas skull också. Det måste gå att driva framåt”.

Andinsson tycker att det har varit konfliktfyllt med förvärven på många sätt, både kulturmäs-
sigt, konflikter med chefer, med tidigare ägare och tidigare VD. Han tycker att det är tids och
energikrävande att hålla på med den typen av problem. Även Frisk tycker att det har varit
konfliktfyllt men att det mesta har löst sig bättre än förväntat.

Nordlund anser att DC Group har blivit starkt genom förvärven. Han menar att som branschen
har sett ut de senaste två åren, så har det funnits mycket jobb och då är det viktigt att arbets-
givare kan erbjuda någonting. Det anser Nordlund att förvärven tillsammans gör, genom ett
spännande och mångfacetterat utbud som lockar kreativa människor. På det sättet menar han
att det är starkt och även genom att företaget sprider sina risker till många olika branscher:
”Vi har ju stått förut med bara fordonsbranschen och då har man ju varit oerhört sårbar.”

Många av de anställda har inte varit med under själva förvärven utan har kommit till senare
men Nordlund tror att hans grupp delar hans uppfattning om förvärven. Han tror vidare att om
jag skulle fråga de andra grupperna, framförallt Propeller, så skulle jag säkert få svar på om
det har varit komplikationer med förvärven. När det gäller Cliff Design så var de först i före-
taget och enligt Nordlund så känns det som att företaget baseras på Cliff och att det har varit
tillägg med de andra förvärven. Cliff Design hade fullt att göra under perioden av förvärv, så
de anställda hade inte utrymme att ha så mycket att klaga på. Nordlund menar vidare att det
har varit mycket bekymmer men från hans grupp har det varit positivt med förvärven.

Larsson kommenterar förvärven enligt följande: ”Ja, jag säger väl inget speciellt egentligen.
Jag har inga direkta åsikter om det. Det funkar väl som det gör men jag vet inte riktigt vad
strategin är och varför men det fungerar bra. De har samlat likartade verksamheter i en
grupp”.

Larsson tror att hans grupp är nöjd med förvärven: ”Jo, de tycker väl att det är ganska bra
tror jag. Det finns ju fördelar med en större organisation på olika sätt”. Han anser inte att det
har varit några komplikationer med förvärven.
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Klockars kommenterar förvärven inom DC Group enligt följande:

”Jag tycker att de har lyckats, som det ser ut nu, samla en väldigt bra och lätthanterlig
grupp ändå. Vi har väldigt lika filosofi, vi ser på design på samma sätt inom Cliff och
Propeller och det är inga motsättningar eller ideologiska olikheter eller sådär”//…det är
klart att Hemi och Cliff Models & Prototypes de är ju en liten annan sort och en annan
grupp men jag tycker att vi kommer väldigt bra överens. Just nu känns det som att vi trots
väldigt olika inriktningar, så bildar vi en väldigt bra enhet. Det här kommer säkert att
ändras, jag garanterar att de kommer att göra nya förvärv som kommer att införlivas
under den här etiketten DC och jag hoppas på att det fyller ut de pusselbitar som möjligt-
vis saknas, så att det inte blir en för konstig bild”.

Med det menar han:

//…”att man inte köper riktigt samma sorts verksamhet för här kompletterar man då. T ex
skulle man kunna tänka sig att vi skulle behöva bli bättre på strategisk designstrategi och
design management. Det är väl en pusselbit som inte riktigt hör till nu då.

Gruppen som Klockars basar över är positiva till förvärven enligt honom:

”De är oerhört lyckliga över att få ingå i DC, eftersom mitt team har en ganska dyster
historia där vi har levt först i en glamorös tillvaro på Semcon, där vi var kronan i juvelen,
det man skröt om på Semcon. Sedan ändrades det där till att vi istället fick kämpa för vår
tillvaro och sedan så blev vi Propeller, vilket var en positiv förändring men som sedan vi-
sade sig vara negativt, eftersom allting satsades på teamet som var i Stockholm. Sedan
hamnade vi i bakvattnet lite grann innan DC kom in och ställde väl saker tillrätta lite
grann kände vi i vår grupp, att vi fick den plats och den tid som vi förtjänar”.

Stern säger att den gamla gruppen som slutade, inte tyckte att det var intressant för dem per-
sonligen, utan då var det dags att gå vidare men att hon tror att de anställda idag tycker att det
är bra. Hon menar vidare att:

”Så länge man har tydlig kommunikation i organisationen, man har utvecklande,
spännande och lönsamma projekt så är folk nöjda och glada, man får personlig utveck-
ling. Om det inte uppfylls så är folk inte nöjda. Så enkelt är det, det är ändå den dagliga
situationen som är viktig”.

Det har dock varit en del komplikationer enligt Klockars:

”Ja, komplikationerna har väl varit att några av de mest tongivande och erfarna desig-
ners i Stockholm tyckte att nu får det räcka med köp hit och dit och nu får vi göra det vi
har drömt om och starta eget och hoppade av väldigt många som var duktiga inom de-
sign. //…Det påverkade hela Propellers identitet att de här människorna försvann, för i
Stockholm har man haft en tuff period med att försöka hitta en ny struktur, en ny rutin,
nya nyckelroller. De har fått anställa ganska mycket folk och många av dem har varit
ganska oerfarna, så det har varit ett svårare team. För vår del här i Göteborg, för mitt
team, så ser jag bara positiva saker och få komplikationer. Även om det finns saker som
kunde bli bättre jämfört med det vi hade innan, så det är mycket bra”.
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Huruvida kunderna märkte av att tongivande designers slutade kommenterade Klockars: ”Inte
här i Göteborg tror jag att det märktes men i Stockholm har det varit tydligt, för de har tagit
med kunder. De var jätteviktiga personer”.

Stern säger också att det har varit komplikationer, till följd av att en stor grupp seniorer
slutade vid samma tidpunkt men att de har rekryterat och löst det eller en del av det. De
skiftar personal mellan Göteborg och Stockholm vid behov och löser det på det sättet också.
Hon skulle också önska att företagets VD var hos dem i Stockholm oftare, vilket egentligen
inte är något problem, utan mer en önskan om att ha en tätare kommunikation mot ledningen.
Hon förstår dock att om du är VD för tre olika bolag på två olika orter, så finns det en
begränsad tid.

Johansson tycker att han är för dåligt insatt men att det känns rätt att jobba åt det hållet som
företaget har gjort, genom förvärven. Han tror att hans grupp tycker det är svårt att sätta sig in
i det, för det är någonting som de inte har diskuterat. Det har rullat på ganska mycket under en
tvåårsperiod med mycket chefer och han tror att de anställda undrar lite om vad som kommer
att hända imorgon. De har fokuserat mer på överlevnad och att prestera, för att företaget inte
skulle göra sig av med Cliff Models & Prototypes. Han säger att de anställda inte tänker i de
banorna, eftersom de inte har all information om varför förvärven gjorts. Informationen är
ganska viktig och borde egentligen förmedlas ut, enligt Johansson. Han tycker att VD:n har
försökt men att det inte har verkat mottagligt bland de anställda. Fördelen med DC Group är
att de kan få hjälp rent ekonomiskt. En komplikation som han kommer att tänka på i första
hand är att de inte har fått igång samarbetet med Cliff Hemi ordentligt, trots att det förvärvet
gjordes för drygt ett år sedan. Johansson menar att de hade kunnat jobba närmare varandra än
vad de gör idag. Han ser det dock inte som något problem, utan snarare som en möjlighet.

Wadell säger att de har ingått i olika konstellationer och han tycker att det är bra med nu-
varande struktur, för företaget har högt uppsatta mål som är betydligt mer uppskruvade
jämfört med tidigare ägares mål. De förra ägarna var börsnoterade, vilket var en speciell situa-
tion. Idag är det viktigare vad de gör än vad aktien står i, vilket Wadell tycker är skönt. Han
tycker att ribban är satt högt och att det är roligt när det händer saker och att ingå i en stor
struktur av företag. Dock finns det alltid olika kulturer på olika företag som kan vara lite pro-
blematiskt att få ihop, till en stor enhet som drar åt samma håll. Wadell anser dock att
företaget har lyckats bra med det. Han tycker det är kul att det är en sådan framåtanda.

Wadell tror att alla i gruppen tycker att det är roligare att ingå i en större grupp och att de är
mindre sårbara när de ingår i en större konstellation, samtidigt som de blir mer anonyma som
en del i ett stort företag. De har idag större möjligheter att göra gemensamma event och få
mer saker som är personalvårdande. Han menar vidare att det alltid är problem att sätta ihop
olika kulturer och tar ett exempel som Cliff Models & Prototypes och Cliff Hemi som skall
samarbeta men där det finns olika kulturer, olika sätt att arbeta, olika sätt att tänka på och
olika kunder som har olika krav. Han menar att det då är svårt att försöka samarbeta och dra
nytta av varandra, för det uppstår komplikationer innan de har lärt sig hur de olika företagen
arbetar och vilka synergier de kan dra av det. Han menar att det är en lång lärandeperiod för
att komma igång.
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3.8.2. Fördelar med förvärven

Fördelarna med förvärven har enligt Andinsson varit att det har skapat en unikhet på markna-
den för Design Communication, genom att kunna erbjuda ett komplett utbud med starka
kompetensgrupper. Det har gjort att de har lätt för att vinna kunders förtroende med den
styrkan. Sedan tycker han att de har en finansiell styrka som är unik i branschen. De har lätt
för att etablera goda relationer med nya och befintliga kunder.

Frisk anser att fördelarna med DC Group är storheten, tryggheten och att det gör deras erbju-
dande unikt. Enligt Klockars är fördelarna:

//…”det är roligare att vara i ett större sammanhang och att vi kan närma oss större
kunder utan några större problem. Ägarna är också väldigt lyhörda och förändringsvil-
liga, en jätteviktig grej. De lyssnar och de prövar olika sätt att förändra och förbättra.
Jag tycker att det är fantastiska saker här och att man är ganska rättvis och låter alla få
göra saker här, även om någon grupp skulle gå lite sämre en period så får alla ändå ta
del av det som händer och känna sig viktiga”.

Nordlund ser bara fördelar med förvärven och är positiv till DC Group. Han menar att förde-
larna med förvärven är storlek, inspiration, organisation och administration och att allt egent-
ligen hänger samman med storlek. Larsson är också positiv till förvärven och tycker att för-
delarna är att: ”Det är en större organisation och lite mer resurser osv.”

Stern är också positiv till förvärven och säger:

”Jag tycker det är väldigt bra. Det känns bra att man har en stark ekonomisk ägare som
har ett tydligt fokus på att sälja designtjänster. //…sedan tycker jag att bolagen komp-
letterar  varandra bra och nu så arbetar man mer med att sätta strukturerna i bolaget och
så tycker jag att det är bra att man har behållit de starka varumärkena som det faktiskt är,
inom respektive segment”.

Hon tycker också att det är spännande och kul med nya kollegor, de kan ta in kompetens i
projekt från båda bolagen. Det är också bra att det är ett litet ägarbolag som inte är så central-
styrt som Semcon var, det finns en annan långsiktig kliché och det är positivt att det är ett litet
bolag där de anställda kan vara med och bestämma. Stern anser vidare att det finns en villig-
het att ekonomiskt satsa på projekten, jämfört med Semcon som ägare. En annan positiv sak
anser hon är att de är en större spelare globalt idag, med möjlighet att försöka få kunder i
Japan, USA och Europa, på ett helt annat sätt än tidigare. En annan fördel tycker hon är att det
är ett bättre sätt att styra bolaget där de inte är så individberoende som de var under
Fredrik Magnussons tid. Hon säger att det gäller att skapa en struktur som är hållbar, även om
någon från ledningen försvinner. Hon anser vidare att Fredrik Magnusson var en bra ledare
och visionär och att han byggde Propellers varumärke, vilket var bra för Propeller och nu
saknar de en sådan individ, vilket är på både gott och ont. Hon jämför med stora byråer
internationellt som exempelvis Ideo som inte är byggt på en individ, utan på ett bolag och hon
tror att det är nödvändigt för att det skall hålla långsiktigt.

Johansson ser i stort sett bara fördelar med DC Group och tycker att det ser positivt ut med
koncernen, genom att det finns olika typer av tjänster och att det känns som att de skulle klara
av en lågkonjunktur, genom bemanningen i koncernen. Han tycker att utvecklingen ser bra ut

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om

http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm
http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm


EMPIRI

33 (33)

genom att företaget har stora förhoppningar och kunskapen finns, så det gäller bara att jobba
med rätt saker. Han har fått intrycket att det har varit för många olika ”bollar” innan.

Wadell anser att eftersom de jobbar med de största företagen i Sverige och några av de största
i världen, så är det lättare att ha mer ”power” bakom när de framförallt träffar nya kunder,
genom en större sammanslutning. Dessutom har de större kompetens inom hela gruppen som
de lätt kan kontakta om det är någonting som de behöver hjälp med. En annan fördel är att
alla företagen i koncernen har haft olika kunder, vilket gör att respektive bolag får tillgång till
en större kundbas med redan inkörda kontakter, enligt Wadell.

3.8.3. Nackdelar med förvärven

Nackdelarna med förvärven tycker Andinsson är att de kan uppfattas som splittrat och ofoku-
serat, eftersom de har så många olika budskap inom koncernen och däri ligger även utmaning-
en att kunna samla olikheterna under ett paraply och framstå som en stark enhet. Frisk anser
att nackdelen är att personalen i grupperna inte känner tillhörighet till DC Group, de känner
tillhörighet till sin grupp, gruppchef och sina jobbarkompisar. Han tillägger att DC Group är
mer mot kunden än vad det är internt.

Klockars anser att nackdelarna är:

”Nackdelar skulle kanske vara att det är en ganska ny konstellation, det har liksom inte
satt sig ännu och organisationen är lite otydlig. Det finns väldigt mycket att förbättra när
det gäller kommunikationen och få lite ordning på saker och ting. Inte riktigt hittat formen
för alla delar av verksamheten”.

Nordlund ser inga nackdelar. Larsson säger: Nackdelar är att det inte är riktigt strukturerat
än om hur det skall fungera som är lite nytt fortfarande. Det kommer väl så småningom”.

Det Stern tycker är negativt med förvärven är att det växlar mer nu med organisationsstruktur
och kommunikation och hon anser att det behövs rutiner för det. Johansson tycker att den
enda nackdelen som han främst kommer att tänka på, är kommunikationen. Han tycker den är
svårt att få ut, att hitta den röda tråden genom hela koncernen och vad de skall jobba efter och
ju större koncernen blir desto svårare blir det. Han tycker inte att DC Group tar tillvara på
sådant som kan ge synergieffekter och de separata bolagen vet inte vart de skall vända sig för
att få hjälp. Han menar att de säkert kan få mer hjälp internt som de inte tänker på, eftersom
de inte hinner och inte har koll på vad andra kan göra inom DC Group. Johansson förklarar att
det egentligen är en kommunikationsbit och tillägger:”Man expanderar men man vet inte vad
som finns i det man expanderar. //…Vi har otroligt mycket under samma tak och det är en
styrka men jag tror inte att man utnyttjar den styrkan tillräckligt.”

Enligt Wadell är nackdelarna att de sitter på olika ställen och har olika kulturer och det är
svårt att driva tvärfunktionella, stora projekt.

3.8.4. Pininfarina om deras förvärv

Vermeersch tycker inte att det har varit några direkta problem med deras förvärv och säger:
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”Problems no, it’s just a challenge to make colloborate all those different countries like
France, Germany, Italy, Marocko and then after that the fact that the clients are from
other countries like India or China. That makes it very challenging to get all the app-
roaches and cultures and that is resolved by having a quite international managing staff”.

Han säger vidare att det inte har varit något större motstånd från de anställda vid förvärven
eller varumärkeshanteringen efteråt. En sak som Pininfarina beslutade före förvärven var att:

“One thing that we decided when disussing about that, was to not globalise the design in
the similar way we have done with engineering and so. All over the world it is not related
to design and creative sometimes to design speak about engineering. We show that we are
doing Italian design”.

Om Pininfarinas strategiska plan gällande företagsförvärv säger Vermeersch:

”The strategic plan as far as concern to the engineering, is to work geographically close
to the client, wich means Renault in France and in Germany because we work for BMW,
so engineering whise being geograpically close to the client”.

3.9. Varumärkeskapital

Pininfarina är medvetna om att de har ett starkt varumärke och vilka de främsta orsakerna är
till det. När det gäller DC Group så råder det delade meningar om de olika varumärkena i fö-
retagsportföljen och dess värde.

3.9.1. DC Groups varumärkeskapital

Det råder delade meningar om hur starka varumärkena är i respektive bolag inom DC Group
men majoriteten av respondenterna anser att samtliga behöver fortsatt uppbyggnad för att bli
starka och kända. Andinsson anser att Cliff som funnits som varumärke i tre år, börjar bli
kända och starka inom transportsektorn, Propeller är det starkaste varumärket i företagsport-
följen och Design Communication börjar gå om de andra varumärkena internationellt. De
jobbar på att bygga upp det och fylla upp det med värde. Andinsson anser att det är en fördel
att ha det utrymmet att spela på. Han tillägger att Design Communications varumärke börjar
bli mer känt som följd av att de använder sig av det varumärket internationellt, vilket gör att
ryktet kring företaget byggs upp. Merparten av respondenterna instämmer i att Propeller är det
starkaste varumärket i portföljen nationellt. Stern säger dock att det även är känt internatio-
nellt. Några respondenter tycker att det skulle vara starkast att använda sig av ett varumärke
generellt för att det känns starkare, medan merparten anser att det framförallt kortsiktigt är
bäst att använda sig av flera för att det ger mer dignitet att visa DC Group med dotterbolagen
och att det kan hjälpa till att stärka samtliga varumärken.

Frisk anser att Design Communication, än så länge inte är ett starkt varumärke. Han tycker
inte heller att DC Group är ett bra namn och att det i nuläget inte är namnet som gör varumär-
ket. Företaget håller dock på att bygga upp det, så att det får en hög igenkännighetsfaktor.
Han tillägger att det inte går att förvänta sig att ett varumärke som är drygt ett år gammalt
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skall vara starkt redan (egentligen två år men det var först efter förvärvet av Propeller som de
gick ut med det). Frisk säger vidare att han tror att Design Communications varumärke byggs
på Cliff och Propeller.

När det gäller Moto så tycker Andinsson att det känns som utmanande och provocerande,
fräscht på marknaden, pådrivande, starkt och bra. Frisk säger att Moto är ”extremely passion
driven” och att Cliff Models & Prototypes bygger på en grundkompetens och en slags rejälhet
inom DC Group som kan tilltala kunderna. Wadell säger att Cliff är ett relativt nytt varumär-
ke, eftersom de hette Formtech tidigare och de flesta förknippar Cliff med Formtech pga att
det var ett ganska starkt varumärke inom bilindustrin. Han anser att Propeller har ett starkt
varumärke men att Cliff inte är lika inarbetat.

Andinsson tror att de anställda skulle vilja:

”Jag tror att respektive bolag skulle vilja att just deras varumärke blir det stora varumär-
ket, istället för DC faktiskt och det är jag ganska övertygad om. Och det är väldigt positivt
för det finns en ganska stark identitet inom de olika varumärkena och det finns en stark
vilja att framstå som de bästa barnen så att säga. Det börjar ju däremot komma en ökad
respekt för varandra inom koncernen och det har varit väldigt positivt. Det gör det lättare
för dem att samarbeta. Men just respekt är ett nyckelord i det här, jag menar det har varit
ett år då man har försökt känna sig fram lite och kolla av vad de andra är duktiga på och
nu börjar de förstå lite mer om varandras styrkor och svagheter och därigenom växer
respekten för varandra också. Så att det är en mognadsprocess helt enkelt”.

Frisk tror att de anställda i både Cliff och Propeller vill behålla varumärkena:

”Jag tror att det finns en historia och ett arv som man absolut inte vill ta bort. Jag är
säker på att de anställda i Propeller vill fortsätta vara anställda i Propeller och de an-
ställda i Cliff vill fortsätta vara anställda i Cliff. //…Även om man går åt olika håll så tror
jag att man vill ha med en del av det som var ursprungligen”.

Hur Klockars grupp skulle vilja att det såg ut med varumärkena kommenterar han:

”Jag tror inte att folk tänker på det så mycket, de jobbar på. De är lite förvirrade ibland
men de är faktiskt väldigt måna om att vara en del av Propeller, deras hjärta finns hos
Propeller och det är där de jobbar och så. DC är inte så viktigt och Cliff är goda kollegor
som man trivs bra ihop med. Men DC är liksom inget som folk pratar om, man vill gärna
vara Propeller”.

Nordlund säger att mycket av Propellers identitet sitter i deras varumärke och fortsätter:

”Vi har inte samma sak, eftersom vi hette Formtech förut och sedan hette vi Talking
Pictures Formtech och nu heter vi Cliff och Cliff är någonting som folk inte känner för,
det är inte vi som har valt det och jag tycker det är lite smålöjligt sådär. Jag tror det är
fler än jag som inte alls hade opponerat sig om vi hade fått ett tyngre namn istället, eller
ett bra namn”.

Larsson anser att Design Communication är lite anonymt fortfarande. Han tillägger att kun-
derna upplever DC Group som lite otydligt idag.
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När det gäller DC Groups varumärken tycker Klockars:

”Det är ett jättesvårt ämne. Det är någonting som diskuteras hela tiden. DC levererar ju
ingenting…//…utan det gör Cliff och Propeller och ja Moto då under Cliff också. Så det
kan vara lite förvirrande. Det kan väl vara väldigt lätt för mig att prata om Propellers va-
rumärke men jag har ju varit med väldigt långt innan jag blev en del av det och har alltid
tyckt att det har varit ett väldigt bra, spännande och lockande varumärke. Cliff är ju
också ett väldigt nytt varumärke, det hette ju inte så innan och för mig är det ett spän-
nande och ambitiöst Vehicle Design företag. Så de har ju sin styrka de här varumärkena.
Moto är ju alldeles nytt och det skall väl inte vara mer, utan att det är ett underbrand.
Summan av kardemumman är väl att Propeller och Cliff är ganska starka varumärken
och Cliff växer hela tiden. Propeller försöker bevara och utveckla sitt varumärke medan
DC är mer svårdefinierat;  -Är det en paraplyorganisation, är det en ägare eller vad är
det för någonting? Folk har lite svårt att förstå det även om man förklarar att det här är
en grupp som heter DC och då förstår de inte, en grupp så tänker man att de här olika
delarna skall utgöra DC men nu finns det ju folk som är DC också och det gör att folk blir
lite förvirrade. Jag tycker inte att det är så svårt själv kanske men lite otydligt är det nog
och det här diskuteras ju hela tiden så vi får väl se. Det har diskuterats om DC skall
leverera, låt säga designstrategier men jag tror att då blir det ännu rörigare för då är de
både leverantör och en paraplyorganisation eller vad det nu blir. Just nu tycker jag att det
fungerar men blir vi fler varumärken så funderar jag på om vi inte skall heta samma,
kanske DC Vehicles, DC Product Design och DC Models & Prototypes”.

Sterns åsikt om DC Groups varumärken är:

”DC Group är ett moderbolag som äger en portfölj av designföretag som säljer design-
tjänster och det är bra. Jag tycker att man skall ha och eventuellt köpa nya, starka varu-
märken som levererar design. Leverantörer av designtjänster skall vara Propeller och
Cliff Design och man skall bygga på de varumärkena. Sedan så om man vill utöka med
någonting annat som designtjänster t ex designstrategier och design management med en
tydlig leverans av det, så kan man ju starta eller köpa ett varumärke som man har det
under. Det är väl så jag känner idag. Och sedan Moto ser ju jag som en underavdelning
till Cliff Design och kan inte jämföras och jämställas med Propeller eller Cliff. För det är
inte så starkt, det finns ingen, det har ingen upparbetad kundbas på det sättet.//…Om
resan om att vi skulle skippa Cliff och Propeller som varumärken och bara bli Design
Communication, jag vet faktiskt inte hur, om man hade tappat kunder på det och om
skälet med Propeller då hade försvunnit och kanske engagemanget hos de anställda och
så. Jag vet faktiskt inte om det kan vara så. Plus att man är inte lika välkända då när man
går ut och säljer och tar ny kontakt, när folk har hört om Propeller i branschen och att vi
har fått mycket PR under åren och så”.

Huruvida det skulle vara för tidigt att eventuellt plocka bort de andra varumärkena i nuläget
kommenterar Klockars:

”Ja, jag tror att folk skulle sluta. Jag tror att folk skulle tröttna om de inte fick vara
Propeller och ett litet gäng som totalt skulle surna till och bli otroligt missnöjda. De
tycker inte att DC betyder någonting och de vill gärna ha del av det. Det är en slags yr-
kesstolthet eller en branschstolthet om man träffar en branschkollega och man talar om
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att man jobbar på Propeller så säger de –Wow vad häftigt, medan om man skulle säga att
man jobbar på DC så skulle de fråga –Jaha vad är det för någonting, du har jobbat i
branschen så länge och har hamnat på någonting som jag inte känner till? Om jag sedan
skulle säga att det är gamla Propeller så skulle de säga –Jaha gamla Propeller men det
var intressant. Och så får det inte vara för länge utan man måste skapa DC:s rykte”.

Klockars är dock osäker på hur det skulle kunna gå till med att skapa kännedom om DC
Group:

”Jag vet inte riktigt hur man gör. Det har ju hänt många gånger inom andra företag att
man har gjort sådana där saker. Jag vet inte hur de brukar göra. Jag vet inte hur lyckat
det har varit heller, det finns väl både bra och dåliga exempel. Kanske att man går ut till
alla berörda och bara talar om att nu går Cliff och Propeller in i Design Communication
men det är samma personer utav leveranser och samma kvalitet. Jag vet inte om man
vågar lova det. Nej, jag är ingen anhängare av DC på ett sätt, samtidigt som jag ser för-
delarna. Och det är synd att låta sådana starka varumärken försvinna”.

Johansson har inte funderat på varumärkena och dess struktur, utan tycker att det fungerar bra
i nuläget. Han tror dock att det är bra att ha bredden så kunderna upplever att de har mycket
att erbjuda men han vet inte om det upplevs rörigt.

3.9.2. Pininfarinas varumärkeskapital

Pininfarina har ett starkt varumärke och det grundar sig främst på co-branding, events med
konceptbilar och hållbar design. Vermeersch berättar om hur de har erhållit ett starkt varu-
märke:

 “It’s a mix of the fact that we are a very strange brand, because we work with other
brands. And our strenght of our brand also relys from the brands of the clients who we
work with. So working with Ferrari -  Ferrari is of course a very very strong, very high
position brand. The fact that people know that we design all the Ferraris reflecting our
brand, so that is why we are finding a lot of the perception of our brand and combined to
that, of course the type of work we do. So like in the way the concept cars that we do, we
are confirming and reflecting that position. So it comes from those clients and then from
the work that we do, like the concept cars for example”.

3.9.3. Hållbar design

Vermeersch anser att Pininfarina har varit framgångsrika och fått högt igenkännande på
marknaden genom:

“Because of the mean of the quality of the work and the quality of the design and I think
in addition to that the fact that we design, we have a design approach that is sort of
lasting in time. So we focus basically on put something durable, wich means your past
continues to contribute to the value of the brand also today. Half design of Pininfarina are
still recognized as great design and classics. So that makes it, and we can continue to
build our brand perception, while if you have a design approach that is just aming that in
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fact in the moment as a two years matter, that is really outdated now and I’m sure you
have a list of them. And the quality of the work also means that it is something that is
lasting in time. When people see a car from 30 years ago with the logo of Pininfarina at
the sides, they still today can say it is a beautiful car and that adds to do very perceptive.”

3.9.4. Co-branding

Vermeersch poängterar att de använder sig av co-branding:

//...” the most specific thing with our brand is the fact that we basically are co-brands
until the very end of the lauch of our own car, until then we are basically co-brands.
People always see our logo together with another one. That is a very specific situation.
That is also why basically derived value, so it’s very a mix of that. You need to work to
have your logo in some products that we derive value from, like the Ferrari. Seing our
logo on the Ferrari adds value to our brand, that is really clear. Then you have other
companies in which we work because they want our logo on their product, because it adds
value for them. So we are always in a co-branding situation”.

Han kommenterar vidare att de inte alltid kan använda sig av co-branding, eftersom en del
företag inte vill gå ut med att designen är gjord av ett anlitat designföretag såsom Pininfarina,
eftersom de vill visa att det är det egna företaget som har designat:

“There is a lot of cars who Pininfarina has designed and nobody knows it. So in that
reason we are also a consulting design company. //... We have some companies like
Ferrari, who do not have any problem to say that the design is done by Pininfarina. It has
always been like that and everybody knows that Ferrari do not have an own design
department and because of that, people see value. Ferrari would not do design,
Pininfarina do all the design for Ferrari. So that is the one thing. Then you have other
companies like the commercial market. They ask to put the Pininfarina logo on that, to
communicate as much as possible that the car is designed by Pininfarina, because of
additional value.”

Pininfarina är inblandade i Volvo C70 cabriolet och i det fallet säger han:

“The C70 is that we, it is a good example that we did the engineering and the develop-
ment and the production of the car, which can be told and so on. That does not mean that
they say that Pininfarina is involved and they tell that, the thing is that they designed the
car, it is not designed by Pininfarina. It is a particular situation”.

3.9.5. Events med konceptbilar

Enligt Vermeersch så åker Pininfarina på ett flertal motor shower för att synas och huvud
eventet de fokuserar på är Genèva Motor Show, där de har en egen monter och presenterar
deras produkter. Han säger:

 //…” very very important is that we regularly create a concept car, almost every year.
The concept car is basically a public relations object where we present our, it’s a car not
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made for a customer, wich uses to show our beautiful future and our potentials, wich is
presented on the motor show”.

Utvecklingen av den senaste konceptbilen väckte mycket intresse hos bland annat journalister
och den fick mer än 250 000 träffar genom Google (sintesi.pininfarina.com).

Vermeersch tillägger:

”I think it is a very specific way of advertising yourself as a design company. You are
heavily asked on those concept cars and that is something that you don’t see in other
businesses. I think you can see it in fashion a bit, but there design is in a fashion show but
that is not really close to what you can buy in a shop. So our concept cars are a bit like
fashion. It shows something you try to make strong methods but that is not a thing that
people can  buy compare to fashion”.

3.9.6. Andra events

Vermeersch berättar vidare att de även deltar i andra design events, såsom ett i Philadelphia
och i Double Beach. Pininfarina deltar även vid andra typer av hög profilerande events, dit
många åker för att se bilar. De deltar också i events där de fokuserar på bilar som de har till-
verkat. Det kan gälla utställningar som exempelvis museum arrangerar, om temat är bildesign
eller bilhistoria. I dessa fall har Pininfarina nästan alltid med bilar och Vermeersch menar att
det också är ett sätt att kommunicera på. Pininfarina gör ingen direktmarknadsföring som ex-
empelvis omslagsbilder i veckotidningar. De satsar hellre på artiklar och därför är intervjuer
primära för dem.

Pininfarina använder sig inte av event marketing, eftersom de redan har ett starkt varumärke
och Vermeersch menar att:

“It’s more effective that you approach them more singularly, because if you would do an
event for all of our potential clients it would be not effective enough. If we want to get into
business with those clients, we always meet them at the motor shows. It is much more
effective to have something that is really origin to the client and an effective use to our
clients like: –Look I have an idea that could be interesting for you. Then you invite him so
that you can show something. If you have a lot of clients at the same time you can’t show
anything and no one would be interested, because the competitors already knows. So on
that point of view it is more one-to-one approach”.

När det gäller Lifestyle produkter och hemelektronik etc. som Pininfarina Extra designar
säger Vermeersch:

”We are not going to events independently with those products. The products that we
design are only for our customers. So the cars, we don’t need to show our cars because
they are shown by our customers. So it is only the concept cars that we do an own stand
for. For the rest it is on motor shows like the Ferraris and in Beijing for the motor show,
there were at the whole motor show, 17 cars that was designed by Pininfarina. We didn’t
have our own stand for Ferrari and Maserati, they were in the place by the client. You
didn’t need to have an own. We don’t go to a fair with industrial designed products as a
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company. So we participate in events like, you can have an exclusive event for boats and
for example with one of our prototypes, for having the exclusivity on things . We don’t
need to go to a fair and have a stand for our own production design. You do it when you
don’t have clients but ones you have clients it’s not necessary”.

3.10. Ett eller flera varumärken

Det råder delade meningar om viket som skulle vara bäst för DC Group att använda sig av ett
genomgående varumärke eller flera. Det har mycket att göra med vilket som skulle vara star-
kast vid varje specifik situation. Pininfarina å andra sidan är tydliga med att för deras del fun-
gerar ett varumärke bäst och blir lättast både vid intern och extern kommunikation. Det ger
enhetlighet och bibehåller varumärkets styrka, enligt Vermeersch.

3.10.1. DC Group om ett eller flera varumärken

Ur varumärkessynpunkt tycker Andinsson att det hade varit bra med ett stort och starkt varu-
märke som klarar av att stå för alla de värderingar inom företaget men att Design
Communications varumärke inte riktigt har det ännu. Det gör att de förlorar i tempo i mark-
nadsföringen, eftersom de måste marknadsföra flera varumärken. Andinsson säger att de
samtidigt vinner i trovärdighet pga företagets kompetensstyrka.

När det gäller hur Andinsson skulle vilja att det såg ut med varumärkena säger han:

”Just nu så måste jag säga att jag är ganska nöjd med det här ändå. Jag trodde att det
skulle behövas justeras mer kring det här lite grann men just nu och ju längre tiden lider
och ju starkare Design Communication blir globalt och vi börjar känna att vi har en ma-
joritet av våra uppdrag globalt, så har väl jag någonstans en inre önskan om att det är det
som kommer att bli det dominerande varumärket sedan. Det kanske till och med är så att
vi släpper de andra varumärkena och kanske gör om dem till avdelningar i ett stort DC
bolag och det är väl den långsiktiga strategin just nu men sådant där kan ju komma att
ändra sig, lite beroende på hur det går”.

Huruvida det hade varit bäst med ett eller flera varumärken kommenterar Andinsson:

”Jaa, det är ju trygghet kontra styrka, det är risk kontra enhet. Det finns väldigt många
faktorer för att svara på det där. Det är en fin balansgång och någonstans måste man
fatta ett beslut kanske och då måste man väga allt det här mot varandra. Men nu avser jag
att driva det framåt så att det fungerar idag”.

Frisk anser att det fungerar bra med varumärkena idag med uppdelningen Cliff och Propeller
och skulle vilja ha det som det är nu även i fortsättningen. Larsson har inga direkta
synpunkter på varumärkena och dess struktur och tror inte att hans grupp heller har det men
tillägger att han skulle föredra: ”Det skulle vara ett gemensamt tycker jag. För då är det en
större enhet som syns tydligare, det är väl fördelarna med det. Ett stort företag syns mer och
kan göra mer samlade aktiviteter utåt. Många små blir mer splittrat, så att kunder vet vad
som är vad.”
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Nordlund tycker att ett namn och ett varumärke skulle vara att föredra. Han anser dock att
varje varumärke på något sätt måste ha med sin historia, för annars blir det ihåligt och det
håller DC Group på att arbeta med nu. Han ser inga nackdelar med att bara ha ett varumärke,
utan att det istället skulle ge tydlighet. Nordlund menar dock att om jag skulle fråga Propeller
så skulle de se många nackdelar med ett gemensamt varumärke, eftersom de är så etablerade
och att det därför är annorlunda för dem. Han fortsätter:

”Jag tror att tittar man på kund så tror jag att ett varumärke är bra men det finns så väl-
digt mycket historik. Jag menar vi har 20 års Cliff och många känner ju för vilka vi är nu.
Framförallt för Propeller som har många mer kunder”.

Klockars är lite osäker på hur han skulle vilja att det såg ut med varumärkena:

”Det som sagt diskuteras ju hela tiden. Jag har svårt att säga, jag har nog ingen bestämd
åsikt, jag vacklar hit och dit. Det man bör måna om är att man inte förlorar det värde som
Cliff och Propeller har, samtidigt som jag ser framför mig att det blir mer och mer kom-
plicerat att förklara.  Det kanske är så att DC är det som rör till det på något sätt. Alla vet
vad Cliff är och alla vet vad Propeller är men vad är DC då? Det är lite svårt. Samtidigt
som jag förstår tanken med att man vill fronta alla som DC. Det är svårt, jag vacklar lite
fram och tillbaka, jag ser inte riktigt det bästa.//…För enkelhetens skull hade det varit
bättre med ett gemensamt men frågan är då vilket skulle det vara då? DC som inte har
någon historia som man får bygga upp från början. Cliff som har lite historia. För jag har
väldigt svårt att säga Cliff Medical, för Cliff är så förknippat med fordon. Då skulle folk
tänka, -jaha ambulanser då eller? Så det är en svår nöt att knäcka. En del säger att - ja
men Propeller är starkast, det är roligast det finns mest fart och fläkt som namn och bra
rykte och sådär men att säga Propeller Vehicles skulle nog förvirra ännu mer och speci-
ellt för de kunder som har lärt känna Cliff. Det är svårt hur man skulle kunna plocka bort
varumärkena samtidigt som man tycker att det hade ju varit så mycket enklare. – Hej jag
jobbar på ett designföretag som jobbar med allt det här. Det kanske blir så med tiden att
DC får mer och mer betydelse och att folk börjar använda det mer och mer. Men jag har
oerhört svårt att se att de som har jobbat på Cliff i 10 år och de som har jobbat på
Propeller i 10 år, med glatt humör skulle kunna säga att de jobbar på DC istället, det är
en svår nöt”.

Stern förklarar hur hon skulle vilja att det såg ut med varumärkena:

”Att det bygger på Cliff och Propeller och eventuellt företag X, om man skall ha någon
extra designtjänst med designstrategi eller design management eller så, och där Design
Communication är ett starkt moderbolag och där det finns en ekonomisk trygghet, illust-
reringar om kompetenser emellan bolagen så att säga kan hålla i stora ramar så att
kunderna kan köpa in tjänster från de olika levererande bolagen, alltså en affärsbas och
en tankeöverföring, man sitter ju i en grupp och man är inte konkurrenter. Men inte ha
någon leverans för då blir det förvirrande för att i så fall skall Design Communication
flyttas ner och ligga parallellt med Propeller. Det är antingen eller liksom. Det måste
finnas en tydlighet ut mot marknaden om vad som finns i bolaget och vem som levererar
vad och vi jobbar ju med den frågan.”
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Stern anser i fallet om ett eller flera varumärken:

”Alltså jag som kommer ifrån Propeller jag känner mig bekväm med det och det är ett
starkt varumärke, det har vi ju hört från kunder. Nationellt och internationellt så vi har en
bra leverans och vi har vunnit flera designtävlingar, så att ha hört det och gå ut och säga
att alla bolag skall bli Design Communication, det känns inte naturligt för mig men jag är
ingen varumärkesstrateg så jag vet inte om det är långsiktigt rätt”.

Fördelen och nackdelen med flera varumärken tycker Klockars är:

”Med fler varumärken så kan man ju verkligen specialisera sig och det är därför som
man har skapat Moto, för det är en bransch som verkligen vill ha experter, de vill inte ha
någon som kan lite av varje. De vill ha motorcykelidioter, det är det de vill ha. Så det är
en styrka att kunna skapa de här smala varumärkena men jag ser det som en nackdel i
många fall när man vill erbjuda flera saker. Att vi heter olika saker det känns svagare
tycker jag, för då är man inte den där stora, starka utan då är man den där lite plottriga
och svåra att förstå organisationen”.

Stern säger:

”Jag antar att det kan vara bra med ett varumärke som säger sig vara bäst på en massa
unika produktupplevelser och ett som säger att det är bra på Transportation design,
istället för att säga att man är bra på allt. Jag antar att det kan vara en fördel samtidigt
som man kan säga att vid sidan av, ja sedan har vi kompetensen som systerbolag om det
skulle behövas. För det känns som att våra kunder vill jobba med en byrå som är person-
lig, inte för stor, de känner att de är viktiga för den kunden och den här personligheten,
liksom man köper en exklusiv tjänst, det är inte Manpower. De vill inte känna sig som en i
mängden hos en som är en liten spelare så att säga”.

När det gäller hur Wadell skulle vilja att det såg ut med varumärkena säger han:

”Det beror på vad planen är med varumärkena, jag tror ju att vi har starka varumärken i
Cliff och Propeller och de skall man nog försöka behålla och kärnfrågan är ju hur man
skall marknadsföra, om man skall framhäva Design Communication som ett nytt varu-
märke som man försöker promota och göra till ett etablerat, känt varumärke eller om man
skall dra tillbaka det lite i bakgrunden för att ha det mer som ett bakomliggande ägar,
paraply, moderbolag struktur och framhäva dotterbolag. Det är en svår fråga så jag är
inte helt säker på vilket som är den bästa vägen att gå faktiskt men det är alltid dumt att ta
bort inkörda varumärken och det är alltid svårt att köra in ett nytt varumärke, så på något
sätt får man väl välja en gyllene mellanväg där man inte förstör de gamla varumärkena
men samtidigt kan ha med Design Communication som ett nytt varumärke kanske”.

Johansson tycker det känns rätt som det läggs upp idag men han tycker inte att han kan svara
på det riktigt. Han tillägger: ”Jag gillar ju bredd men samtidigt får man inte växa för mycket
för det är svårare och svårare att hantera det men det känns som det är en bra struktur på det
och en härlig vilja.”
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Hur gruppen skulle vilja att det såg ut kommenterar Wadell:

”Gruppen vill känna tillhörighet till samma och känna att de är under samma bolag men
det är ganska personbaserat och de som kanske har jobbat här i 20 år kanske helst skulle
vilja att vi bytade namn och kanske att vi bytade tillbaka till Formtech. Det finns nog alla
varianter på det men själv så tror jag att kan man genomföra så att man ligger under ett
och samma namn under ett och samma paraply, så har man mycket lättare att förklara för
kunden vilka synergieffekterna är. Det är lättare att se för kunden för annars kan det se ut
som olika företag som fortfarande behöver …man har inte den integrationen i kundens
ögon tror jag och därmed inte för kundfördelarna genom att lägga ett stort projekt på ett
företag men de flesta tror jag vill jobba under ett paraply”.

3.10.2. Mest fördelaktigt på kort sikt

På kort sikt anser majoriteten av respondenterna att nuvarande struktur skall gälla för att ha
högst genomslagskraft. Nordlund och Larsson tycker dock att ett varumärke hade varit bättre.
Andinsson anser:

”På kort sikt är det mest fördelaktigt att fortsätta på inslagen linje, absolut. Och att DC
fortsätter att vara ännu större och starkare på global nivå och det ska mynna ut i att vi
genererar mer affärer och bli mer kända internationellt”.

Nordlund säger att det kortsiktiga för Cliff Design är att hitta nya kunder utomlands och efter-
som det är det som gäller, så tror han att det är tydligast utåt med ett varumärke. Larsson
tycker också att det skulle vara bäst med ett varumärke på kort sikt.

Klockars anser:

”På kort sikt att bygga vidare på dem som man har tillskansat sig genom åren när det
gäller god renommé med de olika varumärkena. Det man gör på kort sikt måste ju vara
att man går in på en väg för vad man skall göra på lång sikt. Ju längre man väntar med
en sådan långsiktig strategi desto otydligare riskerar man att bli.  När man bestämmer sig
för att vi med åren skall plocka bort allt utan DC om si eller så många år, då har man ju
någonting att jobba med och då skulle man redan nu tona ner de andra varumärkena och
försöka bena ur. På något sätt så krävs det den där långsiktiga planen för att kunna göra
den på kort sikt. Men om man skall köra minsta motståndets lag nu i början, så är det att
köra på och dra nytta av det som Cliff och Propeller har skapat”.

Sterns åsikt om varumärkena på kort sikt:

”För mig så känns det som att det är bättre att ha flera varumärken för att vi är duktiga
på de leveranser vi gör och vi är välkända och inarbetade. Att man fortsätter att stärka
det, samtidigt som man försöker stärka organisationen och strukturen, så det blir väldigt
väl fungerande så att det går lätt att implementera nya förvärv i en väl fungerande
organisation. Det är väl det som det känns nu.”
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Wadell anser:

”På kort sikt är det mest fördelaktigt att fortsätta utveckla de individuella varumärkena
hos de befintliga kunderna och stärka dem, medan kanske Design Communication jobbar
med sådana kunder där vi inte har samma förankring. Där det inte spelar jättestor roll
kanske vad vi heter och vilket paraply vi ligger under därför att det är mer personrelate-
rat vad vi känner på de kontinenterna och de vi känner på Volvo Personvagnar och de
andra storkunderna vi har, de vet ju vilka vi är oavsett vad vi heter i princip, så kan man
uttrycka det. Sedan gäller det ju att fortsätta att stärka varumärkena vi har och Design
Communication kanske bör jobba högre upp i organisationerna och framförallt interna-
tionellt.

3.10.3. Mest fördelaktigt på lång sikt

På lång sikt råder det delade meningar om det skulle vara bäst med ett eller flera varumärken.
Ungefär hälften av respondenterna tycker att det skall fortsätta som idag och resten med ett
varumärke men några kan inte bestämma sig utan vacklar fram och tillbaka under intervjuns
gång.

Andinsson anser: ”Lite att DC skulle genomsyra hela organisationen och att nuvarande va-
rumärken hamnar på avdelningsnivå som specialistkunskaper inom stora DC.”

Frisk gav olika svar först sade han: ”Det är att ha flera varumärken, det är därför det ser ut
som det gör.” Sedan: ”På lång sikt så skulle det vara bättre med ett. Fråga vilken varumär-
kesexpert som helst så skulle de säga att man bara skall jobba med ett varumärke”.

Nordlund anser att det på lång sikt skulle vara mest fördelaktigt med ett varumärke, vilket
även Larsson tycker. På lång sikt tror Klockars att:

”Man måste göra det enkelt och ha ett varumärke tror jag och kanske ha underavdel-
ningar eller undervarumärken men man måste göra det stora varumärket starkare.
Annars blir det bara en grupp och en grupp kan väl också vara bra. Jag tänker på typ
Johnson & Johnson som äger hur mycket varumärken som helst, då tonar man ju ner det
och det kanske är den andra grejen, tona ner DC helt och hållet och bara vara där som
”a member of the DC Group” står det under Cliff och under Propeller. Det är ju den
andra varianten att man inte försöker bygga upp någonting som man inte har, utan istäl-
let stärker man varumärkena. Det är intressant med de här varumärkena, det är knivigt,
det pågår en massa diskussioner hela tiden om detta.”

På lång sikt är Stern osäker men säger att:

”Alltså jag vet inte. //…om bolagen var för sig så att säga fungerar väl och kan göra stora
leveranser, vi är stora i branschen av bolag om man ser på Propeller, så att jag tycker
inte att det finns några problem med att ha Cliff och Propeller och X Design inom design-
strategin t ex. //…många kunder vill ha få underleverantörer, minskat antal ramavtal och
kan Design Communication hålla i den biten och sedan kan man dra in kompetens och ge
leverans utifrån de olika bolagens behov, så känns det bättre än att ha en leverantör som
säger att han säljer allt”.
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Wadell: ”På lång sikt tror jag att Design Communication skall bli känt högt upp i stora orga-
nisationer och dra synergieffekter ner i respektive varumärke därifrån.”

3.10.4. Intern kommunikation av varumärken

Nordlund anser att det hade underlättat med ett varumärke i den interna kommunikationen.
Hur DC Group skulle kunna göra med varumärkena för att minimera eventuella tveksamheter
internt kommenterar Klockars:

”Det är väl där som DC har ett problem. Dels så kanske man inte är jättebra på att hitta
rätt rutiner för att kommunicera och dels så vet man inte och man har inte så mycket att
berätta. Man kan inte säga att strategin är att om si eller så många år kommer att
vara…man har ingen sådan strategi att berätta om, så därför kommer nog folk att strunta
i DC lite grann”.

För att minska eventuella tveksamheter internt säger Stern:

”Ja det är väl att bestämma vad man vill och kommunicera det. Kommunicera just struk-
turer och beslutsgångar och befogenheter osv., så skulle det bli väldigt tydligt och för-
klara framåt i tiden om det finns planer på förvärv eller hur man ser att man är starkast
och skall expandera eller om man inte skall expandera. Alltså framtidsplaner helt enkelt,
en tydlig kommunikation baserat på en vision, en vision som är känslomässigt engage-
rande för personalen”.

3.10.5. Extern kommunikation av varumärken

Andinsson och Stern tycker inte att det är otydligt med varumärkena externt men de övriga
respondenterna anser att det är förvirrande på olika sätt. Andinsson säger:

”Ja, jag vet inte om det råder så mycket tveksamheter just externt. Jag förklarar dem rätt
så bra för marknaden vi håller på med och lyfter fram respektive styrkor inom DC, så jag
tycker att det fungerar rätt så bra. //…Det är DC som kommer att stå för positioneringen.
Sedan har vi fördel att dotterbolagens varumärken positionerar sig lite annorlunda ute på
marknaden, vilket stärker DC:s position”.

Frisk skulle vilja att gruppcheferna i högre grad förklarade att det är Cliff, Propeller och Moto
som är tjänsteleverantörer, även högre upp i organisationen. Frisk tycker att de måste komma
överens om och visa ödmjukhet för varumärkena. Han säger att VD och Design Director bara
pratar DC, medan gruppcheferna pratar väldigt mycket Cliff och Propeller. Han tillägger:
”Helst skulle man vilja att de pratade samma sak men tittar man på varumärkena så tycker
jag att de fungerar väldigt bra.”

Nordlund anser att det hade varit bäst med ett varumärke och tillägger att det är förvirrande
med DC Groups varumärken idag:
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//… ”det är så mycket och man vet inte riktigt vad de olika står för och man får berätta
för kunder ganska ingående, inte bara hur, utan varför också. Man får liksom förklara att
först var det Cliff sedan blev det Propeller och däremellan fanns Opticore och sådär.
Förvirrande är min åsikt. Det är förvirrande för kunderna också. I alla fall för de kunder
vi har haft. De nya kunderna vet jag inte hur förvirrande de upplever det”.

Larsson: ”Det är samma sak att man har ett gemensamt namn tydligt klargjort och det är det
som finns och vad det innehåller.”

Hur DC Group skulle kunna minimera eventuella tveksamheter externt säger Klockars:

”Just nu är det ju inte jättemånga som känner till DC. Det håller ju på att växa givetvis
man jobbar ju på det stenhårt, så att synas i bilsammanhang och annat men man får ju
bara ha en oerhört väl utarbetad strategi om man skall ändra på varumärkena. Det gäller
ju verkligen att köra med så öppna kort som möjligt mot kunder och marknaden, infor-
mera i god tid och tala om vad det är som gäller. Jag tror att väldigt många av Propellers
kunder skulle nog tycka att det vore tråkigt för man har ju valt att jobba med den där lilla
och spännande firman som inte alla andra jobbar med och helt plötsligt så är man med i
något stort corporate DC och det tycker jag skulle vara mindre intressant”.

Hur det fungerar vid presentationer för kunder kommenterar Klockars:

”Ja, det är då det ställs på sin spets, vilka är vi och vilka kommer vi ifrån? Jag kan ju
prata väldigt mycket om Propeller och berätta om Propellers erbjudanden och Case och
vad vi har gjort innan och karriär och sådant men DC är inte så mycket att säga någon-
ting om mer än att vi är DC och tillsammans är vi så här många. Så jag presenterar
Propeller som är en del av DC”.

Han förklarar problemet vidare:

”Vi skall satsa mycket på Medical här med medicinska kunder och då vet vi att de vill ha
modeller också och då blir det genast svårt, för modeller ligger ju under Cliff, så skall jag
säga då att –Hej jag kommer från Propeller och Cliff och Hemi och tillsammans kan vi
göra det här, det känns onödigt på något sätt. Det skulle kännas enklare att bara säga –
Hej jag kommer från DC. Men då kan man inte heller ha nytta av Propellers varumärke
och det är ju en del av poängen, så där ligger problemet. //…Vi kan leverera modeller och
design, så skulle jag vilja säga. Jag vill inte säga att vi kan leverera design och sedan har
vi några kompisar som kan leverera modellen. Det låter nästan så nu och det låter inte
starkt”.

Stern tycker att det är ganska klart för kunderna med varumärkena när hon har presentationer.
Hon brukar förklara att de fortsätter jobba som tidigare med den kompetens som de har och
att de har styrkan att jobba ihop med ett systerbolag som de kan ta in kompetens ifrån vid
behov samt att de har en stark, ekonomisk ägare.
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3.10.6. Varumärken för tillväxt och internationalisering

Det råder delade meningar om vad som skulle vara mest fördelaktigt med varumärkena för att
underlätta tillväxt och internationalisering. Nordlund anser att ett varumärke skulle underlätta
tillväxt och internationalisering. Klockars säger:

”Ja är det så att man bara vill bli stor, så skall man nog försöka att bara ha ett varumär-
ke, åtminstone göra det så tydligt att alla som säljer gynnar den här saken då. Sedan
måste man bestämma sig och så får man kommunicera den strategin som man har så att
alla rör sig mot ett mål”.

Stern:

”Jag tror fortfarande att man kan köra separata varumärken och ha ett starkt ägarbolag
om man förklarar sin vision och struktur och sedan så tror jag fortfarande att det är bra
att ha en så att säga, har en klockren organisation på hemmaplan och sedan expandera
tror jag.”

Frisk tycker att Cliff och Propeller fungerar utmärkt som det är men att de lika gärna hade
kunnat använda sig av enbart Design Communication, istället för att ta med Cliff och
Propeller, eftersom kunder inte märker någon skillnad. Det gäller dock bara när de träffar
kunder utomlands. I Sverige gör det skillnad för kunderna, eftersom de känner till Cliff och
Propeller men inte Design Communication i samma utsträckning. Han tycker att det är en
styrka att presentera både Cliff och Propeller:

”Jag anser att det sätt man måste behandla det på är att DC är moderbolaget som står
för tryggheten, den stora leverantören som har ett antal bolag med en mängd olika tjäns-
ter och så är det de fyra dotterbolagen som står för erbjudandena dvs att DC har inget
erbjudande men DC är avsändare, lite komplicerat men det går att göra tydligt. Det har
vi märkt när vi har träffat en internationell kund så är DC avsändaren och DC som jag
presenterar men när jag presenterar tjänster så presenterar jag dem i Cliffs och
Propellers namn”.

Wadell:

”Det kanske inte framgår riktigt tydligt att DC innehåller de här varumärkena, det är
svårt att få fram det till kunder för det kan bli lite rörigt, så där finns det en del arbete att
göra. Om man skall marknadsföra Design Communication som ett varumärke så måste
man ju få fram på ett bra sätt att de här företagen ingår under samma paraply och det är
lite knepigt att göra det på ett bra sätt. //…Idag blir det ett hopplock och man försöker på
bästa sätt att få kunden att förstå strukturen och vilka fördelar som finns med att ha de
här företagen under samma paraply och det är inte helt enkelt kan jag säga. Det är ju
ganska nytt för oss också, jag menar så länge har det ju inte funnits så vi är fortfarande
inne i inlärningsperioden och vi har inte allt marknadsmaterial färdigt heller och hemsi-
dor. När man kommer in på Design Communications hemsida så skall man ju lätt hitta
vad det är som ligger under det här paraplyet men det är inte riktigt hemma alltihopa
ännu men det jobbas ju på det. Det är lite trixigt vad man skall och hur man skall presen-
tera sig. Mycket är beroende på kund, alltså är det någon som bara köper modeller och
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prototyper så presenterar jag ju mig som Cliff Models & Prototypes för det är det kändas-
te varumärket där men pratar man till nya kunder som har potential till att köpa alla våra
tjänster, så får man ju försöka presentera Design Communication och vilka tjänster som
vi kan erbjuda under det paraplyet, under respektive varumärke. Så man får välja lite väg,
beroende på vilken kund man pratar med”.

3.10.7. Pininfarina om ett eller flera varumärken

När det gäller om företaget bör satsa på ett eller flera varumärken säger Vermeersch:

“I like it very much to the combination. I like of course for our own company, it should be
one brand. We would not work to have like two different design brands in Pininfarina. So
as far as to vehicles we wants only one brand. At the same time I like it very much that we
work for a lot of different things, because that opens and broadens our mind that we work
with clients who have more economical, high luxury brands. Having to work from both
makes you very broad minded and that can go to the strenghts of Pininfarina and with one
brand it’s flexible enough to work with, like in Sweden with other brands. And that is a
particular situation that basically on one hand we reflect on our own brand perception
and on the other hand we are flexible enough to work with like in Sweden, with other
brands”.

När det gäller designföretag som har starka varumärken bland dotterbolagen i portföljen efter
företagsförvärv säger Vermeersch:

“As a design company I wouldn’t do that. If you do it then retain the main thing with the
brand and separate the subsidary and maybee split the formal activities. But if you
acquire a design company that is very strong in Internet design, which we don’t do, that is
ok and to keep the brand and running those as different.”

Huruvida de skulle lösa det med ett moderbolagsvarumärke och dotterbolagsvarumärken
kommenterar han:

”As a design company - no. Because I  think then the brand chain gets too long, because
as a design company you always work with another brand and like this water bottle
(se bilaga 1) has already one brand like Pininfarina but there is also another brand. So
you are always and you are already in a co-branding situation. If behind the brand of
Pininfarina from the other brand,  it is too far away to communicate. Because you can not
put here like, let me say a Pinco Pallino brand from Pininfarina group, it’s getting too
much, because from one brand you gets three brands and  it’s just too much. I mean if it’s
the brand Armani and you have the Emporio Armani line and the Giorgio Armani line it’s
really the combination of the two. I think a third one is getting too much and is really
getting confusing”.

Ifall Pininfarina mot förmodan skulle ha köpt ett starkt varumärke till sin portfölj förklarar
Vermeersch hur de skulle lösa det:

“Imagine if we buy Porsche Design, Pininfarina should just run Pininfarina and you have
to make it really straight and decide who is best on doing what. And then you say –Ok
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Pininfarina is best on automotive design and Porsche Design is best on designing
Porsches and that is industrial design. So you decide that all the industrial design is
runned by Porsche Design and all the automotive by Pininfarina. Then you can make
reasons like that, but run them as  independent. Because, or if it is a strong brand like
Porsche Design and only communicate them as a subsidary of Pininfarina which is like
that. Imagine Porsche Design as subsidary of Pininfarina, then again, you can only run
Pininfarina or Porsche Design. You can not put Pininfarina for Porsche design or
Porsche design for Pininfarina group,  it would always get confusing. If the brand that
you buy is not strong, then I don’t see the point of keeping this group under that brand,
then just run them as Pininfarina. And that is what I said, make a decision in the mother
company and just get help through”.

Vermeersch tydliggör att om Pininfarina, mot förmodan skulle ha förvärvat ett starkt varu-
märke som Porsche Design, så skulle de använda varumärkena Pininfarina och Porsche
Design: //...” for globalisation we would use that, because otherwise it would only get
confusing and throw away important brands”.

Angående vilket som skulle vara bäst med ett eller flera varumärken internt sett säger
Vermeersch:

 “I think there would be confusion if there lets say, if you run under the same brand then I
think it’s too late if you do acquisitions of non strong brands under the Pininfarina brand
then it can get confusing with different areas. Because imagine that if one part in the
United States who we have runned under a few years called Pininfarina Extra, that is an
industrial design company who is doing that. So the example of brand differences we call
it Pininfarina Extra, it’s for the non automotive things but in the end it is different proce-
dures. Everybody talks about Pininfarina Extra. We have Pininfarina Extra here on this
site as well. So at the end of this pure group of Pininfarina, to design an extra brand
would be too much. So if you run it under one brand then it’s confusing and physically
you have different parts. Because it all happens to control the governence of the desig-
ners. Then there is a risk that the design would not colloborate so it’s confusing for the
people, who say Pininfarina is very round things and very square things. So that is the
risk if you run it under only one brand”.

När det gäller vilket som skulle vara bäst med ett eller flera varumärken internt sett ifall de
hade drivit bolagen med två varumärken (med hans exempel Pininfarina och Porsche Design)
utåt sett säger Vermeersch:

“The contra if you run several brands then I think it is confusing that there is confusing
on the action place so imagine Porsche Design and say, -Hey everybody move here. First
you lose the spirit of the brand then there is also culture locally and that. If we buy
Porsche Design and if all  come here, I’m sure that there would be people who will not
follow because they would continue to stay in Germany. So you would have talented
people from Porsche Design here and get mixed up. So if you run under different brands
and  the design in different places, which also will guarantee the different characters. If
you run it under one brand it is better to do it in one place if it is a lot of core activities”.

Han förklarar vidare ifall det hade gällt design av produkter som inte kräver kulturell här-
komst i samma utsträckning och som görs på liknande sätt överallt i världen:
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”Then you can say if you have a design company, designing for example mobile phones,
then naturally do the acquisition of the design company as geographics. They can be in
different places because it is like in the other company who is also doing mobile phones”.

En annan sak han nämner är att om ett företag förvärvar ett annat som de från början konkur-
rerade med, så är ett sätt att undvika att något av varumärkena får lida för det uppköpet, att
skapa två nya varumärken där ett är mer överkomligt och det andra mer premium.
Vermeersch tillägger: ”So in that way you have more brands that can not cannibalise each
other. And that is where we work a lot and help clients”.

Vermeersch upplever inte att det har varit några problem när de förvärvat fler varumärken till
sin portfölj:

”No because everything is operated with the Pininfarina brand.  //....it doesn’t create a
problem, because the complex we use is very limited to clients in that case than engi-
neering. Because with the design we go to the motor shows and so. Engineering is really
pure business”.

Han menar att eftersom det bara gäller engineering företag som de har förvärvat, så är det inte
varumärken som de använder utåt, vilket gör att det inte blir något problem. Engineering är
inget som de visar på motor shower eller liknande, utan vid sådana tillfällen är det bara design
som visas och all design ligger under varumärket Pininfarina.

Vermeersch förklarar hur Pininfarina har löst problemet med flera varumärken efter företags-
förvärv:

“Everything works under the Pininfarina name and the Pininfarina group. Now the way
to solve that B2B commercial department in Sweden, it communicate let say with the
customers of our companies and that is centrialised. So that you don’t get confusion and
we guarantee that we never approach simultainiusly for differentiase the same client. So
there is also in our case a geographical indication of wich part of the company in wich
geographic part. But it’s not many problems to manage with different brands that goes to
clients. So we only do it with the Pininfarina brand in the communication to the custo-
mers. Internally we still call MPX for MPX and Matra for Matra but towards the clients,
there is not like MPX or Matra, only the Pininfarina presentation, but we show that they
are a part of Pininfarina. If we have a presentation, we also show that we have them as
subsidaries”.

3.11. Kommunikation

I stort sett alla respondenter inom DC Group ansåg att mål och vision inte har kommunicerats
ut på ett tillräckligt tydligt sätt. De skulle vilja få mer insikt i vart företaget är på väg och
vilken koncernens framtidsplan är. Frisk sade att Design Communication delar upp grupperna
i mindre grupper för att de skall skapa en egen vision tillsammans och ge en trygghet inom
gruppen, för att få fram vad respektive grupp vill göra. Olika svar framkom angående
positionering, vision och framtiden men vissa delar återkom från olika respondenter.
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3.11.1. Om kommunikationen

I olika sammanhang som visas nedan återkommer det att respondenterna saknar tydlig kom-
munikation om vart företaget är på väg. Även VD är medveten om att det behövs mer fre-
kvent kommunikation i företaget. För att minimera eventuella tveksamheter internt tror
Andinsson att:

”Ja jag tror att vi måste bli lite mer frekventa i vår kommunikation. Tyvärr så räcker det
inte att berätta visioner och målsättningar en, två, tre gånger utan kanske öka den och
folk börjar kanske förstå 10:e eller 15:e gången vad vi står för. Så att det behövs nog tas
tid att göra en mer frekvent kommunikation kring våra målsättningar”.

Frisk sade om varumärkesstrukturen: ”Det absolut viktigaste är att alla säger samma sak
oavsett. Om det är en strategi vi har så måste alla ut mot kund säga samma sak”.

Frisk sade om visionen att:

”Du kommer säkert att få olika svar men den är inte tillräckligt tydligt formulerad. Johan
har sagt den flera gånger men den fastnar inte riktigt. Det är svårt att veta för oss vad vi
skall göra. Vi har ju kvar Cliff och Propeller men det är inte säkert att det finns kvar om
några år och det tror jag skapar en viss osäkerhet omkring just visionen i företaget men
för mig är det ganska enkelt”.

Frisk säger angående minimering om eventuella tveksamheter internt att:

”Det är ett större problem än externt för jag tror det är viktigt att bygga en stark grupp
man skall tillhöra sin gruppchef och så jobbar man i Cliff eller Propeller eller var man nu
jobbar. Det är så man måste göra sedan kanske man måste föregå med exempel och visa
på att det inte är några problem att byta från den ena eller andra.”

När det gäller hur DC Group skall positionera sig säger Klockars: ”Det beror ju på hur man
vill använda varumärket DC då”…//

För att minimera eventuella tveksamheter externt säger Stern:

”Alltså när man har visionen klar och har kommunicerat den internt så är det ju bara att
kommunicera den externt på rätt nivå och i lagom dos och jag menar den kommer ju att
kommuniceras av alla anställda externt också. Så självklart kan man göra det genom
event och genom media och så men då gäller det ju att veta vad man vill och varför.
Vilken vision som man har så att man är tydlig med det”.

Johansson tycker angående eventuella tveksamheter internt att:

”Det är ju tydlighet med en tydlig målbild om vart man vill gå och att kommunicera ut på
ett tydligare sätt om vad varje varumärke håller på med egentligen, vad kan vi få ut för
grejer av varandra och hjälpa varandra. Jag tror man kan dra nytta av varandra mer än
vad man gör idag”.
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Johansson har svårt att säga någonting om framtiden, eftersom han inte har någon klar mål-
bild på vart företaget vill och att det har med tydlighet och kommunikation att göra, så att alla
förstår vad som händer inom DC Group. Frisk säger att när de är ute på internationell mark-
nad presenterar de med DC och dotterbolagen Cliff och Propeller, medan de på gruppchefs-
nivå gärna vill profilera Cliff eller Propeller, eftersom de hävdar att det är Cliff och Propeller
som är tjänsteleverantörerna och att Design Communication bara är ett underbolag. Han
tillägger:

”Här finns det inte uttalat hur det skall vara idag, utan från gruppchefsnivå vill man en
sak och ifrån ledningen vill man en annan och min uppgift har blivit att det funkar där
emellan. Det har diskuterats under väldigt lång tid men det är en fråga som det aldrig har
beslutats kring. Man låter det bero lite grann man tror man vet hur det skall vara men
man är inte överens, utan man låter det bero så det blir som man själv vill ha det och
varje gång man tar upp det till diskussion, så blir det bara en diskussion trots att man har
diskuterat det 100 gånger”.

För att minimera eventuella tveksamheter internt säger Wadell:

”En grej är ju de här personalaktiviteterna som går över varumärkesgränserna givetvis,
att man träffas ofta, har mycket kontakter med all personal, med gruppchefer på de olika
bolagen så man får en naturlig koppling mellan bolagen. Kanske tillsätta chefer som har
överskridande befogenheter mellan grupperna och varumärkena, samma regelsystem och
samma policies över alla bolagen”.

För att minimera eventuella tveksamheter externt säger Wadell:

”Det är svårt att presentera det här konglomeratet och det är inte helt självklart vad DC
har för roll i det här egentligen men jag tror att man måste framhäva DC som den sam-
manhållande länken och de som garanterar samarbetsflödet mellan varumärkena när
man gör projekt som går över gränserna, jag vet inte hur riktigt men.”

3.11.2. Positionering

När det gäller företagens positionering så varierar synen på den som följd av att alla inte har
mål och vision klara för sig men vissa delar som spetskompetens återkommer. Andinsson
säger att:

”DC har ju hittat en lucka på marknaden och det finns ju ett utrymme för ett mångfacette-
rat, stort designbolag och det är där vi skall positionera oss. Och det blir lite one stop
shops där det finns specialistkunskaper inom många olika och stora områden och där har
vi vår marknadsposition.

Frisk tycker att företaget skall positionera sig som idag med:

”Hög profil som levererar spetskompetens. Vi skall positionera att vi jobbar med stora
kunder men man skall även ha olika företag. Men business bygger man på stora kunder.
//… Vi skall positionera DC som en högprofilleverantör men dotterbolagen kommer i
förlängningen där och de skall vara leverantörer”.
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Nordlund tycker att DC Group skall positionera företaget genom kvalitet och kreativitet och
Klockars säger:

”Det beror ju på hur man vill använda varumärket DC då men om man skall använda det
som en slags murbräcka in till stora företag så måste man framhålla den samlande kraf-
ten som håller ihop den lilla gruppen och sedan så tror jag att DC kan inte slå sig för
bröstet med så mycket egna grejer. Jag tycker att ambitionen av hela storyn bakom DC är
väldigt enkel och inte så dålig heller egentligen. – Vi bestämde oss för att starta världens
bästa designgrupp, jag menar det är väl ingen dålig ambition, det är ju ganska impone-
rande och ganska beundransvärt att de vågar göra detta, så på något sätt så tror jag att
det är det man får säga.//…Jag tror att man får vara den där sammanhållande, det där
huset på något sätt som ger bilden av DC, som ett hus som står DC på taket på något sätt
där man har olika dörrar med Propeller på en, Cliff på en och Hemi på en osv. och vid
dörrarna så står en representant för Propeller, en för Cliff och en för Moto och säger:
 -Hej jag är expert på fordon, välkomna in. Men de skall veta att här inne blandas kompe-
tenserna på ett positivt och för kunden, värdefullt sätt och jag tror att det finns en massa
kunskap här inne”.

Stern tycker att positioneringen av DC Group bör vara:

”Jag tycker att man skall framhäva spetskompetens eller den kompetens som vi har liksom
underbolagen att vi inte är ett Manpower bolag som finns på plats, utan att man lite mer
exklusiv och att man hela tiden levererar bra resultat och gör projekt som får uppmärk-
samhet i media och då gäller det ju att komma ut och kunna visa upp. Och att man syns i
andra sammanhang så som skolor och så och att man är ett av de bolag som blir tillfrågat
när det skall göras förändringar t ex och en attraktiv arbetsgivare att man ligger i framti-
den. Det har ju Propeller alltid gjort och det antar jag att Cliff också har gjort även om
projekten som kanske är svåra att se där resultaten kanske inte syns, för att det är så
hemligt och har långa ledtider. Men att skaffa sig lite edge och synas.//…Jag tycker att
man skall positionera sig med de varumärken som levererar men finnas hela tiden som en
trygg bas, liksom owned by Design Communication Group och att man hela tiden, att man
är stor och trygg ägare som väljer att köpa upp väldigt och välrenommerade, bra bolag
som är anställda och är väldigt duktiga och det känns som väldigt viktigt att när man gör
förvärv att man köper bolag som är väldigt väl ansedda inom de här segmenten.”

Wadell anser att:

”Design Communication skall positionera sig som den största leverantören av marknads-
relaterade tjänster i Europa, oavsett hur många varumärken som ligger under och vara
på en högre nivå, alltså man kanske säljer in Design Communication till den absolut
högsta ledningen på ett bolag för att sedan dela in det till varumärkena under. Så Design
Communication bör jobba på en ganska hög nivå tycker jag och på stora internationella
bolag och bli kända där som en helhet och en totalleverantör och fördela ner kontakterna
till de andra bolagen”.
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När det gäller positionering av Pininfarina säger Vermeersch:

“We only use Pininfarina, in the positioning there is so much based on the image of the
design house and it’s more related to lets say our competition, and position is more
related to our competing to competitors. So compare to them we position ourself with a
more premium approach, with a very strong position on the design. While some competi-
tors go for a lot of things as engineering. And we do very much on the design, but what
you can say is that we operate with only one brand, but even if you have only one brand
you have different activities. We have the design, engineering and the production and the
way we deal with that is that we emphasize, in the communication point of view, we
emphasize the design with a special ingress to the company. So for example you would
never go to a motor show and purily  publish the engineering. We will do design enginee-
ring but we put focus on the design”.

3.11.3. Vision

När det gäller företagets vision så skiljer sig svaren. Några respondenter är helt på det klara
med vilken visionen är medan majoriteten är osäkra och ger olika svar.

Enligt Andinsson är Design Communications vision: ”För DC:s skull så är visionen och am-
bitionen att de skall växa mer internationellt.//… att bli en av de ledande i världen inom de-
signtjänster”. Han tillägger att Cliffs vision är:

 //…”att det skall bli det ledande transportdesignföretaget och de skall vara det självklara
valet för de stora tillverkarna. Vad Cliff har framför sig är att bli mer kända inom auto-
motive och commercial vehicles och kunna ha ännu mer nytta av deras subbrand Moto.
Moto är ju hett, exklusivt och någonting som skapar uppmärksamhet, vilket gagnar Cliff.
Transport idag är ju mycket bilar men det finns ju även flygplan och båtar med för den
delen då och det är segment som vi bör jobba med”.

Motos vision är enligt Andinsson: //…”att bli ännu mer kända inom motorcykelbranschen.
Själva ledorden för Moto är inspiration och kreativitet och vi säljer ju dem till ledande till-
verkare idag”. Han beskriver Propellers vision som:

”Att befästa sig och växa sig stora och starka inom medicinteknik men även i deras gamla
kundbas. Sedan finns det en vision för dem att bli en välkänd designfirma som arbetar
med Sony t ex eller Nike eller Apple eller Microsoft, så visionärt vill de ju vara den firman
med de innovativt nytänkande produkterna på marknaden och där har vi ju försökt struk-
turera om idag så att de har en finansiell grund så att de har råd…//… det är väldigt
strategiskt för det kostar väldigt mycket och ger väldigt lite tillbaka  så som bäst får vi
kanske break-even på de affärerna. Så det kostar mycket pengar att ta sig in på de bran-
scherna men imagemässigt så är det ju statusen på de bolagen som ger mycket då.//…Men
sedan om man skall se det här som en helhet då så är dotterbolagen är så pass starka i
Sverige då så att det får hela koncernen att framstå som att de är ledande aktörer på
marknaden”.
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Enligt Frisk är visionen att vara förstahandsvalet för stora företag, dvs företag som tjänar mer
men även som har starka varumärken. Enligt Larsson är visionen att vara: ”En stor tydlig ak-
tör som alla känner till.”

3.12. Om framtiden och dess varumärkesstruktur

När det gäller framtiden så varierar tankarna om den, några är osäkra som följd av att den inte
har kommunicerats tydligt. Det som de flesta respondenterna inom DC Group var överens om
var att det om fem år finns fler bolag i DC Group.

3.12.1. Företagen om 5 år

Andinsson:

”Om 5 år så tror jag att DC är komplett kompetensmässigt, vi täcker in de största områ-
dena eller marknadssegmenten på marknaden. Jag tror att vi är mycket starkare interna-
tionellt. Troligtvis har vi två kanske t.o.m. tre funktioner utomlands och gärna på flera
kontinenter och jag har förhoppningen att vi är det självklara valet för de största bolagen
när det gäller designfrågor. Jag tror att vi kommer att vara en ledande aktör i design ma-
nagement frågor och därigenom generera väldigt mycket jobb ner i organisationen. Det
är vad jag ser framför mig om 5 år”.

Frisk:

”Jag tror att Cliff är ganska intakt mot hur det ser ut nu, viss organisk tillväxt kanske. Jag
tror att Propeller har blivit några få till, jag tror att främsta tillväxten ligger i nya förvärv
och då pratar jag inte om förvärv i Cliff och Propeller utan jag tror det blir fler förvärv
med nya varumärken. Inte många till, kanske ett eller två till. //…Jag tror att man också
kommer att ha ett internationellt kontor inom Cliff och Propeller inom fem år. Jag tror att
det som köps upp kommer att vara inom Cliff och Propeller som kompletterande verksam-
het. Görs det ett förvärv och det kommer att bli ett par varumärken till, då är det kom-
pletterande verksamhet. T ex en designverksamhet som är väldigt duktiga på design ma-
nagement som vi till viss del har idag men som inte riktigt har utvecklats till en affärsidé”.

Nordlund tror att DC Group har blivit större och internationellt. Klockars: ”Jag tror att det
kommer att finnas fler företag i gruppen. Förhoppningsvis har man positionerat sig ännu
starkare inom de olika branscherna, t ex medicin och motorcyklar och de här specialbran-
scherna”.

Stern: ”Jag tror det ser ut ungefär som idag med ett eller två förvärv till, alltså något större.
Fler internationella kunder, fler prestigeprojekt och en tydligare struktur och ledning”.

Larsson vet inte hur det kommer att se ut i framtiden, vare sig inom DC Group eller dess
varumärken.

Johansson har svårt för att sia om framtiden, eftersom han saknar en klar målbild som borde
ha kommunicerats ut men tillägger att förhoppningsvis har de etablerat sig ännu mer och fått
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ett ännu starkare varumärke rakt igenom. Han tycker att det känns som att företaget skall klara
av det men att det är mycket som spelar roll.

Wadell:

”Förhoppningsvis är den väldigt stor, kanske ytterligare några företag, vi har några in-
ternationella projekt som spänner över flera av varumärkena, kanske till och med alla va-
rumärkena, vi har stora synergier av våra respektive kundbaser och att DC är ett känt va-
rumärke internationellt som alla varumärken under kan ha draghjälp av. Det känns ju
som att det är poängen med att ha Design Communication som ett moderbolag och att de
är loket ute bland de stora aktörerna. Så jag hoppas att de har en stark förankring inter-
nationellt”.

Vermeersch tror att Pininfarina ser ut enligt följande om 5 år:

“I think we’ll, the main difference is that we are more commercially under our own brand
and much more also a company that focus direct to consumer. So that will be a main big
difference in the company. Extension and further involvement in activities and in other
countries like China and India, especially in India. Culturialised closer to better under-
standing”.

3.12.2. Företagen om 10 år

Andinsson:

”Så långt fram vet jag inte. Det är för långt perspektiv. Det var sådant man gjorde på 70-
talet att titta 10 år fram i tiden men nu händer det så otroligt mycket på marknaden eller i
samhället i stort nuförtiden. Det är svårt att ha en kristallkula så långt fram. Den här
kommunikationsstressen som finns idag gör ju att dagens sanningar blir gamla väldigt
snabbt. Då man måste hela tiden ha bredd och kunna justera om sin vision”.

Frisk:

”Då tror jag inte DC finns längre, då tror jag att DC ingår i ett internationellt konsultfö-
retag. Konsultdesignbiten ingår i någonting större, en koncern och DC kommer troligtvis
att försvinna. Jag vet inte, jag tror att DC kommer att vara en pappersprodukt. Jag tror
att vi kommer att bli uppköpta. Det är liksom hela idén med det investmentbolag som äger
oss, det är att köpa och sedan sälja. Inte hela idén, utan man bygger upp företaget för att
sedan sälja. Men jag tror att på 10 års sikt så tror jag att någonting händer, absolut”.

Nordlund tror att företaget eventuellt är ännu större och etablerat, jämfört med om fem år.
Klockars säger: ”Förhoppningsvis jätteetablerade och lyckats förnya oss på något sätt.”

Stern:

”Ungefär samma som om fem år, fast då tror jag i och för sig att det finns en annan ägare
till dem, det är bara en gissning eller så finns inte det. Och det jag hoppas då är ju att den
ägaren har samma perspektiv och kanske inte är börsnoterat. //…Jag antar att det inte

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om

http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm
http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm


EMPIRI

57 (57)

blir så här många skiften fram och tillbaka. Det kan också vara så att en extern eller en
ny ägare, låt säga Ideo köper upp koncernen”…//

Nordlund säger att han inte ser 5 eller 10 år, utan bara framtiden. Han tror dock att DC Group
kommer att finnas inom affärsområdet design och inte någon annanstans. Dessutom tror han
att det är kärnverksamheten som är viktig. Johansson tycker det är svårt att svara på för att
han saknar den röda tråden om vad företaget egentligen vill men han tror att de borde vara ett
mer etablerat och stabilt företag. Wadell säger: “Då kanske man har förankrat Design
Communication så pass mycket så att det kan bli dags att samla in allting under ett namn, jag
vet inte det kan så vara, det beror på hur långt man har kommit.”

Vermeersch tror gällande Pininfarina om 10 år:

”Further extension and further emphasize on the fact of the design would be more and
more, on more non physical things. Designing brands and designing ways to use a car
and designing services around the car. So I think you will see that we will be a design firm
that will not only focus on creation of physical objects. The design is in a much larger
sence.”

3.12.3. Varumärkesstrukturen om 5 år

Andinsson: ”Jag tror att det finns ett stort varumärke.”

Frisk: ”Jag tror den ser ut som idag, fast med ett eller två mer varumärken i portföljen.”

Klockars:

”Det är det vi inte vet, jag vet faktiskt inte. Det är så många faktorer. Antingen har man
tonat ner DC och lyft fram de olika varumärkena eller så har man ett varumärke, det är
de här två vägarna. Hur det ser ut vet jag inte men man har i alla fall bestämt sig när det
gäller varumärkena, det måste man göra.”

Stern:

”Ja det vet jag inte. Antingen är det som det är nu eller så kommer det att bli ett skifte till
att bli Design Communication inom två år eller så, antar jag. Jag menar gör man skiftet
så skall det nog göras ganska snart och inte om 5-10 år, fast jag tror inte det. Så jag tror
nog att det fortfarande ser ut som det gör idag”.

Nordlund: ”Oj, det har jag inga som helst kommentarer på, jag vet inte det.”

Larsson: ”Ingen aning.”

Johansson tror att varumärkesstrukturen har stabiliserat sig och blivit mer trovärdig, han tror
inte att det händer så mycket men han är osäker.

Wadell: ”Jag tror den kommer att se ut ungefär som nu.”
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3.12.4. Varumärkesstrukturen om 10 år

Om 10 år tror Andinsson att varumärkesstrukturen består av ett varumärke och tillägger:
”Förhoppningen är att det finns en kontinuitet i verksamheten. Det är väldigt ovanligt att
någon i min position stannar kvar så länge som ytterligare 10 år för det här jobbet. Det tror
jag skulle vara väldigt ovanligt”.

Frisk: ”Ja, det är väldigt svårt att veta hur man väljer att hantera det. Beror på vem som
köper det”.

Klockars:

”Jag tror att man på något sätt måste, om man skall göra det till en stark grupp, så måste
man nog för enkelhetens skull ena sig om ett varumärke, även om det känns obehagligt så
tror jag nästan att man får göra så.”

När det gäller varumärkesstrukturen så vet Nordlund inte hur det ser ut i framtiden. Stern
säger att om en extern eller en ny ägare som exempelvis Ideo köper upp koncernen antar hon
att: //…”de ändrar det till Ideo om det är en sådan koncern som redan är så stor så att säga.
Det beror ju på”.

Larsson och Johansson vet inte hur det kommer att se ut om 10 år. Wadell säger:

”Det kanske har minskat med varumärken. Det kan ha blivit så att man väljer att gå över
till Design Communication och man levererar totalt antal tjänster under, om man har
kommit så långt med kunderna om man känner att det är en framkomlig väg, då kanske
det blir så att det bara heter Design Communication”.

Vermeersch tror att varumärkesstrukturen för Pininfarina blir: “The brand will be more up-
tunnels quite strong related to other brands, due to the launch of our own car. I think to be
percived as a more stronger brand”.

3.12.5. Drömscenario DC Group och Pininfarina

När det gäller drömscenario säger Andinsson:

” Jag tror att drömscenariot för mig är att vi har en liknande DC-organisation som vi har
här, jag skulle vilja ha ett i Nordamerika som såg ut likadant som här i Sverige och ytter-
ligare ett i Asien och ytterligare ett på en tillväxtkontinent, möjligtvis Afrika eller
Sydamerika. Jag tror ju att både Afrika och Sydamerika är där nästa ekonomiska boom
kommer att slå in och ha en liknande utveckling som den vi upplevde i Asien och Kina i
synnerhet för om man tittar 10 år framåt i tiden och om jag skulle välja mellan Afrika och
Sydamerika, så tror jag att det finns en mer strukturerad tillväxtchans i Sydamerika än
vad det kommer att vara i Afrika och det kommer att vara väldigt rörigt och väldigt
snabbaktigt. Men redan idag så sker det en viss tillväxt i synnerhet på Telecom markna-
den i östra Afrika som Etiopien och Sudan och de andra länderna där och även i de södra
delarna av Afrika, där det satsas väldigt mycket pengar på de nya marknaderna där i till-
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växtområden. Sydamerika har haft en mer långsam tillväxt men kanske lite mer stabilare
som kan jämföras lite med Kina och Indien. Indien har haft den där stabilare tillväxten
och Kina har varit lite mer ostrukturerat”.

Frisk:

”Att ha två, tre internationella kontor utöver de vi har idag, kompletterande förvärv av
spetskompetensföretag, ett eller två. Och en organisatorisk storlek som gör att vi behöver
ha den varumärkesstruktur som vi har idag. //… är vi så stora som vi är idag kan vi lika
gärna slå ihop det till DC när varumärket är känt. Men jag tror fortfarande på det som
jag har sagt tidigare att för att vara tydlig behöver det vara som nu, skulle man bara
prata DC så tror jag just att den biten kan försvinna. Fast det är ju så att Sony Ericsson
körs ju helt separat fast den ena är bas, sådana känslor. Det blir inte för klent med bara
DC men det blir en ogreppbar matta, odefinierad. DC skall stå för tryggheten men efter-
som det är spetskompetensen så måste det ner på företag som har olika tjänster på grupp-
chefsnivå, för att kunden skall känna att den här spetsen träffar dem och de känner wow
de här killarna de vet vad de pratar om. Att DC skall vara det som man pratar om 10 år
när man är 300 pers. Det kanske går att göra men jag gillar det här sättet”.

Drömscenariot för DC group är enligt Nordlund, att vara en etablerad, kvalitativ designleve-
rantör som kunderna tänker på i första hand och framförallt internationellt.

Klockars:

”Jag är inte säker på att vi behöver bli störst i världen när det gäller antal men jag
hoppas att man kan hitta och göra en så enkel och stark organisation och effektiv säljor-
ganisation som gör att man kan gå stark genom lågkonjunkturer och hitta rätt branscher.
Att man hittar rätt variant av internationalisering. Jag är inte säker på att internationali-
sering behöver betyda att man har kontor i 15 olika länder. Däremot skall man agera på
olika marknader på något sätt, att man har säljkraft där, att man har en struktur och ett
nätverk. Det kanske inte går utan att vara på plats men jag tror inte man kan börja med
att bara starta kontor någonstans och se vad som händer liksom. Etablera sig på olika
geografiska marknader. Det är det jag hoppas och att man har en enkel och tydlig struk-
tur som gör att man kan ta sig igenom lågkonjunkturer, att man har effektiv sälj och att
man har lyckats etablera sig internationellt på något sätt”.

Stern:

”Det tycker jag ju fortfarande är att man vill ha separata varumärken och ett gäng väl-
digt duktiga team som har de här spännande, utvecklande, betalande projekten som får
media lite då och då så att man blir tillfrågad:  -Ja men kan inte ni komma och föreläsa
här?..eller att man känner verkligen att det är ett bolag som utvecklar designområdet och
jag hoppas att vi kommer dit sedan och att vi anses som det och att vi lever som vi lär.”

Enligt Larsson är drömscenariot samma som visionen att vara: ”En stor, tydlig aktör som alla
känner till.”

Johansson: “Då är jag ego i detta läget och ser inte DC Group och då är det att ha ett par
maskiner till och anställa tre personer och att man verkligen blir top of the line.”  Han berät-
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tade i en intervju med Dagens Industri att: ”Min dröm är att från ax till limpa tillverka en
konceptbil, Framtidens bil, till Genève-mässan.  Att få ta helhetsgrepp och alldeles egen
design från oss på Cliff”. (Johansson gm Johnsdotter, 2008)

Wadell: ”Att DC Group är otroligt starka internationellt i ett par världsdelar, världskänt helt
enkelt och oberoende av lokala landskonjunktursvägningar, lite mer oberoende i alla fall och
lönsamt.”

Pininfarinas drömscenario är enligt Vermeersch: ”In ten years time we have several cars
under our own brand. And that the heart of a lot of innovation is on a lot of things”.

3.13. Tillväxt genom framtida företagsförvärv

DC Group har lite tankar på hur de skulle kunna gå tillväga för fortsatt tillväxt och internatio-
nalisering. Pininfarina som redan har gått igenom denna process förklarar deras strategier
samt ger råd till andra industridesignfirmor som har det i åtanke. Vissa saker tar både DC
Group och Pininfarina upp såsom att det är viktigt att enbart göra kompletterande förvärv
samt att utgå ifrån kärnverksamheten.

3.13.1. DC Groups tankar kring tillväxt genom företagsförvärv

För att underlätta för tillväxt och internationalisering tror Andinsson att:

”Jag tror att under det här första året när vi har gjort den här renodlingen så måste vi
fortsätta med att stärka deras position i respektive marknadssegment. För det har faktiskt
varit väldigt otydligt för respektive varumärke historiskt sett. Nu har de börjat få en klar
och tydlig bild om vad de skall stå för och det gäller att hamra in det budskapet ute på
marknaden och då kommer affärerna så småningom. Då får de en stark position också”.

För att uppnå DC Groups vision om att växa mer internationellt och bli en av de ledande i
världen inom designtjänster, tycker Andinsson att det är viktigt att lägga mycket fokus på
stora bolag. Han säger att det finns sektorer som är mer viktiga, såsom medicinteknik och
kommersiella fordon, eftersom de är mindre konjunkturkänsliga än bland annat bilbranschen.
Han förklarar vidare att modellsidan och Interaction grupper är bra att satsa på för de kan
serva vilken bransch som helst. Han anser också att Design Management är en viktig del som
de kommer att satsa på framöver. Andinsson berättade att förvärven av Cliff och Propeller var
kompletterande förvärv och att: ”Det är väldigt, väldigt positivt och därför är det så viktigt
när vi gör förvärv, att det är kompletterande förvärv som görs, så att de adderar någonting
som vi inte redan har med kunskap och kompetens och marknadsandelar.”

Frisk säger att:

”Där tror jag att vi är på rätt spår med DC som avsändare. Jag tror att det är svårt att få
stora kunder i USA att köpa design av en liten firma på fyra personer i Sverige, om inte
dessa fyra personer är extremt duktiga på någonting, då fungerar det jättebra. Men jag
tror för våran del att DC står först och är en stor leverantör, vi har pengar på banken.
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Om en person slutar som är med i ett projekt så har vi 10 till som vi kan stoppa in
istället.”

Frisk tycker vidare att företaget skall ha två, tre internationella kontor, utöver de som finns
idag och göra ett eller två kompletterande förvärv av spetskompetensföretag. Han tror också
att de behöver en organisatorisk storlek som gör att de behöver den varumärkesstruktur som
finns idag. Nordlund tror att kärnverksamheten kommer att vara viktig. Stern säger:

”Jag tror fortfarande att man kan köra separata varumärken och ha ett starkt ägarbolag
om man förklarar sin vision och struktur och sedan så tror jag fortfarande att det är bra
att ha en så att säga, klockren organisation på hemmaplan och sedan expandera tror jag.
//…det är självklart bra med beslutskraft…//…att man köper ett väl fungerande, etablerat
bolag med etablerade kunder på den marknaden …//…så är det klart att det är lättare att
det fortsätter fungera än att starta upp någonting eget. Det tror jag helt klart är bäst”.

Johansson tycker:

”Företaget är på god väg som man har det just nu faktiskt. Jag tycker att man lanserar
sig professionellt men jag tror att man måste bli ännu mer professionella på olika enheter
som vi här ute på F21 och Hemi, att vi blir lite mer proffsiga på vårat sätt och lanserar
oss själva och bli lite mer professionella i vardera avdelning och de varumärkena man
har och att man är lite mer stolt över det man är med i. Det är faktiskt riktigt bra tänk
kring det hela tycker jag själv”.

För att underlätta att skaffa mer marknadsandelar och underlätta internationalisering anser
Wadell:

”Det är väl såhär att det beror på var respektive varumärke har starka förankringar,
alltså Cliff har inte så där jättestort namn internationellt men Propeller har mer förank-
ring. I vissa länder så får man trycka mer på det varumärket som är mest förankrat i res-
pektive land eller bransch och så får man gå vidare därifrån och kanske förtydliga
strukturen mer och mer efter hand men det gäller att använda det varumärket som man
har mest nytta av i respektive land eller bransch, så att man inte presenterar någonting
helt nytt”.

3.13.2. Pininfarinas strategier och råd för tillväxt genom företagsförvärv

Pininfarinas strategier för att stärka varumärken vid globalisering och vinning av markands-
andelar, förklarar Vermeersch enligt följande:

“We keep the line that in the globalising world, at the same time more regional characters
of design is important and now it mean that we, in the globalising world, we put
emphasize on that we are doing Italian design. So we do not pretend that we design a car
that goes to every part of the world forever. And what we do, is that we do say that we do
Italian design but with an understanding of the culture we work for. We do Italian design
but we work for a Chinese client, so we have to know something about China. That is an
approach to the globalisation. We don’t try to, like some companies who is selling soft-
ware to a computer, to sell everywhere with different use and different work. So the
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design, the Italian design, is globally recognized value. So from that point of view it makes
it easy for us. We can stick with the originally quality, which has anyhow global value”.

Vermeerschs råd till designföretag som vill fortsätta växa snabbt genom företagsförvärv
lyder:

”My advise would be, identify the core activites that define your design firm and keep
those core activites to the mother company and only expand to acquisitions by acquiering,
lets say normal core activities. So if the core company, during the same day are of 100
people,  lets say 60 percent of the activities you consider to core business and 30 percent,
which is less core and instead of  buying another company also doing 60 and 40, expand
those 60 in the mother company to 100 and externalize those 40 to outside. Because then
you get continuity to the brand perception, that you can enlarge. If you don’t  do that it let
you go under water level. Because for me the extention of the designfirm should work like
a tree. If you just plant a second tree next door, nothing guarantees that it would be
successful. So for me it is more like a tree and externally you ..to the mothercompany.
Everything comes from one central and that is the way to expand. Everything else would
be an illusion. And the second thing is if you want to expand, is that you need a very
strong internal, recruiting and development department in the company”.

Vermeersch berättar att de ofta hjälper företagskunder med tillvägagångssätt när de har gjort
företagsförvärv. Hur de brukar gå tillväga i de fallen är:

“What I can say from exprience of our clients in doing that, is because we see sometimes
when some of the clients when they do acquire other brands, often for them we do brand
differentiaton stuff, which means that we do study to define how the design of the brand
could be different. With that brand is specialized in one brand, the other one is specialized
in the other brand. //.....So really identify key elements.... //...have something that is
specialized. And the other thing is that like in China a lot is going on about creating the
brands. Then we have companies who don’t have a strong brand and they really want to
have a strong brand. So for them we identify what we call the design DNA and that is
what should become the typical, recognized for that brand”.

När det gäller företagsförvärv så poängterar Vermeersch att det är viktigt att: ”You always do
acquisitions to expand, only to get to new territories and as a field of there is a lot of market
is to work on different cases and positions. That is the way you go on with that”.
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4. Teoretisk referensram

I detta avsnitt tas teorier upp som omfattar uppsatsens problemställning och syfte och har
valts ut utifrån sådant som har framhållits i empirin. Teorierna består av primär- och
sekundärdata, vilka beskrivs i metodkapitlet.

4.1. Varumärken

Varumärken beskriver det samlade intrycket av ett företag eller en organisation. Helheten
skapar ett samlat värde tillsammans med namn och symbol. I juridiska sammanhang är varu-
märke ett registrerat och därigenom skyddat namn eller kännetecken på en vara eller tjänst.
Benämningen varumärke bör ej förväxlas med logotyp som härstammar från grekiskans
logos, ord och typos, avtryck och bild. Logotyp är ett ord eller en bild som är utformad som
en symbol för ett företag eller en vara (svid.se: 2).

Keller  (2003) förklarar varumärke som: //...”the word brand is derived from the Old Norse
word brandr, which means ”to burn” as brands were and still are the means by which owners
of livestock mark their animals to identify them”. (Keller, 2003, s. 3) Keller har även tagit upp
American Marketing Associations definition om att ett varumärke är ett namn, term, skylt,
symbol, eller design, eller en kombination av dem för att identifiera en försäljares eller en
grupp försäljares varor och tjänster för att differentiera dem från deras konkurrenter (Ibid.).

Kotler et al. (2002) definierar varumärke som: ”A name, term, sign, symbol or design, or a
combination of these, intended to identify the goods or services of one seller or group of
sellers and to differentiate them from those of competitors”. (Kotler et al., 2002, s. 469)

Utveckling av varumärkesidentitet inkluderar att skapa varumärkeskännedom hos kunder och
det visar hur lätt ett varumärke framkallas i olika situationer dvs hur högt upp i medvetandet
varumärket finns hos kunder och hur lätt det är att komma ihåg eller känna igen (Keller,
2003). Han menar vidare att ett varumärke med positiva associationer hos kunder, leder till att
varumärket ökar i värde och företaget kan därför ta ut ett högre pris.

Varumärket har ett värde ”brand equity” (varumärkeskapital) och det definierar Kotler et al.
(2002) som: ”The value of a brand, based on the extent to which it has high brand loyalty,
name awareness, perceived quality, strong brand associations, and other assets such as
patents, trademarks and channel relationships”. (Kotler et al., 2002, s. 70)

Det kan finnas en varumärkesstruktur med “corporate brand”, vilket innebär att företag an-
vänder företagsnamnet (moderbolagsnamnet) som den dominerande varumärkesidentiteten
genom alla sina produkter. En annan strategi är att använda företagsnamnet som varumärke
men även dess individuella varumärken (Ibid.).
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4.2. Corporate brand

Kapferer (2007) menar att flera företag har haft framgång med ett varumärke då de har
beslutat sig för att skapa ett corporate brand för fortsatt tillväxt. Det har underlättat vid
företagsaktiviteter, givit värden, lett till att varumärket har blivit mer framträdande och
frambringat värdeökningar.

Enligt Keller (2003) så är det fler och fler företag som har upptäckt värdet av att ha ett starkt
corporate brand i företaget för att behandla andra företag. Business to business ”B2B” varu-
märkeshantering innebär att skapa en positive image och omdöme för företagets helhet.
Genom att skapa en sådan goodwill ökar möjligheterna till försäljning och vinstgivande rela-
tioner. Ett starkt B2B varumärke kan följaktligen leda till konkurrensfördelar. Han menar vi-
dare att B2B varumärken ofta är corporate brands och att det är viktigt att ha insikt i hur det
fungerar i det perspektivet. Komplexiteten i B2B ligger i att många människor är inblandade,
både från företagets sida och från flera olika marknadssegment som företaget har som mål-
grupp.”Such complexity requires adjustments in marketing programs and marketing commu-
nications. One challenge for many business-to-business brands is how to de-commoditize
themselves to create product and service differences”. (Keller, 2003, s. 15)

Schultz & Hatch (2002) menar att ett framgångsrikt corporate brand genererar en äkta lojalitet
och tillgivenhet eftersom det erbjuder samtliga interna och externa intressenter en viss nivå av
kvalitet, förtroende och lockelse och det skapar också tillhörighet. Företag som har lyckats
med corporate branding är mycket medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan tre sam-
manlänkade element: strategisk vision, organisationskultur och företagets image. De menar
vidare att det inte är elementen i sig som skapar ett corporate brand, utan graden av sam-
stämmighet mellan dem, vilket gör att det är komplicerat. De inblandade som bidrar till ett
corporate brand är toppchefer, anställda och övriga intressenter. Anställda som skapar före-
tagskultur, övriga intressenter såsom kunder som skapar och förmedlar bilder om företaget
och slutligen toppchefer som står för framtidsvision baserat på företagets kompetens att klara
av (Ibid.).

När det gäller industriella B2B företag är några framgångsrika kommunikationsmöjligheter att
använda sig av annonser i branschtidningar, telefonkataloger, mail, broschyrer, gåvor, event
marketing, utställningar, mässor och kongresser och publicitet eller PR. Industriella B2B
företag bör etablera varumärkeskännedom och en stark varumärkesimage, skapa corporate
brand med starka associationer för att visa att det skall finnas länge och ha fortsatt stark kapa-
citet. VD är ofta nyckelkomponenten till varumärket och presterar en viktig varumärkesbyg-
gande och kommunikationsfunktion. Det är också viktigt att leverera sekundära kvalitetsasso-
ciationer för att visa den kvalitet som kan presteras i företaget, undvik att göra för många nya
varumärken och klargör noggrant tankarna med varumärkesutvidgningar. När det gäller B2B
företag som levererar service är det viktigt att de är rättvisa mot både kunder och anställda
och servicekvalitet levereras med bakgrund av inspirerad ledning genom företaget, lång-
samma förändringar, osynlig, stark intern styrka som kallas företagskultur (Keller, 2003).

Schultz & Hatch (2002) menar att många idag väljer vilket företag de vill arbeta för, på basis
av dess corporate brand och vilket intresse det väcker. Ett starkt corporate brand blir följaktli-
gen ett viktigt redskap för att rekrytera och behålla personal. Det har framgått vid rekryte-
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ringar från universitet och högskolor och i ökande antal undersökningar som rangordnar olika
företags rykte som mest eftertraktade arbetsplats, enligt Schultz & Hatch (2002).

4.3. Bygga upp varumärke

Ett varumärkes styrka och dignitet utgör dess ”brand equity” dvs varumärkeskapital. Om ett
varumärke inte har ett starkt varumärkeskapital, kan det byggas upp på olika sätt, två av dem
är ”experiential marketing” och ”one-to-one marketing”, enligt Keller (2003). ”Experiential
marketing” innebär att företag fokuserar på kunders erfarenheter och det blir allt viktigare för
kunder om hur varumärken uppfattas och det finns olika sätt att tillhandahålla erfarenhet
genom exempelvis kommunikation, co-branding, elektronisk media, försäljare etc. ”One-to-
one marketing” är ett rationellt tillvägagångssätt att skapa en relation med en kund och att
skapa värde för kunden som i gengäld kan ge värdefull information till företaget om kunders
erfarenheter. På det sättet kan företaget få hjälp att minska kostnader, maximera nyttan för
kunderna och få hjälp att bygga en stark, vinstgivande relation. Genom ”one-to-one marke-
ting” kan företag behandla olika kunder som har olika behov (Ibid.). Svenska designbyråer
marknadsför sig främst genom word of mouth, presentera tidigare projekt, relationsbyggande
och events (Svengren et al., 2007).

Melin (1999) menar att du kan bygga upp ett varumärke på i princip tre sätt för att öka varu-
märkeskapitalet och det är: ”build it, buy it or borrow it”. (Melin, 1999, s. 46)

Keller (2003) tar upp olika sätt att skapa ett starkt varumärkeskapital på ett sekundärt sätt, dvs
som indirekt bygger upp ett starkt varumärke. Några av dem är “Event Marketing”, “Co-
branding”, “Conceptualizing”, “Country of origin” och design.

4.3.1. Event Marketing

Ett sätt att bygga upp varumärke på och skapa relationer är Event Marketing (Aaker, 2002).
Det syftar till att genom event, mässor etc skapa relationer med kunder genom olika aktivite-
ter. Enligt Keller (2003) tillhandahåller event marketing olika typer av kommunikationsmöj-
ligheter för marknadsförare, vilket kan vidga och fördjupa relationerna med deras målgrupp.
Det syftar också till att skapa en hållbar kännedom om företaget, exponera varumärket, skapa
associationer till varumärkets image, skapa erfarenhet och framkalla känslor för att underhålla
nyckelkunder eller belöna anställda etc. Genom att involvera kunder i event på olika sätt kan
det framkalla goodwill och etablera värdefulla företagskontakter. Från anställdas synvinkel
kan event frambringa en känsla om delaktighet och moral (Ibid.).

4.3.2. Co-branding

Co-branding är enligt Kotler et al. (2002): ”The practice of using the established brand names
of two different companies on the same product”. (Kotler et al., 2002, s. 475). Keller (2003)
förklarar det genom att det är en strategi för att länka till ett existerande företags varumärke
till ett annat företags varumärke. Co-branding uppstår när två eller fler existerande varumär-
ken kombineras i en gemensam produkt eller gemensam marknadsföring, enligt Keller
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(2003). Han menar att co-branding bygger varumärkeskapital och det är en trend som har ökat
på senare år. Fördelarna med co-branding är att produkten kan bli positionerad på ett unikt
och övertygande sätt, med effekt från flera inblandade varumärken. Det kan leda till att få nya
kunder, minska marknadsföringskostnader och öka ett potentiellt godkännande. Nackdelen är
risken att tappa kontrollen i kunders medvetande som uppstår vid allians med ett annat varu-
märke. Kunder har höga förväntningar som följd av samarbetet, otillfredsställt utförande kan
ha negativa efterdyningar för de inblandade varumärkena och om det andra varumärket har
gått in i flera co-branding arrangemang är risken för överexponering, så att överförbarheten av
associationer bleknar. Det kan också förvirra och minska fokusen på existerande varumärken
(Ibid.). Keller nämner viktiga faktorer att beakta innan ingående i co-branding:

Vilka kompetenser saknas?
Vilka resurser finns (anställda, tid, kapital)?
Vilka tillväxtmål och vinstbehov finns?

Vid val av samarbetspartner för co-branding bör följande beaktas, enligt Keller (2003):
Är det ett vinstgivande affärssamarbete?
Hur bidrar det till att bevara och stärka varumärkeskapitalet?
Finns det en möjlig risk att varumärkeskapitalet urvattnas?
Erbjuder det några utbytesfördelar så som möjlighet till ny kunskap?

4.3.3. Konceptualisera

Företag kan använda sig av ett koncept för att skapa nya associationer till deras varumärke
och påverka existerande varumärkesassociationer, genom att använda sig av någon annan
enhet. Det kan vara en källfaktor som är relaterad till en person, plats eller sak (Ibid.). Keller
(2003) menar att genom att skapa en koppling mellan varumärket och en annan enhet, får
kunder en mental association från varumärket till denna enhet och följaktligen någon eller alla
associationer så som omdömen, känslor etc. Att använda sig av ett koncept i form av en speci-
fik enhet, är ett effektivt sätt att vinna kunder på, enligt Keller (2003). Han menar vidare att
när kunder inte bryr sig mycket om vilket företag eller varumärke de väljer eller om de inte
känner till något passande varumärke, så baserar de sitt val på sekundära grunder såsom tan-
kar, känslor, kännedom om ett land som det kommer ifrån etc. Genom ”conceptualizing”
(konceptualisering), dvs länka varumärket till en enhet, kan det karaktärisera varumärket indi-
rekt. Keller (2003) menar vidare att det i synnerhet är tre faktorer som bör beaktas vid kon-
ceptualisering för att utvidga inflytandet som kan bli följden med att länka varumärket till en
enhet:

Kännedom – det ideala är att kunder blir varse om enheten, att det bildar starka,
fördelaktiga, unika associationer och positiva omdömen till enheten.
Meningsfullhet – framkalla potentiella positiva associationer, omdömen eller känslor
som skapar kännedom och är relevant och meningsfullt för varumärket.
Överförbarhet – tillskansa varumärket potentiella, meningsfulla associationer, omdö-
men, känslor om enheten som kan bli överförda till varumärket, så att kännedomen
länkas till varumärket.
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4.3.4. Ursprungsland

Enligt Keller (2003) kan företag skapa associationer för deras varumärke utifrån deras ur-
sprungsland. Genom att välja varumärken med stark nationell koppling kan det spegla ett ge-
nomtänkt beslut för att kommunicera image baserad på vad kunder tror om produkter från
olika länder. Han nämner några exempel som BMW – Tyskland, Gucci – Italien, Chanel –
Frankrike. Genom att framhäva geografiskt ursprung i marknadsföring leder det till asso-
ciationer till ett land, vilket skapar en personlighet till varumärket (Melin, 1999; Aaker,
2002).

4.3.5. Design

Det finns många definitioner på vad design är men SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign)
definierar det som: ”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och
innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från bruka-
rens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och mil-
jöer”. (svid.se: 2) I Nationalencyklopedin definieras design som en internationellt använd
term för formgivning dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter
och miljöer (nationalencyklopedin.se: 1). Kotler et al. (2002) menar att design är en viktig
faktor för differentiering.

Designbyråer/designföretag är fristående företag eller nätverk med ett gemensamt varumärke,
som levererar designkompetenser till producerande företag. I ett designföretag kan det ingå
andra kompetenser än design, för att komplettera eller förstärka designerns insats (svid.se: 2).
Industridesign eller industriell design innebär att arbetet utförs på processer, budskap, varor,
tjänster eller miljöer som är avsedda att serietillverkas med hänsyn till såväl estetiska som
praktiska, ekologiska, produktions- och marknadsföringsmässiga och ekonomiska kriterier
(svid.se: 2).

4.4. Varumärkesstruktur

I varumärkeshierarkier har ofta företagsnamnet en central position som visar företagets verk-
samhetsområde och på nivån under ligger oftast strategiska, prioriterade varumärken som har
till uppgift att stärka företagets konkurrentkraft, tillväxtförmåga och lönsamhetsutveckling
(Melin, 1999). Han tillägger att modermärke som även jämställs som familjevarumärke eller
paraplyvarumärke, ofta används vid samtliga kontakter och vid denna strategi är företagets
identitet av stor betydelse för varumärkets identitet och tvärtom. Det finns fyra varumärkes-
strategier:

1. Modervarumärke, vars fördelar är att den strategin är enkel, kostnadseffektiv,
marknadskommunikation gynnar samtliga produkter, goda förutsättningar att introdu-
cera nya produkter genom varumärkesutvidgning. Den främsta nackdelen är den är
svår att individualisera på enskilda produkter.

2. Moder- och dottervarumärke, innebär att enskilda produkter kan lanseras under ett
dottervarumärke och därmed göra det självständigt. Fördelen är att det är tids och
kostnadseffektivt och nackdelen är att det är två varumärken som lanseras och kan
skapa förvirring hos kunder.
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3. Dotter- och modervarumärke, där dottervarumärket står i centrum och modervarumär-
ket endast finns som en stödjande funktion och garantistämpel. Fördelen är att flera
varumärken kan ha olika positionering och vara löst sammanhållna av modervarumär-
ket. Dottervarumärken med spjutspetskaraktär kan bli mer kända än modervarumärket
och extremt framgångsrika dottervarumärken kan leda till ”silver bullets”. Fördelen är
flexibilitet, kostnadseffektiv där marknadskommunikationen bygger på moder- och
dottervarumärket. Positioneringen dem emellan får dock inte vara för olik för då är
risken att det ger en diffus bild av de båda varumärkena.

4. Individuella varumärken, där varje produkt marknadsförs under ett eget varumärke
utan koppling till modervarumärket och är helt fristående, de betecknas ibland som
”power brands”. Denna strategi är resurskrävande och kräver stora försäljningsvoly-
mer för att vara motiverade. Fördelen är flexibilitet och nackdelen är att det är resurs-
krävande (Ibid.).

Melin (1999) illustrerar vilken kombination som bör väljas utifrån följande figur:

Figur 4.1: Alternativa varumärkesstrategier – strategival med utgångspunkt i märkesidentiet och målgrupp -
Melin, 1999, s. 225

Enligt Keller (2003) måste ett företags varumärkesportfölj bedömas så att det har förmågan
att maximera varumärkeskapitalet, han tillägger att:

”Any one brand in the portfolio should not harm or decrease the equity of other brands in
the portfolio. In other words, the optimal brand portfolio is one in which each brand
maximizes equity in combination with all other brands in the portfolio”.
(Keller, 2003, s. 522)

Keller (2003) menar vidare att en varumärkesstrategi kan vara att både ha djup och bredd då
företaget har flera varumärken som har utvidgats i olika produktkategorier.

Det kan ofta skilja sig i hur varumärkesstrategier och hur varumärkeshiearkier organiseras
beroende på olika produkter för olika marknader. Varumärkets grundstenar kan få mer eller
mindre framhävning, eller inte presenteras alls, beroende på de specifika produkterna eller
marknaderna som är inblandade (Ibid.). Grundstenarna i varumärken på olika nivåer i hierar-
kin kan bidra till varmärkeskapitalet, genom deras förmåga att skapa kännedom och främja
starka, gynnsamma och unika varumärkesassociationer samt positiv respons. För att forma en
varumärkeshierarki bör följande beaktas:

Antal nivåer i hierarkin att använda generellt: använd så få som möjligt.
Önskad varumärkeskännedom och image på varje nivå: skapa påtagliga associationer
som är relevanta för så många individuella saker som möjligt.
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Hur varumärkets grundstenar från olika nivåer i hierarkin kombineras, om det överhu-
vudtaget görs, för varje specifik produkt: tydlighet för varumärkets beståndsdelar på-
verkar hur det uppfattas för nya produkter.
Hur vardera varumärkes grundsten sammankopplas, om det överhuvudtaget görs, till
flera produkter: ju vanligare beståndsdelarna delar av produkter, desto starkare sam-
mankoppling (Ibid.).

När varumärkeshierarkin är fastställd skall marknadsföringsprogram noggrant formas, im-
plementeras och utvärderas. Om undervarumärken ”sub-brands” används i två eller fler ni-
våer skall de två generella principerna relevans och differentiering leda processen för skapan-
det av varumärkeskännedom på varje nivå. Det är viktigt att skapa associationer som är rele-
vanta för så många varumärken i de olika nivåerna som möjligt, i synnerhet när det är på cor-
porate brand nivå (Ibid.). Keller tillägger att det är viktigt att ifrågasätta hur viktigt det är att
framhäva individuella varumärken på bekostnad av corporate brand. Det finns olika möjlig-
heter att framhäva företagets olika varumärken på bland annat genom:

Ett genomgående varumärke.
Två varumärken framställs likvärdigt.
Två varumärken framställs likvärdigt men det ena återkommer i alla varumärkesnam-
nen i företagsportföljen.
Mixad dominans av corporate brands och undervarumärken.
Använda corporate varumärket genomgående för alla varumärken (Ibid.).

Enligt Keller (2003) är det idag fler tjänsteföretag som genomgående använder deras corpo-
rate brand men ibland kombinerat med undervarumärken, eftersom de har så många underva-
rumärken som har blivit kopplade till företagsportföljen genom åren.

När det gäller B2B företag är det viktigt att ta i bruk en corporate brand strategi för att skapa
en väldefinierad varumärkeshierarki, eftersom företag som säljer industriella produkter och
tjänster, ofta har ett stort och komplext antal produktlinjer och variationer. Det är viktigt att ha
en logisk och välorganiserad varumärkeshierarki och att framhäva corporate brands (Ibid.).

Guide för företag med industriella produkter och tjänster:
1. Utveckla en corporate eller moderbolags varumärkes strategi och skapa en väldefinie-

rad varumärkeshierarki.
2. Sammankoppla icke produktrelaterade associationer.
3. Implementera olika marknadskommunikations möjligheter.
4. Leverera värde till kundföretag.
5. Segmentera marknader noggrant och utveckla skräddarsydda varumärkes- och

marknadsföringsprogram (Ibid.).

Genom att etablera en varumärkeshierarki bidrar det till att skapa synergieffekter vid varu-
märkesutveckling. Små varumärken kan konkurrera bättre genom att bland annat:

Bryta mot det förgångna och se företagets varumärken på ett annorlunda sätt.
Bygga en identitet.
Offra och fokusera på målet gällande budskap, varumärkesutvigning och upptäck att
mindre kan bli mer.
Var idécentrerad och inte kundcentrerad, behåll utmanartillfället och det centrala i
företaget som reflekterar visionen (Morgan gm Keller, 2003).

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om

http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm
http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm


TEORI

70 (70)

Designbyråer är kunskapsintensiva företag och tillämpar oftast standardisering men det kan
vara svårt som en följd av att de skräddarsyr det som produceras till olika kunder. Det finns
dock en tendens att kunskapsintensiva företag minskar byråkratin till förmån för ”ad hoc”
organisationsformer (Alvesson, 2004).

4.5. Företagsförvärv och utvidgning av varumärken

Företagsförvärv och fusion definieras enligt Nationalencyklopedin som en sammanslagning i
näringslivet av två eller flera företag eller verksamhetsgrenar med syfte att förändra och sam-
ordna ägande och kontroll över ekonomiska resurser (nationalencyklopedin.se: 2).

Sevenius (2003) menar att det idag är relevant för de flesta företag att överväga företagsför-
värv som en del av den strategiska planen för att uppnå sina mål, vilket är särskilt vanligt i
tjänsteföretag.

Enligt Wattin (1995) finns det två sätt att expandera ett företag på och det är genom organisk
expansion eller företagsförvärv. Organisk expansion innebär att växa genom nya medarbetare,
vilket är betydligt enklare än att växa genom företagsförvärv. Anledningen till det är att de
personer som söker sig till företaget gör det av egen vilja medan det vid företagsförvärv inte
alltid är så. För dem blir det som att byta jobb och få en ny företagskultur och att slå ihop två
tjänsteföretag är bland det svåraste man kan göra, enligt Wattin (1995). Han menar vidare att
ibland är kulturskillnaderna så stora att många, duktiga medarbetare slutar. Det finns dock fall
när det kan gå att göra lyckade förvärv av tjänsteföretag och det är när det finns förändrings-
vilja eller ett krismedvetande hos de anställda och i så fall måste de anställda säga att de inte
är nöjda med den tidigare ägaren eller ledningen. Dessutom måste beslutet förankras hos opi-
nionsbildarna i det förvärvade företaget, eftersom deras godkännande och medhåll är en förut-
sättning. Sätter sig opinionsbildarna på tvären är risken stor att det inte blir som ägarna har
tänkt sig. Wattin (1995) kallar dessa opinionsbildare för de positiva rebellerna, divorna eller
primadonnorna och de är en maktfaktor som existerar i alla företag, eftersom de har kraftig
påverkan på medarbetare. Han menar vidare att köpa tjänsteföretag är som att köpa pågående
kontrakt och fordringar, allt annat kan bli lite värt om all duktig personal reser sig och går.
För att undvika den ödesdigra situationen är det viktigt att den som köper, verkligen talar om
vilken nytta de som blir uppköpta har av att komma in i en ny gemenskap (Ibid.).

Enligt Alvesson (2004) är personalen den absolut viktigaste resursen i kunskapsintensiva fö-
retag. Kapital är också en viktig del, eftersom fler och fler kunskapsintensiva företag genom-
för fusioner och företagsförvärv och det blir allt vanligare med internationalisering. Det är
dock personalen som är förutsättningen för dessa företag och framförallt högt kvalificerad
personal. Han menar vidare att etablerade företag riskerar att förlora hela grupper som lämnar
deras anställning för att starta egna företag. De tar dessutom med sig företagets kunder, vilket
kan leda till förödande konsekvenser. Han menar vidare att om företaget inte har stöd från de
anställda gällande företagets identitet och individuellt arbete, leder det till att företagets iden-
titet och image urholkas. För att undvika det bör företaget jobba med att få anställda att identi-
fiera sig med företaget (Ibid.).

Varumärkesutvidgning ”brand extension” är när ett företag använder ett etablerat varumär-
kesnamn för att inträda på en ny marknad. Det kan klassificeras i två kategorier antingen ”line
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extension” då ett befintligt varumärke används i ett nytt marknadssegment och i en befintlig
produktklass eller ”category extension” när det befintliga varumärket används för att inträda i
en annan produktklass (Keller, 2003). Han menar vidare att varumärkesutvidgning kan för-
stärka moderbolagets varumärke och göra det eftertraktat, unikt och trovärdighet genom ex-
pertis, pålitlighet etc.

Alvesson (2004) menar att vissa strategiska beslut kan ha stark påverkan på företagets image.
Genom att vara stor och välkänd kan företaget uppfattas som framgångsrikt och pålitligt.
Därför är storlek och att vara känd extremt viktigt för kunskapsintensiva företag och det är en
förklaring till varför alla fusioner och företagsförvärv görs i denna typ av företag (Alvesson,
2004).

Enligt Keller (2003) är det viktigt att hålla varumärket modernt och uppdaterat för att attra-
hera nya kunder genom varumärkesutvidgningar eller att etablera ett nytt undervarumärke.
Genom utvidgning kan ett företag erbjuda nya teknologier eller andra färdigheter för att till-
fredsställa nya och befintliga kunders förändrade behov.

”Corporate brand names and corporate images can perform a variety of functions to
multibple audiences or target markets. Consequently, corporate names may have to be
changed for a number of different reasons. Hundreds of private and public companies
change their names each year. The main reason that corporations change their name is
because of mergers and acquisitions with other businesses. In such cases a completely
new name may be chosen to signal new capabilities”. (Keller, 2003, s. 676)

Keller (2003) menar vidare att i vissa fall väljer företagen det varumärke som har mest
varumärkeskapital och det andra får fungera som ett undervarumärke eller tas bort helt. Det
alternativ företaget bestämmer sig för, beror på det existerande och potentiella varumärkes-
kapitalet som associeras till varje varumärke. I vissa fall kombineras företagsnamnen i ett nytt
varumärkesnamn. I vissa fall väljs ett helt nytt varumärke utan anknytning till något befintligt
och det kan enligt Keller (2003) ge utrymme för flexibilitet och tillväxt i framtiden.

När det gäller val av företagsnamn skall det utvärderas i förhållande till att det är lätt att me-
morera, meningsfullhet, sympatiskt, beskyddande, anpassningsförmåga och överförbarhet.
När väl varumärkets namn är bestämt skall omfattande åtaganden göras för att sälja in det nya
namnet till anställda, kunder, leverantörer, investerare och allmänheten. Anledning till det
förklarar Keller (2003): ”Because of a resistance to change, initial reaction to a new name i
almost always negative.//...Over time, though, if properly chosen and handled, new names
gain familiarity and acceptance.” (Keller, 2003, s. 678) Han menar vidare att en effektiv im-
plementering kräver instruktioner som främjar enhetlighet och att det är konsekvent vid fram-
ställning och användning av varumärket.

Enligt Keller (2003) finns det olika sätt att inträda på en ny global marknad och det är genom
att:

Exportera existerande varumärke som att göra en geografisk utvidgning (långsamt,
hög kontroll och medelhög investering).
Företagsförvärv av existerande varumärken (snabbt, medelhög kontroll, hög invester-
ing).
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Skapa någon form av varumärkesallians med ett annat företag genom exempelvis
samarbetsavtal ”joint venture”, partnerskap eller licensieringsöverenskommelse (me-
delsnabbt, låg kontroll, låg investering) (Ibid.).

4.6. Ett eller flera varumärken

Keller (2003) ger exempel på företag som använder sig av flera varumärken där exempelvis
Fords varumärkesportfölj består av Aston Martin, Ford, Jaguar, Land-Rover, Lincoln, Mazda,
Mercury och Volvo, vilka alla attraherar kunder som är intresserade av olika egenskaper. På
det sättet täcker de in flera kundsegment och deras behov. Ford använder sig av separat för-
säljningspersonal för varje varumärke men av gemensamma serviceavdelningar och administ-
ration. Konkurrenter som Lexus, BMW och Mercedes säljer olika bilar under ett varumärke.

När det gäller att forma den optimala varumärkesportföljen får marknadsförare ändra mark-
nadstäckning och göra andra överväganden som har med kostnader och vinst att göra (Ibid.).
Han menar vidare att med en produktlinje är varumärkesportföljen för stor om vinster kan
ökas genom att välja bort varumärken och tvärtom är en portfölj inte stor nog om vinster kan
ökas genom att lägga till varumärken. Keller (2003) förtydligar att varje varumärke skall vara
klart differentierat och locka ett tillräckligt stort marknadssegment för att motivera dess mark-
nadsföring och kostnad. En viktig aspekt är: ”Brand lines with poorly differentiated brands
are likely to be characterized by much cannibalization and require appropriate pruning”.
(Keller, 2003, s. 531)

Den generella grundläggande principen vid formning av varumärkesportfölj är att maximera
marknadstäckning så att inga potentiella kunder förbises men att minimera överlappning av
varumärken så att varumärkena inte konkurrerar med dem själva för att vinna samma kunders
intresse (Ibid.). Han menar vidare att varje varumärke skall ha en tydlig marknad och positio-
nering och utöver det finns det ett antal olika roller som ett varumärke kan ha som en del i en
varumärkesportfölj med hänseende till kunder, konkurrens och företaget.

Kapferer (2007) poängterar att det är viktigt att värdera varumärkesutvidgningars effekt på
moderbolagets varumärke och se vad det genererar till såsom nya kunder, nya image egen-
skaper och nya försäljningsmöjligheter. Han menar vidare att industriella varumärkesportföl-
jer ofta är överdrivet stora och svårhanterliga och många gånger har fördel av att omorgani-
sera namnen i varumärkesportföljen och fokusera på ett par tunga varumärken som tjänar un-
der ett paraplyvarumärke. När det gäller B2B är det viktigt att utveckla tre typer av varumär-
ken:

1. Det integrerade varumärket som vanligtvis är corporate brand som används för att
sälja till en global kund, för att samla synergierna av de olika enheterna i företaget.
Det bör vara namnet på den samlade gruppen.

2. Det integrerade varumärket är oftast namnet på ett företagsförvärv som är känt för en
specifik expertis inom ett område men det bör ändå presenteras under det samlade fö-
retagets gruppnamn.

3. Det överdrivna/häftiga varumärket presenteras som helt oberoende, utan kopplingar
till företagsgruppen och skall i det fallet ha separata kontor, sitt eget namn, egen re-
ception och inga synliga kopplingar till företagsgruppen. Med denna typ av varumärke
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är det möjligt att frångå problemet med marknadsutvidgning där varumärket redan är
dominant (Ibid.).

För att leda två nivåer av ett varumärke menar Kapferer (2007) att det underlättar att ha
dubbla nivåer av ett varumärke. Löwstedt & Ejenäs (2002) förklarar att namnfrågan vid beslut
om varumärken efter fusioner och företagsförvärv är ett beslutsproblem, där det gäller att
välja det företagsnamn som ger de bästa ekonomiska förutsättningarna. Enligt Melin (2002)
bör målsättningen vara att identifiera de varumärken som på bästa sätt bidrar till företagets
konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lönsamhetsutveckling.

Enligt Keller (2003) kan en framgångsrik varumärkesutvidgning leda till att det förstärker
moderbolagets varumärke genom att stärka associationerna till det existerande varumärket,
förbättra fördelarna genom en existerande varumärkes association, lägga till en ny varumärkes
association eller en kombination av det. Han menar att ett vanligt sätt att göra det på är genom
att klargöra varumärkeskapitalet och dess associationer.

Fördelarna med varumärkesutvidgning ”brand extensions” är att det kan förbättra varumär-
kets image, reducera upplevda risker hos kunder, öka effektivitet av försäljningskostnader,
minska kostnader för marknadsföringsprogram, undvika kostnader för att utveckla ett nytt
varumärke och det kan vidga erbjudandet. För att lyckas ge värde till ett moderbolagets varu-
märke krävs det att klargöra varumärkets betydelse, öka moderbolagets varumärkesimage,
öka marknadstäckning, ge ny livskraft till varumärket och tillåta varumärkesutvidgning ef-
teråt. Nackdelarna är att det kan göra kunder konfunderade och frustrerade, kan misslyckas
och skada moderbolagets varumärke, kan lyckas men kannibalisera på försäljning av moder-
bolagets varumärke, kan lyckas men minska identifieringen av nya kategorier, kan lyckas men
skada moderbolagets varumärkesimage, kan späda ut varumärkets mening och orsaka att fö-
retaget inte kan utveckla ett nytt varumärke (Ibid.).

Keller säger: ”Companies must be careful to understand exactly what each brand should do
for the firm and more important, what they want it to do for the customer”. (Keller, 2003,
s. 564) Han förklarar också att vid kommunikation kan du fokusera på företagets varumärke
“corporate brand” eller med de olika varumärkena som ingår i varumärkesledet. Vidare me-
nar han att det mest effektiva marknadsföringssättet för en varumärkesutvidgning är att lyfta
fram information om utvidgningen, istället för om moderbolagets varumärke. För att koordi-
nera marknadsföringen över varumärkesportföljen är det viktigt att vara konsekvent för att
förenkla förståelsen för strukturen för försäljningspersonal, marknadspartners, kunder etc
(Ibid.). Några punkter han tar upp angående varumärkesutvidgningar är:

Varumärkesutvidgning av starka varumärken är mer framgångsrik än för svaga
varumärken.
Varumärkesutvidgning av symboliska varumärken har större framgång än de som är
mindre symboliska.
De varumärkesutvidgningar som får mycket stöd vid promoting är mer framgångsrika
än de som inte får lika mycket stöd.
Varumärkesutvidgning genom en underkategori är mer framgångsrik om den införs i
ett tidigt skede, än om den införs sent men det krävs att det ligger under ett starkt va-
rumärke.
Företagets storlek och marknadsföringskompetenser spelar en stor roll för
varumärkesutvidgningens framgång.
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Tidiga varumärkesutvidgningar har bidragit till marknadsexpansion av moderbolagets
varumärke.
Ökad försäljning genererad av varumärkesutvidgningen kan mer än kompensera för
tappad försäljning som orsakats genom kannibalisering (Ibid.).

Keller (2003) säger gällande långsiktighet i varumärken: ”Being consistent in managing
brand equity may require numerous tactical shifts and changes in order to maintain the
strategic trust and direction of the brand”. (Keller, 2003, s. 636) En anledning till att företag
behöver göra taktiska förändringar kan vara till följd av olika varumärkesutvidgningar eller
eliminering av ett varumärke. Syftet med att anpassa allteftersom förändringar sker, är att
upprätthålla kännedomen om varumärkesstrukturen för kunder.

När det gäller att justera varumärkesportföljen så krävs det att tänka långsiktigt och noggrant
överväga respektive varumärkes roll och relation mellan de olika varumärkena i varumärkes-
portföljen på sikt. I synnerhet är det viktigt att varumärkets förändrade strategi formas och
implementeras, så att kunder förstår hur de olika varumärkena i företagsportföljen kan till-
fredsställa deras behov (Ibid.).

Som en följd av dramatiska eller ogynnsamma förändringar i marknadsomgivningen är några
varumärken inte värda att spara. Varumärkeskapitalet kan ha urholkats, skadats eller det kan
vara svårt att ändra nya associationer som har skapats. I vissa lägen klarar inte varumärket av
att generera varumärkeskapital längre, vare sig till det egna eller till moderbolagets varumärke
och då är det nödvändigt att ”pensionera” varumärket (Ibid.).

Keller (2003) visualiserar hur ett företag kan hantera varumärken långsiktigt, genom att ta
ställning till om följande uppfylls:

Figur 4.2: Managing brands over time - Keller, 2003, s. 673

Alvesson säger att om ett företag har ett gott anseende och ett starkt corporate brand, kan det
leda till att kunder kontaktar företaget på eget initiativ (Alvesson, 2004). Tan et al. (Design
Korea 2007) menar att det numera är vanligt att endast ett eller ett fåtal varumärken används
externt, medan resten av företagets varumärken används internt.
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Enligt Melin (1999) är varumärkets primära funktion att vidmakthålla en konkurrenskraftig
marknadsposition genom att vara en effektiv inträdesbarriär. Aaker (2002) menar att
etablerade varumärken inklusive corporate brand ofta kan användas genom att ha beskrivande
undervarumärken som tydliggör sambandet. Exempelvis har GE undervarumärke som heter
GE Jet Engines och Hewlett-Packard benämner sina undervarumärken med HPxx.

4.7. Kommunikation

Enligt Keller (2003) är det viktigt att internt i företag kommunicera ett varumärkes positione-
ring och vad det står för. Han menar att det i synnerhet är viktigt med en uppdaterad och djup
förståelse för varumärket när det gäller tjänsteföretag, eftersom praktiskt taget alla anställda är
kritiska där. Förr gavs jämförelsevis lite uppmärksamhet till det interna perspektivet med att
överväga vilka steg ett företag skulle ta för att försäkra sig om att deras anställda och mark-
nadspartners satte värde på- och förstod den grundläggande varumärkesidén, samt hur de kan
påverka och hjälpa eller skada deras varumärkeskapital (Ibid.). Numera menar han dock att
allt fler företag har fått insikt i att det är ett viktigt ämne och tagit mer initiativ till att förbättra
den interna varumärkeshanteringen.

Keller (2003) poängterar vikten av den interna varumärkeshanteringen genom att företaget
försäkrar sig om att alla i företaget är helt medvetna om vad varumärket står för och vad det
representerar. Lika viktigt som att tala om vad varumärket står för är det att kommunicera
varumärkets positionering, så att alla är överens och på det klara om det internt. Varumärkes-
kapitalet kan påverkas negativt om inte anställda och marknadspersonal får insikt i vad re-
spektive varumärke står för, hur det skall presenteras etc. Det är särskilt kritiskt för corporate
brands där alla anställda direkt eller indirekt representerar varumärket och därigenom inverkar
på varumärkeskapitalet (Ibid.). Melin (1999) menar att för att lyckas skapa lojalitet hos
kunderna krävs det lojalitet hos varumärkesinnehavaren och därför finns det en koppling
mellan intern och extern varumärkeslojalitet. Han illusterar även hur varumärkeskapital byggs
upp genom olika steg inom företaget för att inte urholkas:

Figur 4.3: Den strategiska varumärkesplattformen – en illustration av den varumärkesuppbyggande processen
ur varumärkesinnehavarens perspektiv - Melin 1999, s.125
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Alvesson (2004), Normann (2000) och Aaker (2002) menar att det är viktigt att företagets
image kommuniceras ut dagligen av ledningen men även av alla anställda, både internt och
externt samt att det är enhetligt. Normann (2000) menar även att företagsledningens förmåga
att styra den egna personalens verklighetsuppfattning för att skapa en självuppfyllande snö-
bollseffekt, är avgörande för företagets image. Även Lam & Griffith (Design Korea 2007)
säger att konsekvent kommunikation är viktig och skall reflektera varumärkets personlighet.
Normann (2000) tillägger att syftet med intern marknadsföring är att den bibehåller kvalitets-
nivån, uppnår kostnadseffektivitet genom högre produktivitet, motiverad och professionell
personal är viktig för imagen gentemot kund som gynnar återköp och rekrytering underlättas.
Det finns olika kommunikationsstilar hos olika ledartyper men det viktiga är att ledaren
kommunicerar direkt med de anställda, även i stora företag (Normann, 2000).

Det kan vara fördelaktigt att presentera företaget nerifrån och upp men nackdelen med det är
att det kan vara dyrt att bygga upp varumärkeskapitalet för undervarumärken och det kan ig-
norera synergieffekter för helheten i företaget, enligt Keller (2003). Uppifrån och ner presen-
tation av varumärkena kräver marknadsföringsaktiviteter för helheten i företaget med gene-
rella produkter/tjänster som gemensamt kan framföras i marknadsföringsaktiviteter (Keller,
2003). Om företaget inte bestämmer och kommunicerar vilket sätt som skall användas är ris-
ken:

”Unfortunately, if left unmanaged, firms tend to follow the bottom-up approach, resulting
in many brands marketed inconsistently and incompatibly. Managing brands in a top-
down fashion requires centralized and coordinated marketing guidance and actions from
high-level marketing supervisors. Particular attention must be paid on how to best
develop and leverage the corporate brand”. (Keller, 2003, s. 760)

4.7.1. Förtydligande av positionering

Positionering innebär hur kunder definierar produkters viktiga attribut och var det placeras i
kunders medvetande, i förhållande till konkurrerande produkter. Marknadspositionering är
företags sätt att särskilja sig och deras produkter från konkurrerande varumärken, för att er-
hålla de största strategiska konkurrensfördelarna på marknaden (Kotler et al., 2002).

Melin (1999) menar att för att lyckas med positioneringen är det en förutsättning att den är
möjlig att uppnå och att utkristallisera vad som utgör varumärkets kärnvärde, vilket i sin tur
skall ligga till grund för utformningen av positioneringskonceptet. Positioneringen måste
också vara kommunicerbar och att den differentieringsfördel som ligger till grund för positio-
neringen, framhävs i marknadskommunikationen på ett konsekvent sätt (Melin, 1999).

Keller (2003) menar att för att kunna göra varumärket tydligt för de anställda så får företaget
börja med att identifiera målgrupper och konkurrenter. Därefter utröna likheter (points-of-
parity) och differentiering (points-of-difference) för att komma fram till vilken företagets po-
sitionering skall vara. För mer utvecklade varumärken som har flera kategorier menar Keller
(2003) att det finns fler överväganden att göra och som är användbara. En ”mental map” som
detaljerat porträtterar alla framträdande varumärkesassociationer till en viss marknad. Dessa
bildar kärnvärdena för varumärket och karaktäriseras av de fem till 10 viktigaste aspekterna
(Ibid.). Kärnvärdet kan utgöra grunden till varumärkesstrategin, i synnerhet när det gäller po-
sitionering. Slutligen formas en ”brand mantra” som är varumärkets hjärta och själ och som
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består av en kortfattad fras (tre till fem ord) som fångar grunddragen av varumärkets positio-
nering och värden (Ibid.). Därefter kan du undersöka hur varumärkets kärnvärde uppfattas på
marknaden och föreslå olika sätt att förbättra det. Det ger en förståelse för företagets kärn-
värde, både ur företagets och kundernas synvinkel. Ur företagets synvinkel är syftet att få en
komplett, uppdaterad profil om hur produkter och service marknadsförs och med vilka varu-
märken. Syftet med den externa granskningen är att få förståelse för vad kunder tycker och
tänker om varumärket för att identifiera källorna till varumärkets kärnvärde (Ibid.).

Keller (2003) tar upp några punkter som är grundläggande för att utveckla ett globalt varu-
märke och de är:

Generell positionering och varumärke som kan tillämpas globalt.
Teknologi som kan tillämpas globalt, med lokal förankring.
Kapacitet för lokal implementering.

Keller (2003) menar vidare att det är en balansgång mellan att standardisera och att skräddar-
sy marknadsföringsstrategier och presentationer. Det är möjligt att använda generella mark-
nadsföringsstrategier för företag som verkar inom tjänster och B2B produkter. Där är det
vanligt att ”corporate” image framställs i globala marknadsföringskampanjer. Det är också
vanligt att de positionerar sina varumärken, baserade på deras ursprungsland (Ibid.).

4.7.2. Förtydligande av vision

”För att kunna uttrycka sig i form av ett corporate brand måste organisationen ha en vi-
sion – såsom vägvisare för framtiden och som den viktigaste källan till direktionellt infly-
tande över sitt corporate brand.” (Schultz & Hatch, 2002, s. 146)

Schultz & Hatch (2002) menar vidare att många företag ger sig in i corporate brand processen
med eller utan framgång och för att lyckas krävs det att företaget upptäcker och sedan förstär-
ker samhörigheten mellan vision, kultur och de föreställningar som finns om företaget. De
förklarar att samtliga intressenter deltar i processen med corporate branding och en attityd av
kollektivt ansvar måste byggas upp bland dem och strategernas viktigaste ansvar ligger i att
leda utvecklandet och upprätthållandet av det kollektiva ansvaret samt resultatet. Problemet
ligger ofta i att ansvaret överförs på marknads- och designavdelningar som i sin tur sällan
hindrar chefer från att vrida och vända på varumärkesuttryck efter egna behov. Det leder till
brist i samstämmighet om hur varumärket skall formuleras och det är följaktligen en källa till
konflikt i många företag (Schultz & Hatch, 2002).
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5. Analys

I detta avsnitt redovisas för det som har framkommit vid insamlandet av empiri och jämförs
med teorier som belyser rapportens problemformulering och syfte.

5.1. Corporate brands

Kapferer (2007) menar att många framgångsrika företag har beslutat sig för att skapa ett cor-
porate brand för fortsatt tillväxt, företagsaktiviteter, skapa värdeökningar etc. Keller (2003)
säger att alltfler B2B företag använder sig av ett corporate brand för att det har insett värdet av
det. Design Communication har valt att göra så men i nuläget bara delvis, eftersom varumär-
ket i dagsläget inte är tillräckligt starkt, enligt samtliga respondenter i DC Group. Det råder
dock osäkerhet om vad som är tanken och hur varumärkena skall användas samt vad fram-
tidsplanerna och visionerna är. Enligt Andinsson är tanken eventuellt att använda det för fort-
satt tillväxt i framtiden men att det nu främst används på internationella marknader där dotter-
bolagen inte är kända. Pininfarina använder corporate brand genomgående i företaget och de
har bevisligen ett starkt varumärke med ett högt varumärkeskapital. Internt använder de dock
MPX och Matra för två av de förvärvade bolagen, alla andra ligger under benämningen
Pininfarina med ett tillägg som talar om vilket dotterbolag det är.

Keller (2003) säger att det är komplext med corporate brands i B2B företag, eftersom många
människor både internt och externt är inblandade och det kräver ständiga justeringar i mark-
nadskommunikationsprogram. Det kan bli komplicerat av att ett corporate brand har flera
marknadssegment som målgrupp och därför kan det bli svårare att få det träffsäkert. Det håller
flera av respondenterna med om i DC Group och det är anledningen till att många av dem i
nuläget vill behålla den struktur som finns idag. Problemet som de upplever i detta avseende
är dock att det är svårt att kommunicera de olika varumärkena och vad de står för. Pininfarina
har löst det problemet genom att bara använda ett corporate brand, dvs Pinifarina och när det
gäller lifestyle och interior design använder de sig av Pininfarina Extra. Samarbetsavtal med
Volvo i Uddevalla benämns med företagsnamnet Pininfarina Sverige AB, deras corporate
brand återkommer följaktligen konsekvent i företagsportföljen.

Schultz & Hatch (2002) menar att framgångsrika företag med corporate brands genererar
bland annat tillhörighet. Det framgick av respondenterna i DC Group att majoriteten är posi-
tiva till DC Group just av den anledningen och många av de anställda tycker att det är roligare
att ingå i ett större sammanhang. Schultz och Hatch (2002) säger vidare att framgångsrika
corporate brands är väl medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan strategisk vision, or-
ganisationskultur och företagets image. Pininfarina har dessa delar väl förankrade och de har
även en särskild enhet som tar hand om organisationsstrukturen och de kulturella bitarna, ef-
tersom de har kunder och dotterbolag runtom i världen. DC Group har inte detta väl förankrat,
eftersom det visade sig att många vill tillhöra sitt dotterbolag och pratar inte i Design
Communications termer, utan framhäver dotterbolagen. Det varierar dock en del. Företagets
strategiska vision varierade mycket hos respondenterna och anledningen till det var främst att
den inte har kommunicerats ut ordentligt av ledningen. Några respondenter sade dock att den
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har kommunicerats ut flera gånger men de glömmer av den hela tiden. När det gäller företa-
gets image så behöver den byggas upp och det med hjälp av intern kommunikation, för att de
anställda först och främst skall tycka att det är prestige i företagets corporate brand, för annars
kommuniceras den inte på ett sätt som gynnar DC Group, i den utsträckning som det behövs.
Schultz & Hatch påvisar att de som bidrar till ett corporate brand är toppchefer, anställda och
övriga intressenter. Följaktligen bör ledning och högre chefer kommunicera ut visionen till de
anställda så att det förankras ordentligt, vilket även Keller (2003) intygar.

5.2. Bygga upp varumärken

Framgångsrika metoder för marknadskommunikation inom B2B företag är event marketing,
utställningar, mässor, publicitet, publicitet, PR etc. Dessa kanaler hjälper till att etablera va-
rumärkeskännedom, en stark varumärkesimage och stärker corporate brands med starka asso-
ciationer, enligt Keller (2003). Pininfarina använder sig i detta avseende av motor shower
med egna konceptbilar, events (där de deltar indirekt genom att kunder ställer ut bilar som
Pininfarina har designat) och publicitet genom facktidningar inom rätt nisch. Enligt Keller
(2003) hjälper det till att bygga upp varumärket och är en viktig kommunikationsfunktion.

Schultz & Hatch (2002) menar att många väljer var de vill jobba någonstans på grundval av
hur starkt ett corporate brand är och vilket intresse det väcker. De säger att ett starkt corporate
brand följaktligen är ett viktigt redskap för att rekrytera och behålla personal. I det avseendet
sade Nordlund att det är en av fördelarna med DC Group att det är lättare att rekrytera inno-
vativ personal.

Keller (2003) berättar om varumärkeskapital och hur det kan byggas upp och nämner att
kommunikation, co-branding och försäljare bland annat. Han menar att one-to-one marketing
är en viktig del för att bygga relationer. Pininfarina använder sig gärna av den metoden istället
för event marketing men de menar att de skulle kunna använda event marketing ifall de inte
hade haft en tillräckligt bred kundbas. Samtidigt har Pininfarina redan ett starkt varumärke
och behöver inte använda sig av det i samma utsträckning. Vermeersch menar att i deras fall
är det mer effektivt med one-to-one marketing och att träffa kunder separat istället, förutom
när det gäller motorshower. DC Group använder sig av event marketing, vilket kan leda till
ökat varumärkeskapital för DC Group men även för dotterbolagen.

Enligt Melin (1999) kan du bygga varumärken på i princip tre sätt dvs genom att bygga upp
det, köpa det eller låna det. I DC Groups fall så har de gjort företagsförvärv men håller även
på att bygga upp varumärkena i portföljen. Pininfarina har också byggt upp sitt varumärke
men även gjort företagsförvärv. De har dessutom ingått samarbetsavtal, enligt Vermeersch.

Keller (2003) säger att det finns olika strategier att bygga upp ett starkt varumärkeskapital på
och några av dem är som redan nämnts event marketing, co-branding, konceptualisering, ur-
sprungsland och design. Pininfarina använder sig av samtliga av dessa metoder men inte event
marketing. Enligt Vermeersch är co-branding, konceptbilar, ursprungsland och design de
främsta orsakerna till att de har ett starkt varumärke. Genom co-branding med flera kända
varumärken och kanske främst Ferrari, är det många som känner till Pininfarina, enligt
Vermeersch. De designar och tillverkar konceptbilar årligen som visar deras kapaciteter,
kompetenser, innovation och framförallt design som skapar kännedom på marknaden. Keller
menar att det är ett effektivt sätt att vinna kunder på. Vid positionering trycker Pininfarina på
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att de gör italiensk design men med förståelse för landet de jobbar i om det exempelvis gäller
ett företag från Kina. Vermeersch menar att faktumet att de gör italiensk design skapar
associationer och ger ett globalt värde. Även Keller (2003), Melin (1999) och Aaker (2002)
säger att företag kan skapa associationer med hjälp av ursprungsland och att det även skapar
en personlighet för varumärket.

Vermeersch säger att deras design är värdeskapande för företaget, eftersom de designar med
baktanken att det skall vara länge och inte bli omodernt fort. De har exempelvis designat bilar
för 50 år sedan som fortfarande ses som fina och attraktiva bilar och det gör att det bygger på
Pininfarinas varumärke ytterligare och det är en pågående process. Kotler et al. (2002) menar
att design är en viktig faktor för differentiering. Även Wadell menar att design idag är ett allt
viktigare redskap för att differentiera företag på, vilket fler och fler företag har insett och det
har blivit företags sätt att utmärka sig på den allt tuffare konkurrensmarknaden.

5.3. Varumärkesstruktur

Enligt Melin (1999) är det vanligt att ha företagsnamnet som en central position för att visa
företagets verksamhetsområde och på nivån under ligger ofta strategiska, prioriterade varu-
märken som skall hjälpa till att stärka företagets konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lön-
samhetsutveckling. Han tillägger också att modervarumärket ofta används vid samtliga kon-
takter och vid den strategin är företagets identitet av stor betydelse för varumärkets identitet.
Enligt respondenterna i DC Group så används olika metoder att kommunicera på beroende på
vem kunden är, vilken tjänst kunden efterfrågar, om det är nationellt eller internationellt osv.
De väljer följaktligen att presentera på det sätt som passar bäst in på mottagaren.

Att använda modervarumärket vid marknadskommunikation är kostnadseffektivt, en enkel
strategi, gynnar samtliga produkter men det är svårt att individualisera på enskilda produkter.
Nordlund och Larsson anser att denna metod skulle vara enklast för som varumärkesstruktu-
ren är nu i DC Group är det svårt för kunder att förstå och det är omständligt att förklara.
Pininfarina använder denna strategi genomgående men emellanåt modervarumärke och dot-
tervarumärke fast Pininfarina ingår ändå i namnet, enligt Vermeersch.

En annan strategi är att framhålla moder- och dottervarumärke, vilket ofta görs av DC Group
idag, enligt respondenterna. Ibland visar de dock bara dotterbolagets varumärke. Nackdelen
med det är att det kan skapa förvirring hos kunder, enligt Melin (1999) och det höll även flera
av respondenterna i DC Group med om men några upplevde inte att det var otydligt för kun-
derna. Fördelen enligt Melin (1999) är att det är tids- och kostnadseffektivt. I några intervjuer
framkom det att det kanske skulle kunna vara ett alternativ att flytta ner modervarumärket och
flytta upp dotterbolagens varumärken och i så fall skriva att företaget ingår i DC Group under
dotterbolagets varumärke. Enligt Melin (1999) är fördelen med det att dotterbolagen kan ha
olika positioneringar och få spjutspetskaraktär och moderbolaget är som en stödjande
funktion och garantistämpel. Nackdelen med det är att positioneringen mellan moder- och
dottervarumärket inte får vara för olik, för då ger det en diffus bild av varumärkena. Den
fjärde strategin är att ha individuella varumärken där varje dottervarumärke kommuniceras
separat utan koppling till modervarumärket, det skapar flexibilitet men det är resurskrävande,
enligt Melin (1999). Ingen av respondenterna i DC Group tog upp denna metod. Däremot
gjorde Vermeersch det som ett exempel på om de mot förmodan skulle ha köpt ett starkt
varumärke till sin portfölj och exempelvis köpa Porsche Design. I det fallet menade
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Vermeersch att de skulle ha drivit dem som två fristående och separata bolag. Enligt Melin
(1999) krävs det att det är ”power brands” för den strategin och det stämmer bra in på de
starka varumärkena Pininfarina och Porsche Design. Vilken strategi som skulle väljas för DC
Group beror på om de vill kommunicera generellt eller specifikt, enligt figur 4.1.
Respondenterna i DC Group har skilda meningar om det och många är osäkra och funderar
fram och tillbaka på bästa alternativet. Keller (2003) tillägger dock att en företagsportfölj
skall bedömas så att den har förmågan att maximera varumärkeskapitalet. Vermeersch säger
att han gillar kombinationen av att både kunna presentera generellt med ett varumärke men
även med djup med det som kunden är intresserad av. Han presenterar alltid med Pininfarinas
varumärke men kan visa dotterbolag som kommer att vara inblandade i ett specifikt projekt.

Keller (2003) tillägger att vid bildande av varmärkeshierarkier är det viktigt att ha så få varu-
märken som möjligt och skapa varumärkeskännedom om image på varje nivå. Idag har DC
Group det antal varumärken som de anser är viktiga för att skapa värde i DC Group.
Pininfarina har många internt men få externt. Keller (2003) menar vidare att om undervaru-
märken används i två eller fler nivåer skall de ha relevans, differentiering och skapa varumär-
keskännedom. Moto ligger idag som undervarumärke till Cliff Design och det är differentierat
enbart till motorcyklar och har börjat få lite kännedom och enligt Andinsson har det potential.

Enligt Keller (2003) är det många tjänsteföretag som idag använder corporate brand men
ibland kombinerat med undervarumärken, vilket stämmer in på DC Group. Enligt Andinsson
så har Design Communications varumärke utrymme att fyllas med innehåll och eventuellt är
tanken att i framtiden använda det rakt igenom. Han är dock osäker på hur det blir för det är
många faktorer som spelar in. När det gäller Pininfarina så använder de alltid sitt corporate
brand. Keller tillägger att när det gäller B2B företag är det viktigt att ta i bruk ett corporate
brand, vilket Design Communication har gjort men användningen behöver ökas, eftersom inte
alla respondenter använder sig av det. Enligt Morgan (gm Keller, 2003) kan etablerandet av
en varumärkeshierarki leda till synergieffekter och det är bland annat viktigt att tänka på att
våga bryta mot det förgångna, bygga identitet, offra och fokusera på målet och tänka att
mindre kan bli mer och vara idécentrerad och inte kundcentrerad för att reflektera företagets
vision. När det gäller DC Group så har de fått vissa synergieffekter genom att det har varit
kompletterande förvärv som har gjorts och det har blivit lättare att få stora kunder osv. Det
har dock inte blivit så mycket utbyte av kompetenser inom DC Group ännu men de jobbar på
det, enligt Johansson och Wadell.

Alvesson (2004) säger att designbyråer är kunskapsintensiva företag som oftast tillämpar
standardisering men att det är svårt, eftersom de skräddarsyr det som produceras till olika
kunder. Det stämmer väl in på DC Group och det är där som de flesta respondenterna ser
nackdelen med ett varumärke.

5.4. Företagsförvärv och utvidgning av varumärken

Wattin (1995) menar att det är betydligt lättare att växa genom organisk expansion, dvs
genom nyanställningar, än genom företagsförvärv när det gäller tjänsteföretag. Genom före-
tagsförvärv blir det för de som ingår i det förärvda företaget som att byta jobb och få en ny
företagskultur. Han menar vidare att kulturskillnaderna ibland kan vara så stora att många
duktiga medarbetare slutar, vilket även Alvesson (2004) säger och tillägger att personalen är
den viktigaste resursen i kunskapsintensiva företag. Det var vad som hände vid Design

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

http://ww w.guthcad.c
om

http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm
http://www.guthcad.com/ssl/buy_pdf-xchange.htm


ANALYS

82 (82)

Communications förvärv av Propeller. Dels så försökte Design Communication effektivisera
Propeller efter köpet, enligt Frisk och Andinsson och dels så hade Propeller gått igenom flera
uppköp tidigare och tyckte att det fick räcka, enligt Klockars och Stern. Det var flera som
hade funderat på att sluta och starta eget redan när Semcon köpte upp Propeller men när nästa
uppköp stod klart, beslutade de sig för att hoppa av och starta eget, enligt Stern.

Wattin (1995) säger vidare att det ibland blir lyckade förvärv inom tjänsteföretag men att det
då krävs förändringsvilja, krismedvetande hos de anställda och att de inte är nöjda med den
tidigare ägaren eller ledningen. Det måste också förankras hos opinionsledare eftersom de har
stort inflytande hos medarbetare. När det gäller Propeller så var de inte förändringsvilliga när
de blev uppköpta av Semcon men det var de i viss mån när Design Communication köpte upp
dem, eftersom de fick kämpa där på slutet för att få gehör och de var inte nöjda med ledningen
på slutet, enligt Klockars och Stern. Frisk hade önskat att de hade fått berätta, åtminstone på
gruppchefsnivå inom Propeller, att de skulle köpas upp av Design Communication, för att det
skulle ha blivit en bättre inledning och en smidigare kommunikation. Hindret för det var dock
att Semcon var börsnoterat och att informationen inte fick komma ut innan köpet var klart.

När det gäller förvärvet av Cliff och Hemi så var de inga problematiska förvärv i förhållande
till Propeller, enligt samtliga respondenter i DC Group. Företaget grundades på Cliff så det
var inga konstigheter, enligt Nordlund, Andinsson, Frisk och Wadell. Förvärvet av Hemi
gjordes efter kontakt med Larsson som ägde det tidigare och han var positiv till det och de
anställda tycker att det är roligare att ingå i en större sammanslutning idag, enligt Larsson.
Cliff Models & Prototypes och Cliff Hemi saknar idag kompetensutbyte med varandra men
det är något som de jobbar på för att få igång, så att det blir synergieffekter.

Keller (2003) menar att varumärkesutvigning i företagsportföljen kan förstärka moderbolagets
varumärke, göra det eftertraktat, unikt och trovärdigt genom expertis och pålitlighet, vilket
även Alvesson (2004) anser och tillägger att det är anledningen till varför många fusioner och
företagsförvärv görs inom kunskapsintensiva företag. Det är DC Groups ambition att fortsätta
växa genom nyanställningar och företagsförvärv för att få kompetenser inom områden som de
idag saknar, enligt Andinsson. Det var någonting som även fler respondenter tog upp.
Vermeersch anser att det är viktigt att expandera inom områden som företaget inte har i sin
portfölj. För att det inte skulle bli problem vid företagsförvärv har Pininfarina valt att ha kärn-
verksamheten dvs design i Italien och annat såsom engineering på andra ställen. Det gör att de
bevarar sin kultur och identitet med italiensk design. Vermeersch menar att det är viktigt att
behålla kärnverksamheten i moderbolaget.

Keller (2003) tar upp att det huvudsakliga skälet till varför företag ändrar namn är pga fusio-
ner och företagsförvärv och ett namnbyte kan signalera nya kapaciteter. Design
Communication skapade varumärket som corporate brand och gjorde därefter företagsförvärv.
Han tillägger att det namn som bör väljas är det som ger mest varumärkeskapital och de andra
bör var undervarumärken eller tas bort. I Pininfarinas fall så är det alltid deras corporate brand
som används och de andra tas bort, de har dock kvar MPX och Matra men bara internt, enligt
Vermeersch.

När det gäller sätt att inträda på nya marknader så har Pininfarina valt ett par alternativ som
Keller (2003) tar upp och det är genom företagsförvärv och samarbetsavtal. Vermeersch
menar att det är viktigt att tänka på att bara göra kompletterande förvärv för att inte kannibali-
sera på de befintliga varumärkena, vilket också framkom från flera respondenter i DC Group.
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Keller (2003) anser också att det är risk för kannibalisering om varumärket inte är tillräckligt
differentierat. En annan sak är att genom att ingå samarbetsavtal så brukar Pininfarina göra så
att de äger drygt hälften i det andra företaget och höjer senare upp det till fullt ägande i vissa
fall.

5.5. Ett eller flera varumärken

Kapferer (2007) menar att industriella varumärkesportföljer ofta är överdrivet stora och svår-
hanterliga och att det många gånger kan vara fördelaktigt att omorganisera varumärkesnam-
nen och fokusera på ett par tunga varumärken som tjänar under ett paraplyvarumärke. Det är
så det ser ut i DC Groups portfölj idag, där Cliff och Propeller är de företag som levererar,
enligt respondenterna. Kapferer (2007) menar vidare att det integrerade varumärket oftast är
corporate brand för att sälja till en global kund och för att samla synergierna. Vidare menar
han att företagsförvärv bör presenteras under corporate brand. Det är så det oftast presenteras
av DC Group idag men med tillägg av dotterbolagens namn och utan tillägg av Design
Communication i namnet. Det är även så som Pininfarina gör, enligt Vermeersch.

Löwstedt & Ejenäs (2002), Melin (2002) och Keller (2003) menar att företaget bör använda
det företagsnamn som ger de bästa ekonomiska förutsättningarna, konkurrenskraft, tillväxt-
förmåga och lönsamhetsutveckling. Pininfarina har inte detta problem eftersom de alltid an-
vänder sitt corporate brand. DC Group ha skilda meningar om vilket varumärke som skulle ha
bäst förutsättning. När de svarade på vilket som skulle vara bäst på lång sikt och för tillväxt
och internationalisering så tyckte merparten att det skulle vara ett varumärke men frågan var
vilket. Respondenterna i Propeller var de som var mest osäkra. Övriga ansåg att Design
Communication skulle vara långsiktigt om det först blir ett starkt varumärke. För att ta reda på
det menar Keller (2003) att företaget bör klargöra varumärkeskapitalet och dess associationer.
Det är idag lite ovisst men samtliga anser att företaget behöver bygga upp varumärkena så att
de blir starka.

Keller (2003) menar att om det har varit ogynnsamma förändringar i marknadsomgivningen
så är vissa varumärken inte värda att spara. Det kan vara om varumärkeskapitalet har urhol-
kats, skadats eller om det är svårt att ändra associationer som har skapats. Då genererar varu-
märket inte längre till varumärkeskapitalet. Vermeersch anser att när det är ett svagt varu-
märke eller om de har förvärvat ett svagt varumärke, så finns det ingen anledning att behålla
det varumärkesnamnet.

För att se vilket varumärke som skulle vara mest lönsamt på lång sikt kan Kellers figur 4.2
beaktas för att urskilja vilket som skulle vara mest fördelaktigt. I nuläget säger majoriteten av
respondenterna att Propeller är det starkaste varumärket nationellt. Cliff har bytat namn för tre
år sedan och många förknippar fortfarande dem med Formtech medan Design
Communication börjar växa och idag börjar det gå om de andra varumärkena internationellt,
enligt Andinsson. Tan et al. (Design Korea 2007) säger att det i designbranschen är vanligt att
använda ett eller ett fåtal varumärken externt, vilket stämmer överens med DC Group och
Pininfarina.

Melin (1999) menar att varumärkets primära funktion skall vara att det har en konkurrens-
kraftig marknadsposition genom att vara en inträdesbarriär. I det avseendet anser responden-
terna att Design Communications varumärke är framgångsrikt, men nationellt i kombination
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med dotterbolagen. Aaker (2002) menar att etablerade varumärken och corporate brands ofta
har undervarumärken som tydliggör sambandet. Det har Pininfarina genom exempelvis
Pininfarina Extra. DC Group har inte det idag men Klockars nämnde som ett förslag att ha
DC Automotive, DC Medical och DC Models & Prototypes men han var ingen anhängare till
det. Andinsson menar att det kan verka påklistrat att ha DC Propeller, DC Cliff etc.

5.6. Kommunikation

Det framkom genomgående i intervjuerna att det var otydlig kommunikation i företaget och
framförallt om vision, positionering och framtiden om vad som skall hända imorgon osv.
Enligt Keller (2003) och Melin (1999) är det viktigt att internt kommunicera det och vad
företaget står för och i synnerhet i tjänsteföretag där praktiskt taget alla är kritiska. De menar
att företaget bör försäkra sig om att alla anställda är medvetna om vad respektive varumärke
står för samt kommunicera ut positionering för att alla skall vara överens internt. Om inte alla
anställda har insikt i det, påverkar det varumärkeskapitalet negativt. Andinsson hade en tydlig
vision och profilering och det var fler respondenter som hade men de skilde sig åt, varför det
är en viktig del för företaget att beakta. För att inte urholka varumärkeskapitalet bör figur 4.3
diskuteras inom DC Group.

Alvesson (2004), Normann (2000) och Aaker (2002) menar att ledningen skall kommunicera
ut företagets image frekvent både internt och externt. Det kommuniceras till viss del av VD,
enligt Andinsson och Frisk men det har svårt för att fastna.

När det gäller kommunikationen av varumärkena externt så varierar metoderna, enligt respon-
denterna i DC Group. Keller (2003) menar att det ofta är en nackdel med att presentera
nerifrån och upp dvs. från dotterbolag till moderbolag, eftersom det minimerar synergieffekter
för helheten. Genom att istället presentera företaget uppifrån och ner kan företaget få synergi-
effekter. Idag presenteras DC Group i båda riktningar och ibland med bara ett varumärke.

När det gäller hur företaget bör utveckla ett globalt varumärke säger Keller (2003) att det skall
ha en generell positionering, global teknologi med lokal förankring och kapacitet för imple-
mentering av nya varumärken. Enligt Andinsson och övriga respondenter i DC Group så har
Design Communication en generell positionering med bredd och det är dotterbolagen som står
för djupet och spetskompetenserna.

Schultz & Hatch (2002) poängterar att samhörigheten mellan vision, kultur och föreställ-
ningar i företaget är viktiga för att undvika varumärkeskonflikter i företag med corporate
brands. Enligt intervjuerna med DC Groups respondenter finns det konflikter, eftersom många
tycker och tror olika i det sammanhanget.
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6. Slutsatser, diskussion och fortsatt forskning

I detta avsnitt redogörs slutsatserna av undersökningen för att besvara rapportens problem-
ställning och syfte samt diskussion med egna reflektioner och avslutningsvis förslag till vidare
forskning.

6.1. Slutsatser

DC Group har en företagsportfölj som upplevs som komplicerad att kommunicera internt och
externt. Det råder ovissheter om vad tanken är med företagets varumärkesportfölj i framtiden
och det förbryllar de anställda. Flera anser att det är luddigt att presentera företaget och dess
tjänster för kunder med vissa undantag. En del anställda anser att även kunder uppfattar
varumärkesportföljen som något komplicerad, i synnerhet när det gäller projekt som skall
göras över gränserna mellan dotterbolagen. Grunden till det ligger i kommunikationen, utifrån
vad denna undersökning har visat. Det gäller främst intern kommunikation om vad företagets
vision är, framtidsplaner, vilken ambitionen är och vad respektive varumärke skall represen-
tera, så att det är enhetligt och för att sudda ut ovissheter. Det är en förutsättning att se till så
att den interna kommunikationen fungerar i det avseendet, för att effektivt kunna öka varu-
märkeskapitalet i respektive bolag. Därefter kan företaget ta ställning till hur de skall göra
med sina varumärken för att kunna avgöra vilket eller vilka som skulle ge bäst genomslags-
kraft.

Eftersom tanken är att företaget skall skapa tillväxt, skaffa ytterligare marknadsandelar och
internationaliseras bör företaget börja med att skapa ett starkt varumärke genom att använda
sig av de varumärken som de gör idag på kort sikt, för att generera varumärkeskapital till
Design Communication. När Design Communication har blivit tillräckligt starkt kan de an-
vända det varumärket generellt om det skulle vara den metod som skulle inbringa mest varu-
märkeskapital. Är det inte det så får de förmodligen fortsätta som idag genom att kommuni-
cera DC Group med att först presentera moderbolagets varumärke Design Communication,
därefter dotterbolagen med dess kompetenser och vilka synergier och styrkor som de till-
sammans har och som är till stor fördel för kunden.

Internationellt använder sig Design Communication redan av corporate brands vid kommuni-
kation med kunder och eftersom det varumärket redan håller på att gå om Cliff och Propeller
på den internationella marknaden, så bör det vara det naturliga att fortsätta så.

I fallet Pininfarina har det varit framgångsrikt att använda sig av ett corporate brand och det
har skapat ett starkt varumärkeskapital kombinerat med olika strategier såsom hållbar och
innovativ design, konceptbilar utställningar etc. För att stärka varumärkena i DC Groups port-
följ bör de fortsätta på inslagen linje med event marketing för det skapar igenkännedom och
visar att det är ett företag med starka ambitioner och framåtanda. Det gör också att anställda
kan känna delaktighet, skapa en positiv image för företaget osv.

När det gäller tillväxt så menar flera respondenter i DC Group att det är viktigt att göra kom-
pletterande förvärv inom områden som de i dagsläget saknar. Även Vermeersch och flera teo-
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retiker framhåller att det är viktigt med kompletterande förvärv. Vermeersch menar också att
det är viktigt att bevara kärnverksamheten i moderbolaget, såsom i Pininfarinas fall att ha all
designverksamhet i Italien. Det gör att problem kan undvikas vid företagsförvärv och
Pininfarinas image och kulturella värden bevaras. Pininfarina framhåller även att de gör itali-
ensk design som ger dem ett globalt värde.

6.2. Diskussion

Eftersom Design Communication vill växa och få igenkännedom på marknaden skulle ett
förslag vara att göra ett konceptprojekt för att väcka uppmärksamhet och visa på vilka design-
kompetenser och innovativförmåga som finns inom företaget. Det skulle kunna ge en bild om
vad Design Communication har för områden i sin portfölj. Helst skall de kombinera med
någon mer produkt. Det finns stora ambitioner i företaget och bland annat har Johansson
nämnt att hans dröm är att göra en konceptbil. Moto som är en avdelning till Cliff Design är
enligt Andinsson, ett nytt och fräscht varumärke med prestige. Ett förslag skulle kunna vara
att utnyttja det och göra en konceptmotorcykel, kombinerat med ett koncept från exempelvis
Propeller som visar lifestyle eller medical projekt/prototyper. Det skulle kunna visa på företa-
gets bredd samtidigt som de har djup i organisationen med spetskompetens inom intressanta
områden. Dessa skulle sedan kunna väcka intresse och uppmärksamhet på internationella
motorshower eller andra forum där kombinationen skulle kunna exponeras. Det skulle för-
modligen dra till sig intresse från fackpress och spridas den vägen.

En tydlig kommunikation behövs internt för att visa mål, vision och strategier för personal för
att minimera osäkerheter och få alla att dra åt samma håll. Det skulle förmodligen minska på
alla frågor som finns i företaget om vart de är på väg. Idag finns det ingen vision på företagets
hemsidor, vilket hade varit en enkel och smidig början för att både tala om för anställda och
kunder vad företagets ambition är. Dessutom borde det göras tydligare vad varje varumärke
står för. Ett förslag skulle kunna vara att ha ett intranät för de anställda där det kan informeras
om exempelvis code of conduct, intern- och extern kommunikation, utbyte om vem som kan
vad inom organisationen för att få effektiva utbyten, skapa synergieffekter vid projekt och
jobba över gränserna, vision, positionering etc. Eventuellt också ha ord från ledning och VD
där, för att nå ut på ett bra sätt och med frekvens. Det är något som är viktigt enligt undersök-
ningen och att inte bara gruppchefer kommunicerar som ett mellanled. Det skulle förmodligen
minimera ovissheter i organisationen om framtiden.

Co-branding har varit en viktig del i Pininfarinas värdeskapande. Design Communication
skulle också kunna ingå ett sådant avtal med någon företagskund som skulle ge uppmärk-
samhet och ett starkt värde till företaget. Det kan vara svårt att få kunder att gå med på det,
eftersom många inte går ut med att de använder sig av designbyråer. Det är ofta sekretess men
det skulle kanske inte skada att jobba på det för att få en partner som kan skapa värde och
spegla vad Design Communication står för.

Design Communication delar upp dotterbolagen i mindre grupper för att skapa en egen vision
tillsammans inom gruppen, för att få fram vad gruppen vill göra, enligt Frisk. Det är positivt
för att få fram vilka kompetenser som finns men det kan vara svårt för dem att sätta upp mål
och visioner när de inte har företagets mål och vision klart för sig. Det skulle säkert gå betyd-
ligt enklare med gruppvisioner om de vet det övergripande målet i organisationen.
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6.3. Förslag till vidare forskning

Det hade varit intressant att undersöka kundernas åsikter om hur de uppfattar varumärkena
hos Design Communication, för att se om det är några ovissheter och om det är svårt att förstå
varumärkesstrukturen. Därefter hade det varit intressant att jämföra Design Communications
synsätt om hur de tror att kunderna upplever dem och deras respektive varumärke och sedan
göra en jämförelse med hur kunderna i själva verket upplever dem. Det skulle kunna ge ett
klargörande för om det är viktigt att bevara samtliga varumärken eller om det räcker att
använda sig av ett varumärke, genomgående i företaget ut mot kund.

En annan sak som skulle vara intressant att undersöka närmare är om Design Communication
skulle kunna använda sig av co-branding för att stärka sitt varumärke och få högre igenkän-
nande på marknaden mot företagskunder, eftersom det är ett B2B företag. För att se om det
skulle kunna vara genomförbart hade det varit intressant att göra en undersökning hos
DC Groups kunder för att se om de kan tänka sig co-branding och ha DC Groups logotyp och
varumärke på deras produkter, när de är designade av DC Group. I dagsläget är många
svenska företag återhållsamma med att visa och tala om att deras produkter etc är designade
av en extern designbyrå, eftersom de inte vill att det skall framkomma att det inte är de själva
som har designat produkten.

Eftersom co-branding fungerar för Pininfarina och har varit en stark grund till varför de har
fått ett starkt varumärke och ett högt igenkännande på marknaden, så kanske det inte skulle
vara en omöjlig väg för DC Group. Skulle DC Group kunna använda sig av co-branding till-
sammans med ett starkt, känt varumärke bland deras kunder, så skulle möjligen fler
kundföretag följa efter och finna det intressant. Pininfarina har sitt varumärke på Ferraris
bilar, vilket har givit dem högt igenkännande och idag vill många företagskunder till dem
gärna ha Pininfarinas logotyp på deras produkter, eftersom det ger dem en högre status. Andra
företag vill inte det, exempelvis har Pininfarina inte sin logotyp på Volvo C70, så kanske är
det ett svenskt sätt att företaget själv tar åt sig äran om det är en snygg och framgångsrik
produkt.

Det skulle även vara intressant att undersöka potentiella marknader som DC Group skulle
kunna inträda, eftersom deras ambition är att skapa tillväxt och internationalisering. Det
skulle också vara intressant att titta närmare på i vilka forum DC Group skulle kunna synas
för att på ett träffsäkert sätt nå rätt mottagare och öka kännedomen om varumärket.
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BILAGA 1

CO-BRANDING
LAURETANA/PININFARINA

(Egen bild fotograferad under intervjun, 2008-04-23)

PININFARINA DESIGN

(lauretana.com)

(pininfarina.com: 8)

Co-branding som Lowie Vermeersch tog
upp som exempel under intervjun. Flaskan
på bilden var bordsvattnet som serverades
under intervjutillfället. Överst Lauretanas
varumärke och underst Pininfarinas
varumärke. Vermeersch menade att om
Pininfarina hade haft ytterligare ett
varumärke som i detta fall Pininfarina Extra
som designat flaskan, hade det blivit för
mycket och för svårdefinierbart för
mottagaren att tolka. För Pininfarina är det
bättre att bara använda sig av ett
varumärke, enligt Vermeersch.
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