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Howl och Franky blir Above - tar position som framtidsbyrå 
Efter flera års samarbeten går designbyrån Howl och ingenjörerna på Frankly ihop och bildar Above. 

Tillsammans fokuserar de på hållbar innovation i gränslandet mellan teknik och design. Idag utgör en 

tredjedel av deras gemensamma omsättning projekt för internationella aktörer och målet är att stärka 

namnet på en global marknad. 

  

-        Vi blir en familj med en mix av kompetenser, kunskaper och färdigheter. Det skapar intressanta 

skärningspunkter som gör att vi kan angripa problem på ett innovativt och integrerat sätt. Förhållningssättet är 

ett måste för byråer som vill överleva morgondagens marknad. Världen förändras snabbt och utmaningarna blir 

allt mer komplexa vilket kräver att man utmanar varandra och ser problem ur flera infallsvinklar. Above känns 

därför väldigt rätt i tiden och vi är alla otroligt glada över sammanslagningen, säger Claes Lundin, tidigare VD 

för Frankly. 

  

Affärsidén är att kombinera tech och design för att lösa dagens problem och bidra till en bättre framtid. 

Innovationerna tar därför spjärn ur identifierade problem hos en kund, en bransch eller en slutanvändare och 

den typiskt skandinaviska designen går som en röd tråd i allt som görs. Tesen är att kunna erbjuda hela 

produktutvecklingskedjan från idé till färdig produkt i förpackning, utan överlämningar mellan teknik och 

design. Genom åren har Howl och Frankly gjort allt från smarta öronsnäckor för surfare till livsviktiga 

instrument för brandmän och löst problem för såväl startups som stora varumärken. Deras innovationer går att 

hitta hos företag som Facebook, IKEA, Iittala, POC, Scania, iZettle, Tetra Pak med flera. 

  

-        Det som skiljer oss från andra är vår innovationskraft. Jag har jobbat på rena designbyråer och märker att 

kompetensmixen gör oss lite vassare. Det är i mötet mellan strategi, teknik och design som de verkligt kreativa 

idéerna föds. Våra lösningar är sällan de förväntade, och vårt holistiska angreppssätt kombinerat med vår 

öppna attityd uppskattas mest av våra kunder, säger Filip Sauer tidigare VD för Howl. 

  

Det är framförallt i prototypverkstäderna och elekrtroniklabben i Stockholm och Malmö som innovationerna 

föds men Above har också kontor och i den kinesiska orten Shenzhen. Med sammanslagningen vill Above stärka 

sitt erbjudande och på sikt öppna kontor på marknader där de har starka kunder. Redan idag utgör 30 procent 

av den gemensamma omsättningen uppdrag för internationella kunder 

  

-        Vi brinner för att förbereda våra kunder för framtiden. För att lyckas måste vi hålla stark innovationstakt och 

fortsätta mixa design, affärsutveckling och teknik på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart. 

Innovativa klimat kräver i sin tur dynamik och vi strävar efter en jämnare fördelning av män och kvinnor från 

olika bakgrund och kulturer 

  

För mer information 

Claes Lundin +46 708 96 01 16  
eller besök above.se 
 

We are Above  
Above is a Scandinavian design and innovation agency who believe that a sustainable future is built today. Our business idea is 
therefore to create beautiful, smart and valuable experiences that improve the quality of life. Today and tomorrow.  
 
We transform businesses, brands, products and services by preparing them for the markets and needs  
of the future. We are a family of researchers and engineers who strongly believe that great minds don’t think alike. We are 
certain that the best inventions are born through a seamless fusion of strategy, design and technology. That’s why we embrace 
each other's differences, skills and personalities in order to evolve and be an agent for change. Together we are Above. 
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