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Sammanfattning

Design används vanligen som något för att uppnå ökad konkurrenskraft. Oftast genom att 

differentiera och eller positionera produkter, tjänster och varumärken. Designbyråer har med 

sin specialkompetens sålt tjänster till företag i Sverige sedan femtiotalet. Förändringar i 

omvärlden som globaliseringen och internationaliseringen, tekniska utvecklingen samt ett 

förändrat kundbeteende har dock kommit att intensifiera konkurrensen för Svenska 

designbyråer.
Med hänsyn till den problematik som lyfts fram är det intressant att se närmare på vilka 

faktorer som är viktiga för designbyråers långsiktiga överlevnad på en konkurrensutsatt mark-

nad. Därmed blir syftet att undersöka och analysera förutsättningar för framgångsrika 

samarbetsformer mellan designbyrå och uppdragsgivare. I uppsatsen genomförs en fallstudie 

med kvalitativa intervjuer med två uppdragsgivare respektive designbyråer. Samtliga 

teoretiska områden belyser på något sätt vad som rör samarbeten och hur designbyråer 

slutligen kan involvera uppdragsgivare som skydd mot i bakgrunden beskriven konkurrens. 

Utav de kvalitativa undersökningarna gav analysen ett resultat som visade på att lojalitet som 

en faktor av involvering som i sin tur var beroende av en viss komplexitet av det som avsetts 

produceras mellan designbyrå och uppdragsgivare. Finner uppdragsgivaren ett behov av 

designbyråernas tjänster för att lösa sina kunders problem råder ett högt engagemang vilket 

möjliggör förutsättningar till ett lyckat resultat genom ett gemensamt värdeskapande. I sin tur 

öppnar det upp möjligheter till att skapa lojalitet som då kan skydda mot intensifierad 

konkurrens. En viktig och avgörande faktor är huruvida designbyråernas erbjudanden matchar 

företagens efterfrågan på mer komplexa och avancerade lösningar. 
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1 Inledning och Bakgrund

Inledningen beskriver designbyråernas historia och syftar till att ge läsaren 

bakgrundskunskap om ämnet. Problembakgrunden behandlar sedan händelser som till-

sammans kommit att intensifiera konkurrensen för designbyråer. Sedan följer

problemformulering, syfte, perspektiv och begreppsdefinitioner.

1.1 Inledning 

När utbudet på marknaden intensifieras kan differentiering och positionering av produkter, 

tjänster och varumärken utgöra ett effektivt skydd mot ökad konkurrens. En strategi för att 

uppnå detta har varit att använda design som en strategisk resurs.1  

I industrialismens tidiga skede låg fokus på massproduktion och kvantitet men i och med 

mekaniseringens utbredning blev produkternas kvalitet lidande. Bristerna sökte företagen 

dölja med s.k. ornament eller i dagligt tal dekoration som utfördes utav skickliga konstnärer 

och hantverkare.2 Det visade sig att ornamenten var ekonomiskt lönsamma för företagen och 

under 1800-talets industrialistiska era kom dekorationen istället att användas för att framhäva 

konstruktion och form.3 Som en följd av utvecklingen av industriell produktion formades 

arbetsfördelningen utav behov att kombinera teknisk produktionsutveckling, marknadsföring 

och konstnärlig formgivning. Därigenom blev design accepterad som en profession.4 Under 

1940-talets Sverige föddes begreppet industriell design utifrån visionen att förbättra industrins 

konkurrenskraft. Industridesigners hade då till uppgift att gestalta de masstillverkade 

konsumtionsvaror som det nya välfärdsamhället efterfrågade.5

I Sverige under 50-talets slut fanns endast ett fåtal designkonsulter. Samtidigt fanns det i 

Sverige starka rörelser vilka var för en professionalisering av industridesignyrket, vilket 

                                                                
1 Svengren. Lisbett. (1995)
2 Vhima, Susann (2003)
3 Ibid
4 Ibid
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medförde upprättandet av ett antal utbildningar samt etableringen av intresseorganisationen 

Föreningen Svensk Industridesign.6 Fokus flyttades därmed från enskilda designers 

kompetens till en mer allmän och generell yrkeskompetens7. Denna utveckling lade grunden 

till att branschen för designbyråer etablerades. 

Konsultationen av design har sedan skett externt genom designbyråer, internt i organisationen 

eller genom individer som inhyser denna kompetens.8 För företag som inte haft 

stordriftsfördelar har det varit mycket kostsamt att förädla och underhålla sådan typ av 

specialkompetens varav det har funnits en efterfrågan på dessa konsulttjänster.9

1.2 Problembakgrund

Internationalisering, globalisering och snabb utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknik har snabbt kommit att ändra spelreglerna på marknaden10. En ny 

global ekonomi med en liberalisering av handeln har öppnat för nya marknader i bland annat 

Östeuropa, Kina och Indien och har nu visat att de är på väg ut ur en ekonomisk isolering. 

Dessa lågkostnadsländer har attraherat företag i framförallt Europa och USA, att till 

regionerna flytta sin industriproduktion då den kan göras till en jämförelsevis låg kostnad. 

Denna globala händelse benämns som Business Process Outsourcing.11 Kvar i 

högkostnadsländer har företagen behålligt verksamheter kring forskning, utveckling, 

finansiering samt marknadsföring. Utvecklingen i lågkostnadsländerna har dock lett till att 

inhemska och lokala företag kunnat producera produkter som då kommit att konkurrera med 

högkostnadsländers produkter.12 Enkelt beskrivet att företag i lågkostnadsländer snabbt 

kommit kopiera redan existerande produkter för att sedan producera och konkurrera med 

produkter utvecklade av företag främst från USA och Europa. Internationaliseringen och 

                                                                                                                                                        
5 Brunström,  Lasse (2004) 
6 Lasse Brunström. Svensk Industridesign, en 1900-talshistoria
7 Lasse Brunström. Svensk Industridesign, en 1900-talshistoria
8 www.svid.se
9 Tennity (1994). What clients wants in consultants, 
10 IT-Rapportten, Lundgren K, Wiberg, S. 1997
11 SVT. Dokument Innefrån. Lågpriskontoret. 2007. 
12 DI.se 07-04-25 Nya spelregler i ekonomin. 
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globaliseringen har lett till att svenska designbyråer och deras uppdragsgivare konkurrerar 

med lågkostnadsländers redan färdigdesignade och producerade varor. 

Lågkostnadsländerna konkurrerar inte bara med industriell produktion. Själva grundidén med 

globaliseringen och internationaliseringen var att industriländerna i väst skulle stå bakom 

idéerna och lågkostnadsländerna för tillverkningen. Vad som förändrats är dock att 

utvecklingen i lågkostnadsländerna bidragit till att de nu även konkurrerar om idéerna.13 Detta 

benämns som KPO, eller Knowledge Process Outsourcing och kan beskrivas som etablering 

utav kunskap i lågkostnadsländer. Utflyttningen och etableringen av kunskap har kunnat ske 

då företag från konjunkturstarka länder upprättat processer och kvalitetssystem med vilka 

kunskap och erfarenhet struktureras och dokumenteras. Kunskapsetableringen har sedan 

tillvaratagits av företag i lågkostnadsländerna som alltefter erbjuder produktion av tjänster till

samma kvalitet men lägre pris.14 Ytterligare ett exempel är Kina som för cirka sju år sedan 

hade 25 lokala designkonsulter, något som kommit att bli ett hundratal på några få år. Asien 

har snabbt blivit en tillväxtmarknad för tjänsteproduktion. Lågkostnadsländernas nya 

förmåga att även konkurrera om tjänsteproduktion har kommit att hota de svenska 

designbyråerna då företagen kan välja att köpa tjänsten till ett lägre pris än vad de kan 

erbjuda.
Företag har på grund av ny teknik och globalisering fått tillgång på information som lett till 

ökad kännedom och kunskap om sina egna kunder, om deras önskan och behov15. Tjänster 

som tidigare köps in av underleverantörer och konsulter vilka varit beroende av denna 

information har därmed kunnat förädlas av företagen själva. En annan bidragande faktor 

varför designbyråer mött motstånd är svårigheten att på förhand beräkna de ekonomiska 

effekterna investeringen i design ger. Något som gått emot rationellt beslutsfattande som 

traditionellt sett dominerat svenska företag.16 Företag har på grund av större kännedom och 

kunskap om sina egna slutkunder kommit att kunna flytta in mycket av den produktion som 

tidigare lagts ut på underleverantörer och konsulter. Designbyråerna har kommit att 

konkurrera med företagens egna interna produktion av design. 

                                                                

13 SVT. Dokument Innefrån. Lågpriskontoret. 2007. Fr. 22 min Prof. Richard B Freeman
14 SVT. Dokument Innefrån. Lågpriskontoret. 2007. Fr. 20 min. 
15 Andersson, Stefan. Ett kliv in i framtiden. Dagens Handel (2007-06-09)

16 DI. SE 07-03-23 Dagens Industri, Design tar plats
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Globaliseringen och teknikutvecklingen har också medfört förändrat kundbeteende vilket 

kommit att ändra relationerna mellan designbyråer och deras kunder. Tidigare har de 

arbetsmässiga relationerna karaktäriserats av en personlig koppling som bundit ihop 

designbyrå och uppdragsgivare, snarare än två oberoende aktörer som säljare och köpare.17

Företag har då köpt designtjänster för att en eller flera individer haft intresse för frågor om 

design istället för att företaget i sig haft ett uttryckt behov av det. Det stöds av det faktum att 

endast ett fåtal svenska företag inhyst egna designavdelningar.18 De personliga kopplingarna 

har fungerat framgångsrikt och varit viktiga i arbetsmässiga relationer till och med mitten av 

nittiotalet.19 Det senaste decenniet har hårdare konkurrens och förändrat konsumentbeteende 

lett till att marknaden hårdnat för företagen. Företagen har i en omvärld med bättre och 

enklare teknik, minskade budgetar och ökad standardisering emellertid kommit att ställa allt 

högre krav på underleverantörer och konsulter mellan vilka priskonkurrens då har 

intensifieras.20 Förändrat kundbeteende har lett till att de traditionella relationerna mellan 

designbyrå och uppdragsgivare förändrats. Företagen har blivit mindre benägna att arbeta 

med en och samma designbyrå. 

Ovan beskrivna händelser har lett till ökad konkurrens för svenska designbyråer. De agerar på 

en marknad där lågkostnadsländer alltmer kan erbjuda både utveckling och produktion av 

produkter och tjänster. Företagen har med omvärldsförändringarna kommit att besitta större 

kännedom och kunskap om sin egen kund. Slutligen har traditionella relationer mellan 

designbyrå och uppdragsgivare kommit att spela mindre roll, företagen har blivit mindre

benägna att anlita samma underleverantör vid olika projekt. 

                                                                
17 Löfgren, Bo (2002)
18 Lasse Brunström (2004). Svensk Industridesign, en 1900-talshistoria. S 407
19 SVT. Dokument Innefrån. (2007) Lågpriskontoret. 2007. 
20 Wallström, Martin (05-07-29) Osäkerhet om konsulttjänster, Computer Sweden. (www.affarsdata.se)
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1.3 Problemdiskussion

Konkurrenssituationen för svenska designbyråer är under förändring. Internationaliseringen 

öppnar upp gränser, liberaliserar ekonomier och skapar nya marknader där produktion av 

produkter och tjänster sker till låg kostnad. Därför kan dessa marknader idag erbjuda 

högkostnadsländer som Sverige produkter och tjänster till en mycket låg kostnad. De nya 

marknaderna intensifierar också konkurrensen för svenska företag som därmed ständigt måste 

söka nya vägar och flera alternativ för att klara av detta. Resultatet är att företagen blir mindre

benägna att återvända till samma underleverantörer gång på gång. De är därmed mindre lojala 

som kunder. I och med ökad tillgång till, och med nya möjligheter att tillgå information om 

egna kunder kan företag idag ofta utföra sådant som tidigare lagts ut på underleverantörer och 

konsulter. Designbyråerna möter ökad konkurrens med företagens egna interna produktion. 

För att kunna bemöta den intensifierade konkurrensen måste designbyråerna ta dessa 

förändringar i beaktning. I och med deras roll som konsulter blir utbytet i samarbetet med 

uppdragsgivare avgörande. Samarbetet måste leda till att designbyråerna kan skapa ett utbyte 

som involverar uppdragsgivaren i den grad att lojalitet uppstår och därmed uppnår skydd mot 

ovan beskriven konkurrens. De designbyråer som inte lyckas skapa denna lojalitet kommer 

inte överleva förändringarna i omvärlden. 

1.4 Problemformulering

Vilka förutsättningar är viktiga för designbyråers långsiktiga överlevnad på en 

konkurrensutsatt marknad? 

1.5 Syfte

Uppsatsen har till syfte att undersöka och analysera förutsättningar för framgångsrika 

samarbetsformer mellan designbyrå och uppdragsgivare. 
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1.6 Avgränsning 

En avgränsning görs till nationella designbyråer och nationella företag som båda genomfört 

designrelaterade projekt.  

1.7 Perspektiv

För att på bästa sätt kunna belysa den konkurrenssituation designbyråer befinner sig i ligger 

fokus på säljarens perspektiv, dvs. designbyrån. Nätverksperspektivet kommer i uppsatsen 

används för att fokusera på de samarbeten och bindningar som uppstår mellan designbyrå och 

uppdragsgivare.

1.8 Definitioner

Nedan återfinns definitioner och begrepp vars innebörd är viktiga att förstå för att kunna läsa 

och tolka uppsatsen på ett korrekt sätt. Det bör förtydligas att angina källor ligger till grund 

för egna tolkningar av ordens ursprungliga innebörd. Detta för att de skall passa uppsatsen på 

bästa sätt.  

Uppdragsgivare - Företag som köper tjänster av designbyrå och därmed blir kund. I 

verkligheten görs ofta åtskillnad på kund och uppdragsgivare men används i uppsatsen 

likställt för att lyfta fram det samarbete som sker. 

Samarbete - Uppstår mellan en eller flera aktörer när resurser ämnas omvandlas till värde. I 

uppsatsen bör det läsas som den interaktion och det utbyte som sker mellan designbyrå och 

uppdragsgivare.21

Design - Design bör i uppsatsen läsas och tolkas som; processer och aktiviteter som 

tillsammans på ett innovativt sätt kan skapa och öka konkurrenskraft.22
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Designer - Individ med kompetens om design. Har som mål att uppfylla såväl 

uppdragsgivares som användares behov och önskemål.23

Designbyrå – Organisation/företag där erbjudandet utgörs av designkonsultation. Kan bestå 

av en eller flera individer vilka innehar kompetens för att kunna förädla dessa tjänster. 24

Framgångsrik samarbetsform – Bör i uppsatsen läsas som att samarbetet möjliggör

förutsättningar för att parterna genom involvering uppnår lojalitet och därmed skydd mot 

nämnd konkurrens.25

Brief – Är en så kallad projektplanering eller projektbeskrivning som utförs av 

uppdragsgivaren, gemensamt med designbyrå eller genom att designbyrå utformar den på 

uppdrag av uppdragsgivare/kund.

Pitch – Ett företag presenterar en idé, ett utryckt behov för en eller flera konsulter och ber 

sedan de komma tillbaka med förslag på hur det skulle kunna genomföras (Brief). Därigenom 

kan ett urval av lämplig konsult för ändamålet göras.

                                                                                                                                                        
21 SAOL . Nordstedts. 12e upplagan.
22 Johansson, Ulla. (2006) 
23 www.svid.se (2007-05-30). Ordlista.
24 www.svid.se (2007-05-30). Ordlista.
25 SAOL . Nordstedts. 12e upplagan.
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2 Metod

Metodkapitlet avser belysa motivering av forskningsansats, undersökningsmetod samt urval 

av undersökningsobjekt. Kapitlet avslutas med validitet, reabilitet och källkritik.   

2.1 Tillvägagångssätt

I uppsatsen görs fallstudier av designbyråer och uppdragsgivare genom intervjuer av personer 

vilka representerar respektive part. Intervjuer görs för att få fram nödvändig information som 

grundar sig i erfarenheter från samarbeten mellan just designbyrå och uppdragsgivare. 

Fallstudie passar denna typ av undersökande och analyserande uppsats då betoning ligger på 

att lyfta fram relationer och processer snarare än resultat och försäljningsframgångar.26

Genom att analysera dessa relationer och processer finns förutsättningar för att finna viktiga 

faktorer för designbyråernas långsiktiga överlevnad.

Målsättningen med en fallstudie är att belysa det generella genom att se till det enskilda. 

Fallstudier ger, till skillnad från surveyundersökning, möjlighet till att finna djup och orsak i 

händelser och kan därmed ge bättre förståelse kring komplexa fenomen som relationer och 

processer.27 Genom en jämförelse mellan flera fallstudier kan man då få fram det unika i de 

olika fallen, liksom att det också bidrar till synliggöra eventuella likheter.28 Fallstudiernas 

djup kan vara avgörande för att förstå hur designbyråer på bästa sätt bör bemöta den 

intensifierade konkurrensen. 

                                                                
26 Denscombe (2000) s 13
27 Denscombe (2000) s42
28 Johannessen & Tufte (2003) s 56
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2.2 Forskningsansats

Uppsatsen baseras på en deduktiv ansats vilket innebär att man utgår från det generella till det 

specifika. Befintliga teorier ligger således till grund för undersökning och analys.29 Motsatsen 

skulle vara att gå från det generella till det specifika genom en så kallad induktion.

2.2.1 Angreppssätt

Undersökningen som görs är utav kvalitativ ansats. Kvalitativa undersökningar har som avsikt 

att samla ihop så mycket data som möjligt om ett begränsat antal fall. 30. En kvantitativ ansats, 

skulle i motsats till kvalitativ, utgöras utav hårda data och bearbetas med matematiska 

metoder. 31 En kvalitativ ansats är därför motiverad då undersökningen bygger på intervjuer 

där mjuka data blir det primära underlaget för analys och resultat. Utifrån teoriernas faktorer 

kommer variabler utgöra ramen för hur dessa mjuka data tolkas och analyseras

2.2.2 Val av undersökningsobjekt

Undersökningen är avgränsad till designbyråer vilka säljer designkonsultation samt företag 

som köper in denna, alltså uppdragsgivare. För att få fram relevant och viktig data kommer 

undersökning inte omfattas av specifika samarbeten mellan designbyråer och företag då dessa 

alltid omges av mycket hög sekretess. Sekretessen skulle således leda till utelämnad 

information och därmed inte ge möjlighet till att söka besvara ställd problemformulering.

Ett bekvämlighetsurval av designbyråer och uppdragsgivare har gjorts. Till skillnad från 

slumpmässigt urval ger detta en möjlighet att utnyttja kontaktnät och relationer som under 

åren byggts upp med olika individer och företag inom olika branscher. Därmed ökar

möjligheten att finna lämpliga intervjuobjekt.32 Urvalen grundar sig på att finna 

förutsättningarna för att skapa framgångsrika samarbetsformer mellan designbyrå och 

uppdragsgivare. 

                                                                
29 Johannessen & Tufte (2003) s 35
30 Johannessen & Tufte (2003) ss 83-85
31 Johannessen & Tufte (2003) s 69
32 Johannessen & Tufte (2003) ss 83-85
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2.2.3 Datainsamlingsmetoder

Data delas vanligen in i primär och sekundärdata. Primärdata är den grunddata som forskaren 

själv samlar in genom exempelvis intervjuer. Sekundärdata har i sin motsats samlats in av 

någon annan i ett annat sammanhang. Exempelvis vid statistiska undersökningar eller till

redaktionella artiklar. I denna uppsats används således sekundärdata för att i bakgrunden 

belysa problem och primärdata samlad från intervjuer till analys och resultat.33

2.3 Validitet och Reliabilitet

2.3.1 Validitet

I en uppsats likt denna måste hänsyn tas till hur bra data egentligen representerar fenomenet

som undersöks. Validiteten handlar om i vilken utsträckning den insamlade data med valda 

metoder kan sägas vara riktiga och exakta.34 I uppsatsen görs fallstudier med fokus på 

samarbeten och med de tillsynes få undersökningsobjekt blir generaliserbarheten något 

begränsad. 

2.3.2 Reliabilitet

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet på insamlad data. Detta i hänsyn av 

undersökningens data, vilken typ av data, insamlingsmetod samt hur den slutligen bearbetas. 

Vid hög reliabilitet ger samma oförändrade mötobjekt liknande resultat vid olika mättillfällen.

Låg reliabilitet ger olika resultat och är därför det motsatta.35

Den kvalitativa undersökningen som görs i form av fallstudier är trots det begränsade urvalet 

av god reliabilitet då intervjuobjekten anses med sin position inom företaget, på ett bra sätt 

representera designbyrån eller uppdragsgivaren. 

                                                                
33 Lekwall & Wahlbin, (2001) s 212
34 Denscombe (2000) s 283
35 Denscombe (2000) s 282
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2.4 Källkritik

De kvalitativa intervjuerna som görs genom fallstudierna kan medföra fel som leder till 

felaktiga slutsatser. Detta kan då bero på så kallat respondentfel som kan uppstå på grund av

att den intervjuade personen givit felaktiga svar eller inte vill eller kan delge rätt information. 

Missförstånd och oklarheter mellan intervjuare och respondent kan också vara bidragande 

orsaker. Detta kan undvikas genom att frågor ställs som generella och öppna där respondenten 

får möjlighet till att svara övergripande på ett sätt som passar den rådande sekretess som rör 

parterna. 

Andra felaktigheter kan uppstå i det begränsade urvalet av respondenter. Att endast använda

en respondent från respektive designbyrå och uppdragsgivare kan i sig medföra att svaren inte 

representerar vad företagets övriga individer och medlemmar hade svarat. 

Vid intervjuer finns det också en risk att intervjuaren i sig och ämnets kontext påverkar 

respondenten i den grad att objektivitet kan vara svåruppnåeligt. De data som samlas in via 

intervjuer är även i viss mån specifika för respondenten och de individer som deltar, detta har 

en ogynnsam effekt på tillförlitligheten.36

                                                                
36 Denscombe (2000) ss 162-163 
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3 Teori

Teorikapitlet behandlar i sin första del perspektiv och sedan de teorier som är relevanta för 

uppsatsen. En teoretisk syntes och referensram beskriver sedan hur dessa teorier tillsammans

utgör ram för undersökning, analys och resultat. 

3.1 Perspektiv 

Nedan beskrivs tre olika perspektiv som samtliga är viktiga för uppsatsens syfte att undersöka

och analysera förutsättningar för framgångsrika samarbetsformer mellan designbyrå och 

uppdragsgivare. Dessa tre perspektiv utgör en ram för val av teorier och hur dessa sätts 

samman i teoretiska syntesen. För att närmare kunna belysa samarbete behandlas nätverksper-

spektivet där fokus ligger på relationer och bindningar.37

Marknadsföring utgår i regel från transaktionsmarknadsföring, med fokus på pris och den 

enskilda transaktionen, eller relationsmarknadsföring med fokus på långsiktiga relationer till 

kund. Dessa två kan ses som varandras motsatser och används i uppsatsen för att se till vilka 

förutsättningar som är viktiga för designbyråers långsiktiga överlevnad på en konkurrensutsatt 

marknad. 

3.1.1 Nätverksperspektivet 

Nätverksperspektivet, också kallat nätverksansatsen ser marknadsföring som interaktion 

genom nätverk av relationer. Det centrala i ett nätverk är emellertid att aktörer tillsammans 

omvandlar resurser genom olika aktiviteter. I dessa nätverk uppstår mellan aktörerna 

bindningar som ter sig som sociala, teknologiska, ekonomiska, juridiska, kunskapsmässiga 

och slutligen planeringsmässiga. Fokus ligger också på stabila och långsiktiga relationer 

mellan aktörer.38

                                                                
37 Gummesson (2002) s 301
38 Gummesson (2002) s 299
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Nätverksperspektivet blir en betydande utgångspunkt i uppsatsen då fokus ligger på att belysa 

samarbetsformer mellan designbyråer och uppdragsgivare. 

3.1.2 Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring är det marknadsföringssynsätt som historiskt sett varit 

dominerande och fokuserat på enskilda transaktioner och kortsiktigt utbyte. Denna, s.k. 

engångsförsäljning saknar minne i den bemärkningen att kund inte på något sätt knyts 

närmare företaget och därmed inga garantier för upprepat köp.  I och med detta ligger konkur-

renskraften ofta i lägsta pris vilket kan fungera väl på marknader som är i tillväxtfas och 

utgörs av standardiserade varor riktade till nya kunder39. 

Grunden till transaktionsmarknadsföring är marknadsmixmodellen, vanligen benämnd som 4p 

där själva konkurrenskraften uppnås genom rätt mix av pris, plats, produkt och slutligen 

påverkan. I transaktionsmarknadsföring uppstår värdet genom en enkelriktad och sekventiell 

produktion, liksom kommunikation och sägs därför vara värdedistribuerande.40 I 

marknadsföringsarbetet utformas således först själva erbjudandet för att sedan distribueras till 

tänkbara kunder. 

3.1.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring, i motsats till transaktionsmarknadsföring fokuserar på långsiktiga 

relationer tillika interaktioner med kund och önskvärt är att fokusera på att bibehålla och 

bygga relationer med befintliga kunder, snarare än att skaffa nya. Genom långsiktiga 

relationer mellan säljare och kund kan värde gemensamt skapas41. Relationerna ger också 

parterna möjlighet att lära sig interagera med varandra på bästa sätt, vilket leder till minskade 

kostnader för båda42. Därför ses kunden som medpart snarare än motpart och de medverkande 

aktörerna skall tillsammans utgöra en win-win situation, ett s.k. plussummespel. 

                                                                
39 Gummesson (2002) s 32
40 Grönroos (2004) s 35
41 Grönroos (2004) s 35
42 Grönroos (2004) s 35
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Centrala begrepp inom relationsmarknadsföring är därför relationer, nätverk och 

interaktioner.43 Relationsmarknadsföringen ser också, till skillnad från 

transaktionsmarknadsföringen, dynamik som något nödvändigt och viktigt varav konkurrens 

liksom samarbete är grundläggande för en fungerande marknadsekonomi.44

För att designbyråerna skall kunna klara av den intensifierade konkurrensen måste deras 

marknadsföringsarbete ha en utgångspunkt i relationsmarknadsföring då långsiktiga och nära 

relationer till uppdragsgivare är en förutsättning för att kunna bygga lojalitet. Lojalitet utgör i 

sin tur skydd mot konkurrens. I och med detta kommer fokus ligga på det teoretiska

perspektivet relationsmarknadsföring. Transaktionsmarknadsföringsperspektivet som till 

enskilda transaktioner och priskonkurrens blir därför ej direkt förenligt med hur svenska 

designbyråer skall bemöta konkurrensen.  Dock är dess innebörd och förståelse för viktig för 

att kunna genomföra uppsatsens undersökning och analys på ett korrekt sätt. 

3.2 Teoretisk argumentation

I uppsatsens bakgrund redogörs för händelser vilka gemensamt kommit att intensifiera 

konkurrensen för svenska designbyråer. Av detta kan emellertid fyra olika fenomen 

identifieras vilka beskrivs i problemdiskussion. Sammanfattningsvis att lågkostnadsländer 

konkurrerar med produktion av produkter, att de idag även konkurrerar med produktion av 

tjänster, att företag är mindre lojala som kunder samt att företag i och med ökad kännedom 

om sina egna kunder fått ett minskat behov av designbyråernas tjänster. 

Uppsatsens problemformulering är därmed formulerad till vilka förutsättningar är viktiga för 

designbyråers långsiktiga överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? Då designbyråer till 

sin natur är underleverantörer till företag blir syftet att undersöka och analysera 

förutsättningarna för framgångsrik samarbetsform mellan designbyrå och uppdragsgivare. 

Som beskrivet tidigare kommer nätverk, transaktionsmarknadsförings- och 

relationsmarknadsföringsperspektivet ligga till grund för uppsatsens teoretiska områden.  

                                                                
43 Gummesson (2002) s 16
44 Gummesson (2002) s25
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På grund av rådande förändringar i omvärlden intensifieras konkurrensen för svenska 

designbyråer. Framgångsrika samarbeten med uppdragsgivare utgör en grundförutsättning för 

att värde skall kunna skapas. De involverade parterna måste dock gemensamt styra 

aktiviteterna för att lyckas uppnå detta. Därmed behandlas teorier inom aktivitetsstyrning och 

värdeskapande. Internationalisering, globalisering och teknisk utveckling medför att 

lågkostnadsländer kan erbjuda produktion av både produkter och tjänster till en låg kostnad. 

Som skydd mot denna priskonkurrens måste samarbeten mellan designbyrå och 

uppdragsgivare leda till att lojalitet uppstår vilket gör att Involveringsteorin blir viktig. För 

framgångsrika samarbeten krävs också möjlighet till ett kunskapsutbyte, liksom utrymme för 

att ta lärdom av tidigare handlingar för att kunna skapa ett bättre utbyte. Något som teorin

lärande i organisationer syftar till att klarlägga. Kunskapsutbytet är fundamentalt för att 

företag skall kunna förstå design som en strategisk resurs liksom att designbyrån skall förstå 

uppdragsgivarens önskan och behov.

Dessa teoretiska områden är samtliga kopplade till de identifierade fenomenen för att kunna 

genomföra undersökning, analys och resultat och därmed söka viktiga faktorer för 

designbyråers långsiktiga överlevnad. 

3.3 Teorier

3.3.1 Aktivitetsstyrning 

Aktivitetsstyrning behandlar två planeringsfilosofier med vilka organisationer och företag kan 

styra aktiviteter. Dessa är mål- och processtyrning. 

3.3.1.1 Målstyrning

Målstyrning har traditionellt varit den vanligaste planeringsfilosofin. I målstyrningen 

formulerar beslutsfattaren mål som sedan delas upp i delmål varpå det bästa alternativet väljs 



21

för att uppnå detta. 45 Planeringsfilosofin bygger på den rationella människan och kan vara 

användbar i situationer där planeringsmiljön är relativt välkänd och förutsägbar. Spänningar 

och misfits är inte önskvärda och bör elimineras genom en planering som syftar till att uppnå 

harmoni och överensstämmelse.46

källa: egen

3.3.1.2 Processtyrning

Till skillnad från målstyrning preciseras inte inom processtyrningen tydliga ramar och mål för 

uppgiften. Istället formuleras en vision av framtida mål, som grundar sig på den information 

som är tillgänglig vid planeringstillfället. Som ett första steg i planeringsarbetet formuleras en 

vision varefter utvärdering av utfört arbete sker. Utvärderingen ger sedan erfarenheter som 

blir till underlag för nya förändrade visioner.47 Processtyrning är lämplig när det finns en hög 

osäkerhet i planeringsmiljön och då flexibilitet och förmåga till nyskapande är viktigt för 

framgång.48 Vid tidiga utvecklingsskeden råder ofta stor osäkerhet varför arbete inte bör ske 

inom givna ramar. Till skillnad från målstyrning utnyttjar processfilosofin spänningar för att 

bli effektiv.49

                                                                
45 Normann (1993) s 65
46 Normann (1993) s 67
47 Normann (1993) s 67
48 Normann (1993) s 68
49 Normann (1993) s 69
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källa: egen

Mål- och Processtyrning kommer att användas för att belysa huruvida designbyråer och 

uppdragsgivare tillsammans eller som enskilda parter definierar ramar inom vilka projektet 

skall genomföras. Viktigt är också att se om dessa ramar formuleras tydligt eller ej vilket 

beroende på samarbetsform ger olika förutsättningar för om den ska kunna bli framgångsrik. 

3.3.2 Värdeskapande aktiviteter

Det finns två olika teorier om huruvida företag kan skapa värde i varor och tjänster, 

värdekedjan och värdestjärnan. Dessa två kan kopplas till transaktions- respektive 

relationsmarknadsföring. 

3.3.2.1 Värdekedjan

Värdekedjan är historiskt sett den vanligaste modellen som beskriver hur värde skapas 

löpande via de aktörer som förädlar själva varan eller tjänsten.  Det hela kan liknas vid ett 

klassiskt monteringsband där varje arbetsstation, i detta fall aktör, steg för steg adderar värde 

till det som produceras vilket sker helt sekventiellt.50 Värdekedjan beskrivs därför som 

                                                                
50 Norman & Ramírez (1994) s 16
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värdedistribuerande.51 Kunden uppfattas som helt passiv då dennes roll som köpare är helt 

utomstående produktionen.52 Värdekedjan har sin utgångspunkt i transaktionsmarknadsföring.

källa: egen tolkning av porters värdekedja53

3.3.2.2 Värdestjärnan

Värdestjärnan är en senare utvecklad och mer holistisk filosofi. Teorin beskrivs enligt 

Norman och Ramirez som det samlade värde aktörer producerar gemensamt genom olika 

aktiviteter. Värdet blir slutligen tillgängligt för kunden.54 Till skillnad från värdekedjan är 

relationer och interaktioner en del av processen och kunden ses som en del av den.55 Värde-

stjärnan kan därför beskrivas som värdeskapande56 och består i huvudsak av samproduktion, 

kunderbjudandet och värdeskapandets logik samt omkonfigurering.

Samproduktion innebär att olika aktörer samproducerar produkter och tjänster som sedan görs 

tillgängliga för kunden.  Därför är ömsesidiga och nära relationer mellan aktörer en viktig del 

i processen. Genom de interaktioner som uppstår mellan aktörerna utvecklas relationer varpå 

strukturer blir mer flexibla.57 Aktiviteter kan således omfördelas och utvecklas från att vara 

avlastare till att bli möjliggörare58. 

                                                                
51 Grönroos (2004) s 35
52 Norman & Ramírez (1994) s 83
53 Porter, Michael E. (1998)
54 Norman & Ramírez (1994) ss 53-54
55 Norman & Ramírez (1994) s 83
56 Grönroos (2004) s 35
57 Norman & Ramírez (1994) s 68
58 Normann (2000) s114
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Källa: egen

Kunderbjudandet belyser värdet av själva produkten eller tjänsten och dess nytta till kunden. 

Beroende på den nytta kunderbjudandet ger kunden kan denne vara beredd att betala mer än 

den totala kostnad produkten eller tjänsten genererat59. Detta är vad som i teorin kallas 

kunderbjudandets hävstångseffekt och beskrivs som att kunna förse sin kund med rätta 

möjligheter till värdeskapande. Ett företag kan således hjälpa sin kund att skapa värde, och 

därigenom framgång både åt sig själv och till egna kunder.60

Genom förändrade relationer inom värdestjärnan kan företag omkomfigueras. Detta kan då te 

sig som en anpassning utav kunderbjudanden, organisation och dess struktur samt

föreställningar och begreppsbilder. 

Värdekedjan och värdestjärnan är av relevans för uppsatsen då dessa ser till hur pass nära

och i vilken form samarbetet sker. Viktigaste åtskillnad ligger i att värdekedjan är 

värdedistribuerande och Värdestjärnan värdeskapande. Om företag, dvs. uppdargsgivarna 

skall kunna leverera ett högre värde till sina kunder krävs det en värdeskapande 

samarbetsform med designbyråer. Då finns också möjligheter till att uppdragsgivare finner 

sig involverad.

                                                                
59 Norman & Ramírez (1994) s 85
60 Norman & Ramírez (1994) s 86
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3.3.3 Lärande i organisationer

Inom lärande i organisationer finns två betydande riktningar, den klassiska Single-Loop 

Learning och den något modernare Double-Loop Learning. 

3.3.3.1  Single-loop Learning

Single-Loop Learning beskriver hur en organisation kan ta lärdom av att observera 

konsekvenserna av tidigare handlande. Detta ger då kunskap vilket kan användas för att 

undvika att samma misstag återupprepas. I och med detta kan en organisation skapa 

framgångsrika beteendemönster för att nå framgång. Single-Loop Learning tar inte hänsyn till 

själva orsaken eller uppkomsten till ett problem. Problemet accepteras istället och korrigeras 

på nytt genom nytt handlande 61 Systemet har genom denna process inga möjligheter till att 

lära sig att lära. Om omgivningen utgör hot på ett sätt som ligger utanför systemets förmåga 

att korrigera misstag påverkas organisationen negativ62.

3.3.3.2 Double-loop inlärning

Double-Loop Learning berör till en skillnad från Single-Loop Learning hur en organisation 

själv kan kontrollera och korrigera beteende liksom att fastställa vilket beteende som är 

verkningsfullt i varierande situationer. Själva orsaken till problem söks. Dock kräver det en 

organisation som hela tiden ifrågasätter egna föreställningar och uppfattningar. Görs detta kan 

då en organisation lära sig att lära och därmed skapa ett intelligent system med vilket egna 

fundamentala kriterier och beteenden kan definieras. I Double-Loop Learning välkomnas 

organisationers dynamik med vars problem och lösningar till dessa utgör grund för förmågan 

till lärande snarare än att en organisations ledning skall korrigera problemen63.

Inlärning i organisationer som teori syftar till att belysa hur designbyråer och 

uppdragsgivare tillsammans kan skapa ett kunskapsutbyte liksom ta lärdom av tidigare 

handlande genom återkoppling. Viktiga faktorer för teorin är att Single-loop Learning syftar 

                                                                
61 Hatch (1997) ss 371-372
62 Hatch (1997) s 372
63 Hatch (1997) s 372
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till att skapa framgångsrika beteendemönster medan Double-loop Learning leder till

förmågan för en organisation att lära sig att lära. 

3.3.4 Involvement Theory

Involvement Theory syftar till att förklara psykologiska beteenden kring en konsuments eller 

kund beslutsfattande vid köp. Det kan för företag vara viktigt att känna till huruvida kunder, 

individer och organisationer, är hög- eller lågengagerade för att därefter kunna anpassa 

marknadsföringsarbetet. Involvement Theory härstammar från socialpsykologin och har även 

utvecklats inom kognitiv beteendevetenskap. Det som teorin främst berör är hur det 

varierande engagemanget hos kund är beroende på typ av situation, tidigare erfarenheter och 

värderingar liksom förväntningar på produkten eller tjänsten. Köp av produkt eller tjänst kan 

medföra ett upplevt risktagande av ekonomisk eller social karaktär. Medan den ekonomiska 

karaktären är rent finansiell för de sociala riskerna med sig hur andra i organisationen reagerar 

på en eller flera individers beslut. 

En kund blir höginvolverad om denne söker eliminera de upplevda riskerna genom att söka 

information och därigenom tillhandahålla rätt underlag för beslut. Genom 

informationssökningen skapas också attityd om produkten eller tjänsten som sedan matchas 

mot förväntningarna som den omger. Införlivas och/ eller överträffas förväntningarna 

resulterar det i en positiv upplevelse hos kunden. Det höga engagemanget kan då leda till 

återkommande eller långvariga köp, att kunden är mindre priskänslig liksom benägenheten att 

sprida vidare information om positiva erfarenheter, kallat word-of-mouth. Dessa faktorer ger

en indikation på att kunden är lojal till produkten, tjänsten, varumärket eller själva företaget.64

Viktigast är kanske att kunden själv söker upp information om produkten eller tjänsten. En 

hög involverande produkt eller tjänst kännetecknas ofta att vara relativt dyr och något som 

sällan köps eller konsumeras. 

Motsatsen är låginvolvering där köpet inte medför några större upplevda risker. Därför

kommer heller inte information sökas om produkt eller tjänst i samma utsträckning och attityd 

formas efter köp som ett resultat av upplevda erfarenheter. Det låga engagemanget hos 
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kunden medför trots om denne är nöjd till köpet inte en entydig lojalitet. Därmed är chansen 

lägre för återköp liksom av informationsspridning. Dessa köp karaktäriseras ofta av att 

produkten eller tjänsten är relativt billig, att köp och förbrukning är relativt frekventa liksom 

att marknaden erbjuder ett stort urval att välja emellan.65

Teorin är viktig för att kunna förstå bakomliggande faktorer som berör huruvida involvering 

kan ske mellan parterna. Uppnås en hög grad av involvering finns förutsättningar för att 

kunna skapa lojalitet som sin tur bildar viktigt skydd mot den intensifierade konkurrensen 

designbyråer möter.

                                                                                                                                                        
64 Fill, Chris. Marketing Communications. 2002
65 Ibid
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3.4 Teoretisk syntes

I problemdiskussionen redogörs de fenomen som intensifierar konkurrensen för svenska 

designbyråer. Enkelt beskrivet att lågkostnadsländer idag konkurrerar med såväl produktion 

av produkter som produktion av tjänster, att företag idag är mindre lojala som kunder samt att 

företag idag tror sig kunna hantera design internt på grund av ökad kännedom om sina egna 

kunder. Utifrån detta har problemformuleringen formulerats som; vilka förutsättningar är 

viktiga för designbyråers långsiktiga överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? 

För att på bästa sätt kunna identifiera dessa förutsättningar har uppsatsens teoretiska syntes 

utformats med och utifrån värdedistribuerande respektive värdeskapande. Dessa visualiseras i 

modellens högra respektive vänstra spalt.
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Källa: egen

En framgångsrik samarbetsform är avgörande för designbyråernas långsiktiga överlevnad. 

Samarbetsformen måste utgöras av en processtyrning som ger möjlighet att gemensamt 

definiera ramar och visioner för ämnat projekt utifrån den information som innehas i 

startskedet. Görs detta finns förutsättningar för att arbeta enligt värdestjärnan genom nära, 

långvariga relationer liksom interaktioner varigenom värde gemensamt kan skapas. Resultatet 

av ständiga interaktioner mellan designbyrå och uppdragsgivare är också att det för parterna 

möjliggör ökad förståelse för varandra, liksom förmågan av att samla kunskaper genom 

erfarenheter. Designbyrå och uppdragsgivare bör alltså eftersträva att använda Double-Loop 

Learning för att lära sig att lära. Med en utgångspunkt att bygga långsiktiga och nära 

relationer kring dessa företeelser involveras parterna i samarbetet. Som en följd kan lojalitet 

byggas upp mellan designbyrå och uppdragsgivare och i sig utgöra skydd mot konkurrens.  

Med hänsyn till resonemanget ovan är det viktigt att förstå att dessa processer kan ske 

samtidigt och eller som en orsak och verkan av varandra. Därför är det viktigt att poängtera att

en framgångsrik samarbetsform ger designbyråer möjligheter till att skapa ett 

konkurrenskraftigt utbyte som med involvering av uppdragsgivare leder till långsiktig 

överlevnad. 
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3.5 Teoretisk referensram

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera förutsättningar för framgångsrika 

samarbetsformer mellan designbyrå och uppdragsgivare. Beskrivna teorier ligger således till 

grund för vilka variabler som används för att identifiera viktiga faktorer för svenska de-

signbyråers överlevnad på en konkurrensutsatt marknad.

Teoriområde Teori Variabel Målvariabel

Aktivitetsstyrning Målstyrning Flexibilitet & Förmåga till

Processtyrning anpassning

Värdeskapande Värdekedjan Enskilt & gemensamt

Värdestjärnan värdeskapande Överlevnad

Lärande i organisationer Single-Loop Learning

Double-Loop Learning

Förmåga till kunskapsutbyte

& återkoppling

Involvering Hög involvering

Låg involvering

Informationssökning, 
lojalitet & bekvämlighet

Källa: egen

3.5.1 Variabler

Flexibilitet och förmåga till anpassning – Variablerna kommer att användas för att se till 

lämplig planeringsfilosofi. Om planeringsmiljön är förutsägbar och stabil kan en 

målorienterad planering vara effektiv. Är dock omständigheterna oklara och flexibilitet är 

nödvändigt bör istället visioner utgöra ramarna i planeringen. Mätningen görs genom att se till 
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hur väl definierade mål, och eller visionerna är samt om dessa görs gemensamt eller enskilt 

mellan parterna. Beroende på planeringsfilosofi finns olika förutsättningar för möjlighet till en 

framgångsrik samarbetsform.

Enskilt och gemensamt värdeskapande – dessa variabler används i uppsatsen för att se till hur 

värde kan skapas, om det sker enskilt hos respektive part eller om det görs gemensamt. Om 

uppdragsgivaren bara vill ha ett levererat resultat utifrån givna mål, utan att de under 

projektets gång medverkat för att förädla värde föreligger enskilt värdeskapande. En 

förutsättning för att kunna skapa stabila och långsiktiga relationer med nära kontaktytor är 

dock genom ett gemensamt värdeskapande. 

Förmåga till kunskapsutbyte och återkoppling – Med variablerna undersöks det huruvida 

parterna kan söka förstå varandra samt om hur erfarenheter används för framtida handlingar. I 

komplexa projekt kan det finnas skäl att söka minimera riskerna för missförstånd varpå ett 

dubbelriktat kunskapsutbyte som kan ge förståelse är viktigt. Återkoppling är den uppföljning 

som görs efter avslutat projekt. 

Informationssökning, lojalitet & bekvämlighet – Variablerna kommer att användas för att 

undersöka förutsättningar som är nödvändiga för att uppnå framgångsrika samarbetsformer. 

Är uppdragsgivaren högt engagerad i att skapa ett värde för sin kund medför det att 

information söks om designbyråns erbjudande. Engagemanget leder då till att lojalitet kan 

uppstå mellan parterna. Är uppdragsgivaren begränsat eller mycket lite angelägen om att 

gemensamt skapa värde till kund så föreligger låg involvering, just på grund av att 

uppdragsgivaren är bekväm i sitt handlande. Dessa variabler är tillsammans viktiga för att 

kunna förstå hur lojalitet kan skapas.  
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4 Empiri

Kapitlet berör uppsatsens empiriska material som ligger till grund för analys, resultat och 

slutligen slutsats och diskussion. Indelning görs med två uppdragsgivare till följd av två 

designbyråer. Intervjuerna är sammanfattade efter respektive variabel. 

4.1 Jonas Öqvist. Eniro AB (Uppdragsgivare)

Eniro kan med sina 4800 anställda beskrivas som det ledande sökföretaget på den nordiska 

marknaden. Eniro tillhandahåller tjänster inom katalog, nummerupplysning, Internet- och 

mobiltjänster som gör det möjligt att hitta personer, företag och produkter. 

Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland, Danmark samt Polen. Eniros centrala strategi 

är att befästa och utveckla positionen som det ledande nordiska sökföretaget.66

Intervjun genomfördes med Jonas Öqvist, projektledare, Art Direktor och strateg på Eniro. 

Till sin bakgrund är Jonas delvis självlärd, delvis utbildad inom pedagogik, multimedia och 

grafisk design och är en av grundarna till byrån Farfar men arbetar idag till 80 procent hos 

Eniro och resterande tid på byrån Dunderdog.67

4.1.1 Sammanställning intervju

Flexibilitet och förmåga till anpassning – Jonas Öqvist på Eniro tar vanligen fram en 

projektbeskrivning, en så kallad brief tillsammans med sin produktchef som sedan utgör 

underlag till alla berörda parter i projektet. Efter satt projektbudget specificeras sedan briefen 

mer detaljerat om huruvida produkten skall användas, av vem och i vilket syfte etc. För 

enklare och mer standardiserade tjänster görs en egen specifikation som ges till anlitade 

designkonsulter som illustratörer, grafiska designers mfl. Då levereras resultat på själva 

                                                                
66 www.eniro.se (2007-05-30)
67 Intervju med Jonas Öqvist. 
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affären, på det som är specificerat till skillnad från större och mer komplexa projekt, eller 

delar av ett sådant. Vid sådana utarbetas en mer detaljerad dokumentation som skall förmedla

t.ex. vad Eniro vill illustrera, förmedla och kommunicera. Dokumentationen arbetas vanligen 

fram tillsammans med anlitad designbyrå för att gemensamt finna en fungerande projekt och 

samarbetsform. Jonas Öqvist anser också att det är viktigt att brief och presentation flyter 

ihop, något som bara sker om en bra dialog finns mellan parterna. Briefen i sig som underlag 

är oftast kritisk och saknar nödvändig information. Det beror på, anser Jonas, att företag 

vanligen inte vågar se hela sanningen eller helheten, att det är läskigt att få fakta och mätbara 

resultat och istället bygger upp föreställningar och stödjer beslut på dem. Därför är det vikigt 

att från början finna luckor och omdefiniera informationen. Jonas exemplifierar projekt där 

kostnader sparats genom att kund- och beteendeanalys genomförts som en första fas och 

sedan legat till grund för hur briefen utformats.  

Enskilt och gemensamt värdeskapande – Många kontaktytor, nära relation och en ständig 

dialog är avgörande för ett projekts utgång menar Jonas. För att kunna ha en nära och ständig 

kontakt med anlitad designbyrå flyttar därför Jonas och eller hans kollegor från Eniro fysiskt 

in till designbyrån, alternativt tvärtom. Trots att det är mer kostsamt är det väl värt att kunna 

ha ett nära samarbete. Tidigare, för ett par tre år sedan fanns inga sådana kontaktytor och 

projekten behandlades som en ren affär. Eniros marknadsavdelning arbetade då direkt med 

byrån Ogilvy, ditt all produktion av Eniros kommunikation hade flyttats. Följaktligen 

missades kontakten mellan produkt-, tjänste- och marknadsavdelningen. För att undvika sådan 

glapp är det viktigt att ha möjlighet att kunna bygga dialog. Är Projekten mindre till sin skala 

eller mer standardiserade sker vanligen bara en uppsamling med konsulter vid projektets slut 

och kvalitetssäkrar resultaten utifrån den givna specifikationen. Mellan designbyrå och Eniro 

råder en maktbalans, men som i sig skapar ett dubbelriktat utbyte som trots allt är viktigt för 

att skapa värde i det som görs. 

Förmåga till kunskapsutbyte och återkoppling – Jonas anser att det är viktigt att kunna skapa 

interna dialoger i projekten och att de informella forumen är extremt viktiga. Det är i dessa 

forum, genom en muntlig dialog som naturlig feedback och återkoppling om designbeslut ges 

vilket är avgörande och ett måste för utveckling. Vad som händer annars är att en soffa 

beställs men en fåtölj ges, alltså något helt annat. Någon planerad uppföljning på ett avslutat 
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projekt sker sällan och beror på saknade resurser eller ledningsbeslut, dock använder Eniro en 

analysavdelning som ger ständig feedback och data. 

Informationsökning, lojalitet och bekvämlighet – Jonas ser på designbyråer som ”att man är 

sina tidigare projekt” och att externa konsulter inom design generellt är en färskvara. Skall 

Eniro ändra utryck kan det finnas skäl till att anlita nya designbyråer och konsulter.  Desto 

större designbyrå projekt genomförs med desto större engagemang krävs varför det är viktigt 

att kontinuerligt bygga relationer. Ett långt samarbete är också kostsamt att bryta upp då nya 

relationer skall byggas upp med ny byrå. Då en designbyrå ofta har sitt eget, präglade utryck 

uppstår ofta konflikter gällande smak och tycke varför det kan vara enklare att arbeta med 

enskilda designers. Jonas menar dock att detta beror på relation och vilka kontaktytor som 

finns. 

  

4.2 Jessica Bengtsson, ICA AB (Uppdragsgivare)

ICA AB är med sin koncern ett av nordens ledande företag inom detaljhandeln. Ica har ca 

2300 egna butiker i Sverige, Norge och Baltikum med totalt 11698 anställda. Koncernen 

omsatte år 2006 över 6,7 miljarder kronor. Ica:s vision är att göra varje dag lite enklare med 

ett mål att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.68

Intervjun genomfördes med Jessica Bengtsson, projektledare på Ica:s marknadsavdelning. 

Jessica har en bakgrund via Marknadsakademien i Stockholm och har arbetat inom Ica i snart 

sex år.  

4.2.1 Sammanställning intervju

Flexibilitet och förmåga till anpassning – Beroende på hur standardiserat ämnat projekt är 

utformas en brief av Jessica tillsammans med någon av Icas art directors. Detta görs också 

                                                                
68 www.ica.se
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med en intern beställare och styrgrupp. En brief ämnad för mer standardiserade projekt, eller 

mindre komplexa som exempelvis förpackningsdesign är ofta tydligt strukturerad och 

väldetaljerad som sedan ges till designbyrå både skriftligen och muntligen. Vid större mer 

komplexa projekt sker detta mer löpande och kan vara både muntliga och informella och är ett 

resultat av både långt samarbete och nära relationer. Ramarna för projekten är då ganska löst 

satta och utformas efterhand mellan parterna genom projektets gång.

Enskilt och gemensamt värdeskapande - Generellt kan processen genom ett projekt förklaras 

att efter pitch följer en skriven brief, sedan en muntlig varpå anlitad designkonsult gör ämnat 

arbete som avslutas med en avstämning. Mellan projektledare från Ica och designbyrå görs 

avstämning minst en gång i veckan, ofta genom att en hel dag sätts av till genomgång av flera 

parallella projekt. Processen skiljer dock beroende på typ av projekt, och vart i Icas 

organisation det utförs. Komplexa projekt som att ta fram kommunikationslösningar för Ica, 

exempelvis med byrån Kollo karaktäriseras av gemensamma, så kallade kreativa sittningar, 

heldagsmöten och kickoffer. Dessa gemensamma möten är avgörande för att kunna skapa en 

överensstämmande kommunikation av Ica då deras egna kreatörer ofta arbetar vidare med 

projekt som till sin största del arbetats fram från byrån Kollo. För att kunna uppnå resultat är 

båda parter mycket angelägna om att kunna skapa goda relationer och ett nära samarbete. 

Jessica menar också på att mycket av det som görs är svårt att formulera i ord på papper 

varför fysisk närvaro mellan Ica och designbyrå är helt avgörande för projektens resultat. 

Förmåga till kunskapsutbyte och återkoppling – Vid större projekt söker Ica tillsammans med 

designbyrå skapa så många kontaktytor som möjligt just för att alla ska ha tillgång till samma 

information. Syftet med alla mötena, som Jessica förklarar, är att korta av leden och därmed 

undvika missförstånd och oklarheter. Någon uppföljning sker sällan, men beror också på att 

många av projekten är långtgående och fortfarande pågår. Ica försöker dock hela tiden se till 

satta delmål, effektmål och projektmål. Ambitionen är att standardisera en process som 

möjliggör uppföljning både under pågående och avslutat projekt. 

Informationsökning, lojalitet och bekvämlighet – Vid projekt som berör Icas 

kommunikationsplattform måste anlitad konsult kunna förstå Ica fullt ut. Därför är långa 

samarbeten liksom relationer helt avgörande, något som Ica dag har med byrån Kollo vilka 

arbetat för Ica 5-6 år bakåt. Andra byråer anlitas på basis av vem som kan leverera bästa 
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produkt med hänseende till avsatt budgetdel. Därför görs vanligen separata pitchar med olika 

byråer inför varje nytt uppdrag. 

  

4.3 Carl Ljungh. Ocean Observations (Designbyrå)

Ocean Observations är ett företag etablerat år 2001 med ca 15 anställda samt ett nätverk av

fotografer, ljud designer, illustratörer m.m. Ocean Observations har en affärsinriktning inom 

interaktionsdesign, grafisk design och industridesign. Kompetens levereras också inom 

varumärkes och affärsstrategi. Den utryckta missionen är “Our mission is to deliver beautiful, 

easy to use, graphic user interfaces and industrial design that maximize brand equity and pro-

vide a superior wireless user experience”. Kunder är för att nämna några, Hutschison 3G, Mo-

torola, NMT och ATG.69

Intervjun genomfördes med Carl Ljungh som sedan år 2005 arbetar som industridesigner på 

Ocean Observations. Carl är utbildad från bl.a. Konstfack (MFA), KTH och Orrefors och har 

mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder som Elektrolux IDC, Källemo, Ago och Tele 

2.70   

4.3.1 Sammanställning intervju

Flexibilitet och förmåga till anpassning – Carl Ljungh anser att det finns ett stort behov att 

tydligt definiera arbetsprocesser, både för internt och externt bruk. Kunden/uppdragsgivaren 

måste förstå hur arbetet skall eller bör gå tillväga. Mycket energi läggs därför ned för att 

visualisera dessa och basen är den samlade kunskapen som finns i företaget. Processen 

                                                                
69 www.oceanobservations.com
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beskrivs som att efter pitch följer brief, sedan analysfas, konceptfas i två steg där sistnämnda 

skall leda till produktion. Efter konceptfas görs bara finjustering för själva produktionen. Efter 

pitch från uppdragsgivare utarbetas en intern brief vilken delas in i fyra områden för att på så 

sätt finna kärnan i varje område. Övergripande är dessa områden användare och brukare, 

tekniska specifikationer, varumärket, trender och marknad. Briefen kan också utgöra underlag

till uppdragsgivare, en slags debrief. Innehållet i dessa måste vara extremt tydliga och 

väldetaljerade, speciellt vid arbete med asiatiska underleverantörer eller kunder som är ovana 

vid dessa arbetssätt. Analysfasen anses kritisk därför att resurser sällan sätts av och beror på 

att uppdragsgivaren inte förstår design. Redan vid offerering måste detaljer arbetas fram och 

är helt nödvändigt för att kunna planera resurser som personal och tid. Även en diskussion om 

projektets mål och vad som skall uppnås måste finnas. 

Enskilt och gemensamt värdeskapande – Det är mycket svårt att få tillgång till nödvändig 

information till projekten anser Carl. Företag tror sig veta vad som behövs och vad de vill ha 

och fattar därför beslut genom att se till snyggaste produkt istället för att se till vad kunden 

önskar. Uppdragsgivarnas fokus ligger också ofta på att kunna hålla tidscheman istället för att 

i processen kunna se vilket resultat som kan uppnås. Orsaken är nog att det finns ett avstånd 

mellan företagets ingenjörer, ledning och till de som arbetar på golvet. I och med att de tappar 

fokus blir det också mycket mödosamt till att motivera varför resurser behövs vilket för 

Ocean Observations kräver mycket energi. Därför är informella relationer och nära 

kontaktytor med parterna helt avgörande för att kunna ha ett dubbelriktat utbyte och efterhand 

lära av varandra. Carl exemplifierar kunden och uppdragsgivaren NMT med vilka så nära 

relationer har byggts upp att båda parter ständigt och gemensamt funnit nya vägar i projektet 

vilket varit nödvändigt på grund av projektets komplexitet och svårigheten att förutsäga resul-

tat. 
Förmåga till kunskapsutbyte och återkoppling - Kunders förmåga att förstå Oceans 

Observations roll är helt beroende på tidigare erfarenheter. Carl nämner att de inte har någon 

egen vilja, att man i konsultrollen bara är en förlängning av uppdragsgivarens vilja. Det är av 

stor betydelse att föra dokumentation av projekten löpande för att på så sätt kunna gå tillbaka 

och se vad som gjorts, på vilket sätt, med vilka resurser osv. Det underlättar då att kunna 

förklara kund varför mer resurser behövs eller varför så många timmar har gått åt. Processen 

ändras över tiden men planeringen funkar nästan alltid bra. Inom företaget finns en tradition 
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av att göra dokumentation som efter avlutat projekt lämnas till kund. Det är dock mycket tids-

och kostnadskrävande, nästan en heltidstjänst.

Informationsökning, lojalitet och bekvämlighet – Carl exemplifierar ett projekt där 

informationen om uppdragsgivarens slutkund bestod i några bilder på en whiskeyflaska och 

Mercedes för att visa på värderingar hos norska, koreanska och ryska affärsmän vilka var 

ämnad kundgrupp. Marknadsavdelningar i företagen är vanligen chockerande dåligt insatta 

och förstår sällan sina slutkunder. Dessa orsaker ställer till stora problem i projekten. 

Företagen kommer i regel mycket sent med förfrågan och de tror att det räcker att trycka på 

”designknappen” för att komma till lösning. De saknar förståelse att saker och ting tar 

tid,menar Carl på, liksom att det nästan alltid saknas dokumentation liksom information om 

målgrupp, beteendeanalys eller liknande. Detta beror främst på designinköparna mognadsgrad 

och kunnande. 

4.1 Karl Malmwall. Duduk Design (Designbyrå)

Duduk design, grundat 2002 är ett stockholmsbaserat enmansföretag med Karl Malmwall som 

industridesigner och ägare. Med tolv års nationell såväl internationell erfarenhet som 

industridesigner/möbeldesigner hos IKEA har Karl i sin portfolio en tydlig inriktning på 

möbler för storskalig produktion men även produkter för husgeråd, transport m.m. Med 

kunder som IKEA, Rusta, Lundbergs, Thule för att nämna några har också Karl fyra gånger 

tilldelats priser Utmärkt Svenska Form.71

4.1.1 Sammanställning av intervju

Flexibilitet och förmåga till anpassning – Karl Malmwall menar på att en väl genomförd 

designbrief av uppdragsgivare är grunden till att kunna genomföra ett bra projekt. Saknas 

information söker han göra en kort debrief med uppdragsgivare för att reda ut eventuella 

oklarheter och stämma av gällande budget, mål osv. med projektet. Vid samarbete med 

mindre företag saknas ofta en skriven brief men genom en nära relation kan detta istället göras 

                                                                
71 www.duduk.se
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muntligen. Avsaknaden av bra genomdetaljerade briefer beror på avsaknad av resurser och 

kunskap. Organisationer som Ikea har sällan det problemet, där används standardiserade 

modeller för hur en brief skall utformas för varje enskilt projekt. 

Enskilt och gemensamt värdeskapande – För att förstå sin kund och vad denne vill ha måste 

en djupare förståelse för företaget och deras affärside´ finans. Som designer måste man leva 

Ikea, utrycker Karl. Vikt lägger också Karl på att komma in i ett tidigt skede av ett projekt för 

att då kunna vara med och påverka resultatet i hela processen. I realiteten kan det vara svårt 

vilket är fallet med arbete med Rusta där processerna oerhört snabba. Dock gör deras platta 

och icke prestigefyllda organisation att detta inte är något stort problem och istället råder en 

extremt hög effektivitet. Problem uppstår ofta på grund av att uppdragsgivaren fokuserar allt 

för mycket på närmsta konkurrenterna och därmed missa marknaden i sin helhet. Därför krävs 

det en nära relation, en bra kontakt och öppen dialog med uppdragsgivare för att få dem att 

fokusera på sina kunder, deras önskemål och behov. Görs arbete åt en underleverantör är det 

ofta total avsaknad av kontakt med slutkund och därför är det extremt viktigt med en god 

dialog med inköparen hos uppdragsgivarens kund som har bäst kännedom om marknaden. 

Ikea har i motsats med sina extrema stordriftsfördelar ständigt fokus på slutkund och på 

marknadens efterfråga. Karls arbetsordning är vanligen att efter pitch från uppdragsgivaren 

följer brief, marknad och kundanalys, funktionsanalys, konceptfas, justering och produktion 

för att sedan avslutas med uppföljning. Viktigast för samarbetet anser Karl är en nära 

kundrelation och många kontaktytor hos kund.. 

Förmåga till kunskapsutbyte och återkoppling – Som designer har man en ständigt 

undervisande roll, menar Karl. Speciellt vid samarbeten med mindre företag där det ofta 

saknas förståelse för det arbetsätt designer använder sig av. Det kan också, som i fallet med 

Rusta, finnas en negativ bild av designers som då ses som struliga och otydliga. Karl nämner 

flera skäl till varför uppföljning av projekten är så viktiga. Dels kan försäljningsframgångar 

leda till möjlighet att sälja in fler uppdrag hos uppdragsgivaren, dels för att förstå vad 

marknaden efterfrågar. Ikea har ett system som ger automatiskt feedback, alltså data om

försäljning, klagomål etc. vilket utgör viktiga underlag för kommande projekt.  

Informationsökning, lojalitet och bekvämlighet – Karl anser att en designer alltid måste förstå 

kunden fullt ut och genom detta kunna bygga goda relationer. Betydelsen av kontakter i gamla 
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nätverk är oerhört viktigt för att kunna få nya uppdrag. En personligt och avslappnad

förhållning till kund är ofta något som gör att goda dialoger kan skapas. Konkurrens utgörs 

dels av färdigdesignade produkter från Asien men även kända svenska möbler, liksom kända 

svenska och skandinaviska namn.



41

5 Analys

I uppsatsen genomförs analys med stöd utav den teoretiska referensramen och dess variabler. 

För att kunna göra en detaljerad analys presenteras variablerna enskilt . 

5.1 Flexibilitet & förmåga till anpassning

Eniro – Om förstudie görs i form av kund- och beteendeanalys och sedan används som 

underlag för utformning av projektbeskrivning och brief kan både resurser som tid och pengar 

sparas. För att minimera missförstånd och oklarheter som kan leda till vilseledande

föreställningar bör projektbeskrivningen vara både skriftlig och grafisk samt mycket 

detaljerad. Om designkonsulten bara skall leverera på själva affären utformas 

projektbeskrivningen hos Eniro med tydliga effekt- och projektmål. Gäller det större 

komplexa projekt utformas projektbeskrivningen gemensamt med designkonsulten. En 

förutsättning är att det finns flera kontaktytor liksom ständig och nära dialog dem emellan.  

ICA – Själva projektet och samarbetet utformas med hänsyn till vilka typer av relationer ICA 

har med designbyrån. Med den sedan 5-6 år tillbaka anlitade byrån Kollo utgör nära relationer 

och ständiga kontakter möjlighet att gemensamt bygga upp en fungerande process. Briefen 

inför ett större, mer komplext projekt arbetas först fram av Ica för att sedan gemensamt med 

anlitad designbyrå vidare definieras och utarbetas. Då projektens utgång och resultat är 

beroende på konsultbyråns förmåga och möjlighet att förstå Ica läggs stora resurser ned för att 

gemensamt ha kreativa sittningar, heldagsmöten och Kickoffer. När designkonsulter gör 

uppdrag åt Ica inom förpackningsdesign är projekten något enklare och mer standardiserade. 

Därför görs i regel pitchar vid varje projektstart för att se till vilken byrå som kan leverera 

bästa resultat av rådande budget. Vid sådana projekt finns ett mindre behov av att ha en nära 

kontakt med varandra och det handlar mer om att vara tydlig i briefen.   

Oceans Observations – Av intervjun framgår att arbetsprocessens första skede är avgörande 

för hur samarbete och resultat. Därför måste en diskussion föras och detaljer gemensamt redas 

ut redan vid offerering. Det är viktigt att arbeta upp en visuell modell för både internt och 
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externt bruk som beskriver designbyråns arbetsprocess och bör innehålla exakta definitioner 

av dess faser. Allt för att minimera missförstånd med uppdragsgivare. För att kunna utarbeta 

en bra och tillräcklig flexibel projektbeskrivning/brief krävs det från uppdragsgivarens sida att 

resurser sätts av till analys och research. Som konsult måste man alltid utgå från att 

informationen från uppdragsgivaren är undermålig och begränsad att det sällan är fullständig 

och eller korrekt information om uppdragsgivarens slutkund. Därför krävs det av designbyrån 

ett uppförande av en extremt detaljerad dokumentation som båda parter kan använda som 

stöddokument för projektet. 

Duduk Design – Av intervjun framgår att om en väl detaljerad och exakt brief, skriftlig eller 

muntlig tillhandahålls från uppdragsgivare kan man som designer arbeta utifrån att leverera på 

önskat resultat. Viktigt är att se till vilken nivå av kunskap och kännedom uppdragsgivaren 

har om sin egen kund/marknad. Vid låg kännedom är dialog och nära kontakt viktig för att 

gemensamt kunna definiera projektmål och resultat. Annars föreligger missförstånd. Finns 

inte exakta och givna ramar från uppdragsgivaren måste sådana arbetas fram av designbyrån 

och sedan ges tillbaka. Hur väl detaljerade projektbeskrivningar behöver vara för att kunna 

leverera resultat är helt beroende på vilken typ av relation designbyrån har till uppdragsgivare. 

5.2 Enskilt & gemensamt värdeskapande

Eniro – Nära relationer, många kontaktytor samt en god dialog är helt avgörande för 

projektens resultat. Hur mycket resurser som avsätts för detta beror dock på projektens storlek 

samt designbyråns uppgift. Vid större mer krävande projekt är relationen, informella forum 

och fysisk nära kontakt så avgörande att det skäl finns att fysisk flytta in hos designbyrån eller 

att ta in folk från byrån till Eniro. Då finns under projektets gång möjligheter att gemensamt 

påverka resultatet och lösa eventuella problem. Överlag gällande design är dessa dialoger 

extremt avgörande och viktiga. Gäller det mindre projekt, och framförallt inköp av 

designtjänster från enskilda konsulter kan enklare projektbeskrivningar och 

avstämningsmöten räcka för att uppnå önskat resultat. Det måste finnas en maktbalans mellan 

Eniro och designbyrå för att kunna skapa ett dubbelriktat utbyte.
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ICA – Vid mer krävande projekt är det desto viktigare med nära och ständiga relationer 

genom många kontaktytor. Därför representeras många möten med designbyrå av folk från 

alla möjligt tänkbara positioner från båda parter just för att korta av leden mellan dem och 

skapa en grund där alla har tillgång till samma information. För att Ica skall kunna uppnå en 

överensstämmande kommunikation till sina kunder i dagligvaruhandeln krävs det att båda 

parter gemensamt arbetar med varandra under hela processen. Långvariga samarbeten kan 

ofta leda till att konsulten talar om hur ICA skall göra, och inte tvärtom.  

Oceans Observations - Avståndet i relationerna är avgörande för hur man som designer bäst 

kan uppnå kundens förväntade resultat. Med kunden NMT har Ocean Observations byggt upp 

så nära relationer att parterna gemensamt under projektets gång kunnat lära och utveckla 

projektet ett steg i taget. Ingen av parterna såg till en början projektets komplexitet och därför 

hela tiden haft behov i att fatta gemensamma beslut. Skillnad föreligger om beställaren inte 

förstår design eller hur design kan användas. Då kan det vara svårt att motivera 

uppdragsgivare att avsätta resurser för möten och planering. För att kunna leverera de resultat 

som förväntas av uppdragsgivaren krävs av båda parter fokus på uppdragsgivaren kund och 

marknad även om det är oftast mycket svårtillgänglig information.  

Duduk Design - Uppdragsgivarens arbetsätt är avgörande för vilka möjligheter det finns för 

designbyrån att nå ett bra resultat. Bra resultat föreligger ofta när Duduk har kopplats in på ett 

tidigt skede av projektet och man tillsammans kan etablera ett fungerande arbetsätt. Om 

uppdragsgivaren har stor erfarenhet av utveckling och eller att arbeta med externa konsulter 

ökar chansen för att få rätt underlag om vad som önskas uppnås. Då kan också arbetet utföras 

mer strukturerat efter uppsatts mål med färre avstämningar emellan. Annars krävs en närmare 

relation och mer ständig dialog för ett lyckat projekt. 

5.3 Förmåga till kunskapsutbyte & återkoppling

Eniro – Kunskap går förlorad om inte någon uppföljning av avslutat projekt sker. Orsaken är 

att det inte är förankrat på ledningsnivå och eller att det saknas resurser. Är projektens 

resultat, själva produkten allmän och synlig utgör ofta omgivningens reaktion feedback nog. 

Gäller det motsatta krävs kontrollsystem för att kunna mäta resultat. Eniro gör sällan 
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uppföljning med designbyrå och just därför är de informella forumen så viktiga då feedback

om designbeslut hela tiden ges under projektet. Eniro har därför en hel analys- avdelning som 

kan ge information om effekt av olika projekt. 
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ICA –  Vid stora och mer krävande projekt krävs många olika kontaktytor just för att kunna 

uppnå att alla har tillgång till samma information. Att göra uppföljningar är otroligt viktigt, 

men att det ofta uteblivit inom organisationen och med externa konsulter. Antingen för att tid 

och övriga resurser saknas men också för att många projekt är så långtgående av att några 

avslutande uppföljningar inte gjorts. Därför handlar det också om att ständigt följa upp vart 

projekten är på väg och se till satta delmål.

Oceans Observations - Dokumentation av ett pågående projekt är extremt nödvändigt för att i 

efterhand kunna göra en uppföljning. Genom att strukturera upp information om exempelvis 

resurser som tid och kostnader för ett projekt finns underlag för att kunna planera 

nästkommande projekt. Dokumentationen är trots resurskrävande också viktig för att 

designbyråns anställda skall kunna ta del av samma information under hela projektet. 

Dokumentationen används också som ett verktyg för att kunna etablera förståelse hos 

uppdragsgivaren och föra argumentation om tidsåtgång och varför man arbetat på ett visst sätt 

för att lösa uppgiften. Viktigt är också att förstå att informationen från uppdragsgivaren ofta är 

undermålig och högst bristfällig trots om uppdragsgivaren präglas till sin organisation att vara

ytterst strukturerad. 

Duduk Design – Rollen som designer ständigt är undervisande då kund och uppdragsgivare 

sällan förstår den eller det arbetsätt man normalt har. Det krävs informella möten och en bra 

dialog för att kunna förmedla på vilket sätt designbyrån arbetar såväl att kunna nå uppsatta 

mål. För Karl Malwall är uppföljning av projekten helt avgörande för att vid eventuella 

försäljningsframgångar kunna sälja in fler tjänster likväl få feedback om vad marknaden 

efterfrågar. Gällande möbler och konsumentprodukter så är det relativt enkelt att få feedback 

från omgivningen då dem ofta återfinns i media eller kommenteras av närstående. 

5.4 Informationsökning, lojalitet och bekvämlighet

Eniro – Eniro arbetar med en rad olika och ofta nya designkonsulterar just för att det de 

levererar är en färskvara. Ändrar Eniro riktning i deras tjänster och produkter byts i regel 

konsult då design speglas av personliga utryck. Löper projekten över en lång tid etableras 



46

relationer liksom att man lär sig arbeta med varandra och det är därför mycket kostsamt att 

byta större samarbetspartners varför det är viktigt att bygga relationer med befintliga. 

ICA - Beroende på projektets art och komplexitet avsätts resurser för att kunna skapa 

relationer och dialog. Vid avancerade projekt måste designbyrå förstå Ica fullt ut för att kunna 

uppnå effekt är därför långtgående samarbete och bra relationer helt avgörande. 

Grundläggande är också att parterna har kul tillsammans under genomförande och omkring 

projekten och personliga kontakter mellan Ica och designbyrå är därför en del av sättet att 

arbeta.  
Oceans Observations - För att kunna leverera eller överträffa uppdragsgivarens önskan krävs 

en god relation för att kunna bli tilldelad rätt information. Många uppdragsgivare saknar 

kunskap om design och varför det är viktigt att först slutkund och marknad varför det ofta 

läggs förhållandevis mycket små resurser till detta. Istället prioriteras satt tidsramar och 

resultatet kan därför bli lidande. I projekt där utgång och resultat på förhand är svårt att 

definiera bör ett nära samarbete ske för att gemensamt finna vägar som kan leda till 

framgångsresultat.
Duduk Design – Om uppdragsgivaren har en prestigelös och till strukturen enkel organisation 

kan det ge möjligheter för informella möten liksom relationer vilket i sig kan medföra en 

dialog för att komma varandra närmare och förstå varandra bättre. Desto närmare relation 

desto större möjligheter finns att kunna påverka hela uppdragsgivarens företag rent positivt, 

vilket är en av drivkrafterna inom Duduk design.   
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6 Resultat

Kapitlet ämnar svara på uppsatsens syfte utifrån den analys som gjorts av empirin. Resultatet 

redogörs av en diskussion kring varje variabel för sig. 

Syftet i uppsatsen är formulerat till att undersöka och analysera förutsättningar för 

framgångsrika samarbetsformer mellan designbyrå och uppdragsgivare. Då samarbeten 

spelar en central roll för designbyråerna för vilka konkurrensen intensifieras, är utgången av 

dessa avgörande för designbyråernas förutsättningar för att överleva. Därför ligger fokus på 

samarbeten och på de bindningar och relationer som uppstår mellan parterna. Förutsättningar 

måste finnas för att designbyråerna genom långsiktiga och stabila relationer med kund kan 

uppnå lojalitet. Hög lojalitet utgör då skydd mot i bakgrunden beskriven konkurrens. Med 

fokus på relationer har uppsatsen ett perspektiv på relationsmarknadsföring. 

Flexibilitet och förmåga till anpassning – Om projekt omges av en hög grad av komplexitet 

föreligger skäl att planera aktiviteter efter processtyrning. Detta gäller även när projektets 

slutresultat på förhand är svårt att definiera eller om det saknas eller utelämnas information 

från någon av parterna. Planeringsfilosofin är också nödvändig om projektet omges av många

osäkra faktorer eller om dessa med ord är svårbeskrivna. Något som ofta rör designrelaterade 

frågor. Målstyrning passar bättre när uppdragsgivarna är vana vid att utarbeta exakta och 

detaljerade projektbeskrivningar samt när tydliga mål kan sättas. Målstyrningen ter sig också 

passa projektet som utgör en viss grad av standardisering och låg grad av komplexitet.  

 Enskilt och gemensamt värdeskapande – Värdeskapande ger till skillnad från 

värdedistribuerande ett högre värde i utbytet mellan två parter. Genom värdeskapande kan

också mervärde ges till slutkund. En begränsande faktor kan dock vara att uppdragsgivaren

saknar resurser eller kunskap till att avsätta dessa vilket hindrar att nära relationer byggs upp 

och därmed hindrar förutsättningar för gemensamt värdeskapande. En koppling finns mellan 

projektens komplexitet och hur mycket värdeskapande som sker, något som ofta är beroende 

av uppdragsgivarens engagemang. Kring standardiserade projekt bör målstyrning användas 
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medan komplexa projekt görs bäst genom processtyrning. Om parterna arbetar med varandra 

nära rent fysiskt påverkar det utbytet på ett positivt sätt. 

Förmåga till kunskapsutbyte och återkoppling – Uppdragsgivare utelämnar ofta viktiga 

detaljer och betydande information om projekt på grund av okunskap eller avsaknad av resur-

ser men även genom lågt engagemang som påverkar projekt negativt. För att kunna leverera 

förväntat resultat krävs från designbyråns sida att stora resurser avsätts för att skapa förstålel-

se för detta hos uppdragsgivaren liksom att avsätta resurser att själv söka information genom 

exempelvis kundanalys. Att ha nära relationer till uppdragsgivare är helt avgörande för att 

kunna uppnå detta. Återkoppling av projekt är viktigt och bör komma från ledningsnivå. Det 

bör också i ett projekts start avsättas resurser för detta. Viktigt är också att hela tiden föra 

dokumentation över projekt som då kan fungera som stöddokument och som underlag till nya. 

Informella forum liksom nära relationer mellan parter möjliggör en dialog som ger ständig 

feedback, något som är viktigt för ett projekts utveckling.

Informationsökning, lojalitet & bekvämlighet – Om uppdragsgivaren har en vilja att lösa sina 

kunders problem med hjälp av designbyråers tjänster föreligger höginvolvering. En hög grad 

av involvering skapar i sin tur förutsättningar för lojalitet. Är tjänsterna som uppdragsgivarna 

köper standardiserade eller relativt enkla föreligger lågt engagemang i att både avsätta tid och 

övriga resurser för såväl brief som information om sin slutkund men även i att bygga 

relationer. Långa samarbeten med en och samma byrå ger stabila relationer och bra dialoger, 

en förutsättning för att gemensamt lyckas skapa värde till slutkund. Kan värde uppnås till 

slutkund finner sig uppdragsgivaren involverad. Långa inarbetade samarbeten är också 

kostsamma att bryta upp varför det finns skäl för båda parter att arbeta med relationer dem 

emellan.
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7 Slutsats

Kapitlet redogör en diskussion kring uppsatsens problemformulering. 

Problemformuleringen i uppsatsen är formulerad till vilka förutsättningar är viktiga för 

designbyråers långsiktiga överlevnad på en konkurrensutsatt marknad?  Problem-

formuleringen kan därmed besvaras följande. 

Globalisering, internationaliseringen liksom den tekniska utvecklingen har skapat nya 

marknader för produkter och tjänster vilka numer kan erbjudas till en jämförelsevis låg kost-

nad. Detta har inte bara direkt intensifierat konkurrensen för svenska designbyråer utan också 

för företag i allmänhet som därför ständigt sökt nya och för stunden bästa alternativ gällande 

konsulter och underleverantörer och har därmed blivit mindre benägna att vända sig till 

samma efterhand. Den tekniska utvecklingen har också möjligort för företagen nya sätt att 

tillgå information om sina kunder, om deras önskan och behov. I kombination med rådande 

föreställningar företag har om design har de kommit att producera design internt och 

självständigt. Dessa händelser intensifierar konkurrensen för svenska designbyråer. 

Förutsättningar för designbyråers långsiktiga överlevnad finns men är helt beroende på i 

vilken utsträckning företagen finner deras erbjudande nödvändiga för att skapa värde till sina 

kunder. Sammanfattningsvis orsakar företagens komplexa problem höginvolvering som i sig 

leder till att nära relationer kan skapas. Höginvolveringen är också betydande för vilka 

resurser som sätts av för ämnat projekt och är i sig kritiska för vilken typ- liksom mängd 

information som tilldelas anlitad designbyrå. Information kan också saknas för att 

uppdragsgivare saknar kunskap om hur design används eller vilka faktorer som är avgörande 

för att nå ett lyckat resultat. Finns många kontaktytor och eller goda relationer och en bra 

dialog finns däremot förutsättningar för designbyrån att hos uppdragsgivaren skapa förståelse 

om vilken information som är nödvändig. Detta är med andra ord beroende av 

uppdragsgivaren grad av engagemang. Vid mer komplexa projekt finns det också stora skäl 

att fysisk närvara hos varandra då design ofta utgörs av vara svårt att definiera eller sätta ord 

på. 
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Det kan konstateras att om högt engagemang finns hos uppdragsgivarna kan lojalitet skapas 

vilket ökar förutsättningarna att fler tjänster kommer köpas av samma designbyrå likväl att 

billigare alternativ vilka erbjuds i lågkostnadsländerna blir mindre intressant. 

Standardiserade projekt är direkt kopplade till låginvolvering. Kundens låga grad av 

engagemang gör att denne förväntar sig ett resultat utifrån givna specifikationen. Någon större 

möjlighet till att kunna bygga upp långvariga och stabila relationer finns således inte och 

företagen söker också nya alternativ på basis av pris och är mindre angelägna om att arbeta 

med samma designbyrå gång på gång inför varje nytt uppdrag. Vi ett lågt engagemang sätts

resurser inte av i tillräcklig utsträckning och inga förutsättningar finns för designbyrån att 

etablera förståelse hos uppdragsgivaren om hur design kan användas som en strategisk resurs. 

Ej heller möjlighet till gemensamt skapa värde till slutkund som ändå är det mest avgörande 

för huruvida uppdragsgivaren skall lyckas lösa sitt problem. Förutsättningarna för 

designbyråers långsiktiga överlevnad är därför relativt små och främsta utgörs av 

lågkostnadsländerna som kan erbjuda samma resultat men till ett lägre pris.

Viktiga förutsättningar för designbyråers överlevnad kan sammanfattande beskrivas att om 

företagen finner anledning att lösa sina kunders problem genom att skapa värde tillsammans 

med designbyråer kan samarbetsformer skapas som möjliggör att lojalitet uppstår. Lojaliteten 

är för designbyrån i sig ett vikigt skydd mot den konkurrens som beskrivits i bakgrunden. 

Därför är en viktig förutsättning att designbyråerna lyckas matcha sina erbjudanden med vad 

företagen finner vara lämpliga tjänster för att lösa komplexa problem till sina kunder. 

Designbyråers kanske viktigaste utgångspunkt är att med redan befintliga uppdragsgivare 

bygga långvariga och stabila relationer. Genom dessa kan förståelse skapas, något som är 

viktigt för att uppdragsgivaren skall kunna se design som en strategisk resurs på rätt sätt. 

Detta ökar också möjligheterna för designbyråerna att knyta till sig nya kunder genom s.k. 

word-of-mouth, alltså att uppdragsgivaren genom upplevt mervärde sprider positiv 

information om designbyrån till övriga företag och kollegor. Denna företeelse är avgörande 

för att lyckas skaffa nya kunder då det på förhand till nya potentiella uppdragsgivare är svårt 

att påvisa vilket mervärde ett samarbete kan resultera i.
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8 Slutdiskussion

Kapitlet redogör egna reflektioner, förslag till vidare forskning och slutligen kritisk 

granskning.

8.1 Egna reflektioner 

Vi har sett hur konkurrensen för designbyråerna intensifieras och hur lojalitet kan utgöra 

viktigt skydd mot lågprisalternativen lågkostnadsländerna för med sig. I arbetet med 

uppsatsen har det framkommit en del intressanta företeelser. 

Den svenska reklambranschen som delvis liknar designbyråernas bransch, och generellt är 

ganska närbesläktad, har från att levererat tjänster kring reklam istället kommit att leverera 

tjänster kring design. Några exakta avgränsningar mellan områdena kan inte göras då de flyter 

ihop och eller att byråerna använder kunskap liksom tjänster från flera områden parallellt för 

att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga lösningar. Designbyråerna i sin tur har gått 

från att leverera och erbjuda tjänster inom produktutveckling till att i månt och mycket 

erbjuda helhetslösningar inom affärsutveckling där produktutvecklingen är en del av 

lösningen. Troligen en orsak av att många företag idag själva kan hantera formgivning och 

använda design som ett konkurrensmedel. En parallell kan återigen göras till svensk reklam-

bransch där företagen/ uppdragsgivarna kommit att kunna hantera reklam och mycket av sin 

marknadsföring självständigt utan byråernas tjänster. Mycket på grund av den tekniska 

utvecklingen som gör att man idag relativt enkelt kan skapa grafiska lösningar och sedan 

direkt leverera dessa till tryckerier. Detta kan liknas av att många företag lägger ut exempelvis 

CAD, alltså datorstödd design till underleverantörer eller gör det självständigt, något som 

tidigare sköttes av designbyråerna. Varför svenska reklambransch återspeglas i slutdiskussion 

är därför att jag tror att dess utvecklingsmönster kommer prägla svensk designbransch. Av 

naturliga skäl har detta inte kunnat undersökas i uppsatsen men väl så viktigt för förståelse för 

branschutvecklingen.  
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Andra intressanta och viktiga faktorer är att designbyråer tenderar till alltid behöva arbeta 

med relationsmarknadsföring som utgångspunkt såvida inte standardiserade lösningar till lågt 

pris erbjuds. Företagen, alltså uppdragsgivarna kan däremot växla mellan relations- och 

transaktionsmarknadsföring i sitt arbete med designbyråer där relationsmarknadsföring är en 

förutsättning för att kunna uppnå gemensamt värdeskapande.

Något som föreligger viktigt för designbyråerna är deras förmåga att förstå vilken 

kunskapsnivå uppdragsgivaren har om design och därefter anpassa sina presentationer liksom 

sitt arbete. De mest framskridande Svenska designbyråerna arbetar numer att utbilda både sina 

kunder och i sin tur deras kunder i hur design kan användas och integreras företaget för att på 

så viss uppnå bättre konkurrenskraft. Gissningsvis är det mycket kostsamt att upprätta sådana 

utbildningar men är med stor sannolikhet på lång sikt en mycket effektiv för att bygga 

relationer och skapa lojalitet hos företagen liksom att effektivisera samarbetena dem emellan. 

Detta kanske är extra viktigt när flertalet undersökningar bekräftar företagens liksom 

individers avsaknad av förståelse om design och hur det kan användas som en strategisk 

resurs. 
Som en avslutande mening tror jag som forskare att precis som i alla branscher kommer vissa 

företag överleva medan andra dör, det handlar om anpassning till rådande förhållanden och 

till efterfrågan. ”Adapt or die” är således ett rättfärdigt utryck för rådande branscher. 
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8.2 Förslag till vidare forskning

Problematiken som förts i uppsatsen kan till en viss del återspegla andra konsultbranscher. 

Förslag till vidare forskning skulle vara att se till detta i ett större perspektiv med en mer 

genomgående och djupare undersökning. Intressant kan också vara att se vad som utlöser en 

kunds förmåga till höginvolvering som påvisat är kopplat till förutsättningar för långsiktig 

överlevnad. Intressant kan också vara att se till hur designbyråerna kan exportera sina tjänster, 

något som idag faktiskt inte görs i någon större utsträckning. 

8.3 Kritisk granskning

Ett kritiskt förhållningsätt har funnits genom hela uppsatsarbetet. Det bör dock understrykas 

att till det antal få undersökningsobjekt som i uppsatsen använts är slutsatsernas 

generelliseringsbarhet något begränsad. Undersökningen har också gjort med två av Sveriges 

större designinköpare, en relativt stor designbyrå och en mindre. Trots detta finner jag 

respondenterna representativa för de branscher är verksamma i och därför som intervjuobjekt 

relevanta för uppsatsen.    
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10 Bilaga Intervjufrågor

Till uppdragsgivare (ICA & Eniro)

Vilken är er affärsidé?

Vilka tjänster köper ni in av designkonsulter?

Varför köper ni in dessa?

Brukar ni kontakta byrå eller kommer de normalt till er?

Använder ni återkommande samma designkonsulter?

Beskriv hur samarbetet brukar te sig under ett projekt?

Hur utformas underlag för dessa projekt, vem sätter ramar och på vilket sätt görs det?

Hur viktigt anser ni att dessa ramar är definierade exakt?

Vad brukar era designbriefar innehålla? 

I vilket skede av projekten tar ni in designkonsult?

Vad gör ni för att tillhandahålla denne information om vad som skall göras, vilka mål osv?

Brukar ni söka förstå hur designbyrå arbetar, deras kompetens och deras styrkor och svagheter? 

Vilka krav tycker du att ska ställas på Konsult?

Vilka krav tror du de ställer på er?

Brukar konsult förstå er och vad ni vill uppnå med projekten?

Brukar ni efter avslutat projekt göra uppföljning, och i så fall varför?

Görs det med designkonsult eller enskilt?
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Till designbyrå (Duduk design & Ocean observations) 

Vilken är er affärsidé?

Vilka tjänster säljer ni och till vilka?

Varför tror du att efterfrågan finns på dessa?

Kommer kund till er eller söker ni normalt upp?

Brukar ni ha återkommande samma 

Beskriv hur samarbetet brukar te sig efter ni fått under ett projekt?

Hur utformas underlag för dessa projekt, vem sätter ramar och på vilket sätt görs det?

Hur viktigt anser ni att dessa ramar är definierade exakt?

Hur mycket information finns det normalt i designbriefarna?

Vad gör ni för att komplettera denna information?

Vad brukar ni göra för att förstå uppdragsgivarens affärside, kärnvärden osv.?

Brukar ni få tillgång till information om kundens kund, slutanvändare? 

Vilka krav tycker du att ska ställas på uppdragsgivare?

Vilka krav tror du de ställer på er?

Brukar kunden förstå er roll som designer, och vad ni normalt gör?

Brukar ni efter avslutat projekt göra uppföljning, och i så fall varför?

Görs det normalt med uppdragsgivare?

Upplever ni någon konkurrens, i så fall varifrån?


