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Sammanfattning 

Marknaden för designbyråerna kan beskrivas som förändrad utifrån globaliseringens effekter, 

den krympta nationella marknaden och designbyråernas minskade upptagningsområde. De för 

uppsatsen utvalda objekten får problem då det som de erbjuder idag inte räcker. För att på ett 

konkurrenskraftigt sätt bemöta de nya förändringarna på marknaden och i omvärlden krävs ett 

erbjudande som levererar något utöver själva produkten eller tjänsten, vilket då i denna upp-

sats ses utifrån designbyråns organisatoriska form. Objekten i uppsatsen utgörs av små de-

signbyråer som är enmansföretag. 

Avsikten med denna uppsats är visa för verksamheter som de undersökta objek-

ten eller liknande verksamheter hur dessa kan verka på marknaden och skapa långsiktig till-

växt. Detta ses utifrån deras marknadsföringsstrategier som ur ett organisatoriskt perspektiv 

analyseras och utvärderas.  

 Uppsatsen görs utifrån en kvalitativ flerfallsstudie där ansikte mot ansikte inter-

vjuer genomförs med tre stycken designbyråer. Dessa intervjuas angående sina verksamheter 

utifrån en frågeguide som byggts upp utifrån de utvalda teorierna. Teorierna har också ställts 

samman till en syntes som beskriver det tillvägagångssätt som uppsatsen ämnar visa på som 

det sätt som kan ge designbyråerna långsiktig tillväxt. 

Det framkommer att byråerna till stor del arbetar så som teorierna och uppsat-

sens syntes beskriver, dock är resultaten inte jämbördiga för samtliga objekt och inte heller 

anses något av de undersökta objekten vara fullständiga i sitt utförande. Vidare ses fem fakto-

rer som kan hjälpa designbyråerna att förbättra sin verksamhet och uppnå en långsiktig till-

växt. Dessa faktorer visar på brister i arbetssättet för att skapa värde, avsaknad av engage-

mang att skapa höginvolverade kunder, avsaknad av double-loop inlärning, förståelse för vil-

ken miljö designbyråerna verkar i och att ett för standardiserat arbetssätt används. 
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1 Inledning och Bakgrund 

Uppsatsen handlar om vilka förutsättningar små designbyråer har för att möta den förändliga 

konkurrensen på marknaden. 

1.1 Bakgrund 

Designbyråerna kan spåras tillbaka i tiden men från början handlade det mer om skapandet av 

yrket designer. Detta blev ett yrke till följd av den industriella produktutvecklingen1. Desig-

nens uppgift var då att gestalta de masstillverkade konsumtionsvaror som det nya välfärdsam-

hället efterfrågade2.  

I Sverige under 50-talets slut fanns endast ett fåtal designkonsulter dock fanns 

det samtidigt starka rörelser vilka var för en professionalisering av designyrket. Fokus flytta-

des därmed från enskilda designers kompetens till en mer allmän och generell yrkeskompe-

tens.3

Under 70-talet ändrades designens roll till att inte bara som tidigare handla om 

att göra produkterna snygga utan att även innefatta användarvänlighet och ergonomi, samti-

digt kom designerna in tidigare i utvecklingsprocessen. Designens yrke kom att domineras 

mera av nära-kund-relation med ett mera personligt förhållningssätt till uppdragsgivarna. Det-

ta var det allmänna arbetssättet framtill 90-talet då konsultkontoren började växa. 4

I Sverige under slutet av 90-talet karaktäriserade de arbetsmässiga relationerna 

mellan designkontoren och uppdragsgivaren som en personlig koppling mellan individer i 

respektive företag, snarare än på marknaden två existerande aktörer5.  

                                                                 
1 Vihma , 2003 
2 Brunnström et al.,1997 
3 Brunnström et al.,1997 
4 Brunnström et al.,1997 
5 Brunnström et al.,1997 
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Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, var en av aktörerna i ett nationell pro-

jektet kring design som utvecklingskraft under 2000-talet, ett projekt som visade på en moti-

vering till en ekonomisk satsning inom detta område6. De påtagliga och mätbara effekterna 

kring detta projekt har varit mycket tydliga och två tredjedelar av de inblandade verksamhe-

terna har sagt att de kommer att öka sin användning av design7. Kring årsskiftet 2003/2004 

gjordes en undersökning bland ca 1300 slumpmässigt utvalda företag i Sverige för att kartläg-

ga deras erfarenheter av design. Resultaten visade bland annat att 75% av de tillfrågade före-

tagen köper designtjänster.8 Dessa designtjänster skapas av designen tillsammans med upp-

dragsgivaren i en arbetsprocess som bedrivs etappvis med en kontinuerlig kontakt med kun-

den9. Företagen inom denna sektor har kommit att kännetecknas i hög grad som små enmans-

bolag med relativt liten omsättning10. 

 Designens roll och yrkesform har utvecklats och fått en större betydelse genom 

åren rörande dess inblandning i utvecklandet vid nya projekt. 

  

För enskilda småföretag har det visat sig vara viktigt med tillväxt för att bibehålla eller öka 

sina marknadsandelar och sin konkurrenskraft. Tillväxt för dessa företag har då innefattats av 

olika delar vilket har utgjorts av utveckling, ökning av kunskap, omsättningsökning, vinstök-

ning eller sysselsättningsökning. Tillväxten har hämmats då de små företagen inte har behärs-

kat de utmaningar som förekommit i form av att anpassa sin organisation, anpassa sitt ledar-

skap och sina rutiner eller att företagen inte haft kunskap om vilka framgångsfaktorer de skul-

le ha satsat på. 11

 Småföretags beroende av tillväxt står i korrelation med att bibehålla eller öka 

sina marknadsandelar och sin konkurrenskraft på marknaden. 

 

Ett antal politiska, tekniska och ekonomiska förändringar de senaste 15-20 åren har samman-

taget lett fram till ett alltmer intensivt skede i den globala, ekonomiska integrationen. Ström-

marna av kapital, varor och tjänster över nationsgränserna har frigjorts och handelshindren 

                                                                 
6 www.svid.se, ”Design som utvecklingskraft” 
7 www.dn.se, Satsning på design ger företag miljoner 
8 www.svid.se, ”Design som utvecklingskraft”  
9 www.svid.se, Varför design? 
10 www.itps.se, Politik för design  
11 Wincent & Örtqvist, 2002 
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mellan länder och tullar har minskat. Marknadens avreglering innebar att kapitalet fritt kunde 

söka sig dit där det kunde få bäst avkastning. Många produktmarknader har öppnats upp för 

konkurrens och även stora länder, såsom Kina och Indien har börjat sin integration i världs-

ekonomin. Företagen har lättare kunnat bygga upp globala handels- och produktionsnätverk 

genom den teknologiska utvecklingen, vilket gjort det enklare att kommunicera och flytta 

pengar mellan olika världsdelar snabbare. En fortsatt minskning av kostnaderna för att trans-

portera varor mellan länder har också kunnat ses de senaste decennierna. Globaliseringen har 

inneburit en ökad konkurrens, vilket har krävt av Sverige att inrikta sig mot det som de är bäst 

på jämfört med andra.12 Det har också uppmärksammats att för små svenska företag har glo-

baliseringen inneburit stora utmaningar med tanke på de höga initieringskostnaderna och de 

höga riskerna som en internationalisering skulle medföra13. 

 Konkurrensen för de svenska företagen har med globaliseringens effekter ökat 

och inneburit nya utmaningar och hinder. 

 

Prof. Richard B Freeman från Harvard University beskriver hur globaliseringens tanke från 

början var att vi i västvärlden skulle stå för idéerna och lågkostnadsländerna skulle stå för 

tillverkningen, resultatet blev att lågkostnadsländerna även konkurrerar om idéerna14. Dessa 

länder accepterar inte längre att bara var billiga producenter utan de vill konkurrera med andra 

kvaliteter15. Denna möjlighet som dessa länder givits kan förklaras genom företeelsen som har 

kommit upp de senaste åren, KPO, Knowlegde Process Outsourcing. Detta har inneburit en 

utflyttning av kunskapsjobben till lågkostnadsländer och är en företeelse som väntas öka.16  I 

motsats till detta kan fokus läggas på Sveriges möjliga utveckling av ännu mera komplexa 

helhetslösningar, vilket har visat sig som en stor konkurrenskraft för de svenska företagen. 

Här framkommer då skillnaden mellan standardiserade respektive komplexa lösningar, detta 

visar på hur lågkostnadsländer ännu inte kan ta fram nya idéer kring utvecklandet av kom-

                                                                 
12 www.riksbanken.se, Globalisering, obalanser och möjliga vägar 
13 www.naringslivsforskning.se, Småföretagen behöver hjälp i globaliseringen  
14 SVT. Dokument Innefrån. Lågpriskontoret. 
15 www.svid.se, Verksamhetsberättelse 2006 
16 SVT. Dokument Innefrån. Lågpriskontoret. 

 8



 

plexa helhetslösningar utifrån sina hierarkiska organisationer.17 Dock kan de redan i dagsläget 

hantera att producera och ta fram idéer kring mer standardiserade lösningar. 18

Lågkostnadsländernas vilja att konkurrera med andra kvaliteter har inneburit 

att stora delar av kunskapsjobben har flyttats ut från Sverige.  

 

Den tidigare nämnda teknologiska utvecklingen kan vidare också beskrivas genom informa-

tionsteknikens utformning. Denna utformning har en förmåga att penetrera och påverka olika 

delar av samhället och skapat förutsättningar för nya typer av arbetsorganisationer.19 Detta har 

fått effekter och visat sig bland annat genom att företag brutit med tidigare anlitade samar-

betsparter för att själva inom företaget handha nya delar. En anekdot kan göras i koppling till 

reklambranschen där företag brutit med sin reklambyrå för att själva ta in reklamuppdraget 

internt inom företaget.20  Detta har också visat sig vara en effekt av att designbyråns kund 

själva anses sig ha så mycket större tillgång till information kring sin slutkund i dagsläget 

jämfört med tidigare.21

En följd av detta som uppkommit och belyst designbyråernas processer med 

samarbetspartners har varit deras begränsade möjligheter, utifrån kundens uppdrag, att få göra 

research kring det tänkta uppdraget. Detta genom att företag bedömt sig veta vad dess kund 

vill ha, och därav har de inte ansett de sig behöva göra utförligare studier vid framtagandet av 

nya designprodukter.22  

Designbyråns uppdrag har reducerats genom kundens upplevda möjlighet att 

själva utveckla och deras mening att de själva besitter tillräcklig information kring processen 

och slutkunden. 

 

                                                                 
17 Fokus, Martin Ådahl, Det nya språnget? 
18 SVT. Dokument Innefrån. Lågpriskontoret 
19 www.itis.gov.se, IT-rapporten 
20 www.e24.se, Byråerna borde tänka annorlunda  
21 Ljungh, Carl, Oceans Observations 
22 Ljungh, Carl, Oceans Observations 
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1.2 Problemdiskussion 

I ovan beskrivna bakgrund visas flera områden som är avgörande i den ökande konkurrensen 

för små designbyråer, vilka problematiseras nedan.  

För de små designbyråerna uppstår problem om de inte lyckas skapa tillväxt, 

med detta avses hur företagen då inte utvecklas, inte bibehåller sin konkurrenskraft, inte ökar 

sin kunskap och att företagens arbetsuppgifter inte tilltar. En obefintlig tillväxt kan på lång 

sikt vara synonymt med en svagare marknadsposition.  

Den ökande globaliseringen leder till att designbyråns kund ges flera nya möj-

ligheter vilket skapar problem för designbyrån då denna inte själv har tillgång till den globala 

marknaden på grund av för lite ekonomiska resurser. Designbyråns alternativ kvarstår då som 

att bedriva sin verksamhet på den nationella marknaden där globaliseringen har minskat deras 

tillgång på kunder. 

Den nationella marknaden har minskat i och med utflyttningen av kunskapsjob-

ben och lågkostnadsländernas vilja att konkurrera med andra kvaliteter än tidigare, vilket in-

nebär att de själva nu producerar och tar fram idéer kring standardiserade lösningar. Design-

byråerna får genom detta problem att behålla sina kunder då kunskapen nu även finns på 

andra ställen till ett lägre pris. Tidigare har de kunnat erbjuda en kunskap som inte har funnits 

på annat håll och genom det varit behövda, i dagsläget är detta inte längre en lika stor konkur-

rensfördel för designbyrån.  

Designbyråns uppdrag minskar också till följd av att kunden anser sig kunna ut-

veckla projekt själv som följd av den teknologiska utvecklingen och att de själva besitter till-

räcklig information och kunskap angående sin kund för att utveckla projekt. Tidigare ansågs 

designbyrån vara den enda som kunde utföra dessa uppdrag men då detta har förändrats kan 

inte verksamheterna längre använda dessa egenskaper som konkurrensmedel.  

 

Utifrån diskussionen ovan ämnar denna uppsats visa på att det som designbyråerna erbjuder 

idag inte räcker. För att skapa tillväxt och på ett konkurrenskraftigt sätt bemöta de nya föränd-

ringarna på marknaden och i omvärlden krävs ett erbjudande som levererar något utöver själ-

va produkten eller tjänsten, vilket då i denna uppsats ses utifrån designbyråns organisatoriska 

form.  

 10



 

1.3 Problemformuleringen 

Utifrån den problemdiskussion som förts ovan har följande fråga formulerats för att belysa 

problemet: 

 

Vilka faktorer är viktiga för tillväxt i små designbyråer? 

1.4 Syfte 

Syftet är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv analysera och utvärdera små designbyråers 

marknadsföringsstrategier. 

1.5 Definitioner 

Små designbyråer 

Ordet designbyrå används i denna uppsats som en beskrivning för ett företag som erbjuder 

design som en tjänst. Benämningen små syftar till byråer som är enmansbolag eller har få 

antal anställda. Företagen kan ses som verksamheter med mindre ekonomiska resurser och 

färre kunskapskällor än motsvarande större designbyråer. Utifrån detta kan en beskrivning av 

ordet design klarläggas, vilket kan används och definieras som formgivning dvs. gestaltning 

av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer23.  

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till att se på små designbyråer särskilt då dessa ses som verksamheter 

med mindre ekonomiska resurser, färre antal personal och därav begränsat med tid att utnyttja 

den befintliga kunskapen inom verksamheten, detta i jämförelse med större designbyråer. 

Uppsatsen avgränsar sig även till att undersöka svenska designbyråer i Stockholmsområdet, 

inom detta område finns ett flertal byråer att tillgå och uppsatsens författare har den största 

möjligheten att nå objekten inom detta område. 

                                                                 
23 www.ne.se 
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1.7 Perspektiv 

Uppsatsen använder sig av designbyråns marknadsföringsperspektiv det vill säga ett säljarper-

spektiv, detta ses även utifrån ett organisationsperspektiv. Detta eftersom uppsatsen utvärde-

rar och analyserar de små designbyråernas marknadsföringsstrategier utifrån den befintliga 

organisationen.  

1.8 Disposition 

Här nedan redovisas en sammanfattande disposition över de kommande kapitlen i denna upp-

sats, för att sedan inför varje kapitel presenteras mer utförligt. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel presenteras vilken forsknings- och datainsamlingsmetod som valts i denna upp-

sats. 

Kapitel 3 – Teori 

Kapitel tre ämnar beskriva vilka teorier som valts ut inför vidare analys i uppsatsen och hur 

dessa skall nyttjas för uppsatsens ändamål. 

Kapitel 4 – Empiri 

Här kommer det insamlade kvalitativa materialet från respektive intervju att presenteras. 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel kommer det kvalitativa materialet att analyseras utifrån den teoretiska referens-

ram. 

Kapitel 6 – Resultat 

I detta kapitel kommer ett resultat att presenteras utifrån den teoretiska referensram, för att 

svara mot uppsatsens syfte. 

Kapitel 6 – Slutsats och diskussion 

I detta sista kapitel redovisas uppsatsförfattarens slutsatser, beslutsrekommendationer, kritiska 

granskning av uppsatsen och förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 

Uppsatsen avser i detta kapitel redogöra för det tillvägagångssätt som valts för att analysera 

och utvärdera små designbyråers marknadsföringsstrategier. 

2.1 Vetenskaplig metod 

2.1.1 Forskningsansats 

Uppsatsen avser att analysera och utvärdera små designbyråers marknadsföringsstrategier. 

Här avses att tolka handlingar som sker inom verksamheterna. Detta innebär en tolkande 

forskningsansats dvs. hermeneutisk ansats som betyder tolkningslära och där bedrivs tolkning 

av förståelse. Vid hermeneutisk tolkning präglas undersökningen av författarens förståelse 

och hur denna tolkar situationen.24 Förförståelsen från uppsatsen författare kommer via tidiga-

re studier och via det insamlade bakgrund- och datamaterialet under denna uppsats arbets-

gång. Bakgrundsinformationen kommer att bestå av litteraturgenomgång, andra textdokument 

och en intervju med en designbyrå. 

 I motsats till hermeneutik ställs positivism som innebär mätningar och att se 

människor som objekt, detta istället för hermeneutikens uppskattningar och bedömningar.25 

Ett positivistiskt synsätt föreligger oftast vid kvantitativa studier26, vilket ger en indikation på 

att en typ av hermeneutisk ansats är mer lämplig vid denna studie då denna bygger på en kva-

litativ studie. 

 

 

 

 

                                                                 
24 Wallén, 1996 
25 Wallén, 1996 
26 Johannessen & Tufte, 2003 
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Fallstudie 

I uppsatsen kommer flerfallstudier att användas, detta ger möjlighet att ägna sig åt förhållan-

den och sociala processer.27 Fallstudien ger också möjlighet till att se djup och detaljer, vilket 

gör det lättare att förstå komplexiteten i relationer och processer.28 Då uppsatsen vill betona 

relationer och processer lämpar sig fallstudien väl, utifrån ovan beskrivning. Uppsatsen byg-

ger därför på fallstudier av tre designbyråer. 

 

Angreppssätt 

Uppsatsens angreppssätt är deduktivt, det betyder att ansatsen är att utifrån befintliga teorier 

dra slutsatser mot enskilda händelser, där teorierna testats med empirisk data för att se om 

empiri bekräftar teorin eller inte. Detta innebär en deduktion från det generella till det specifi-

ka.29  

 Detta kan ses i motsats till att samla empiri för att sedan skapa en teori, vilket 

nämns som induktion.30 I denna uppsats kommer utifrån de fenomen som beskrivits i pro-

blemdiskussionen ett antal teorier att väljas ut som förklarar den hypotes som prövas i fallen. 

2.1.2 Analysmetod 

Undersökningen kommer att bestå av en kvalitativ ansats. Syftet med den kvalitativa under-

sökningen är att genom intervjuer studera ”mjuka” data som speglar fenomenet. Djupintervju-

erna med designbyråerna gynnar en ökad förståelse för designbyråernas marknadsföringsstra-

tegier. Eftersom varje mänsklig handling har en meningsdimension behöver forskaren ha in-

sikt i dessa, vilket endast kan göras med en kvalitativ ansats.31

2.1.3 Generaliserbarhet 

Studien blir direkt knuten till situationen och tidpunkten. Resultatet blir inte helt generaliser-

bart då marknaden för små designbyråer till mycket beror på den enskilda designbyråns förut-

sättningar och kunnande. Hela tiden ändras marknaden för små designbyråer och andra förut-

                                                                 
27 Denscombe, 2000 
28 Denscombe, 2000 
29 Johannessen & Tufte, 2003  
30 Johannessen & Tufte, 2003 
31 Johannessen & Tufte, 2003 
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sättningar skulle kunna råda om undersökningen genomfördes vid ett annat tillfälle. Uppsat-

sens kommer dock delvis ha en överförbarhet till andra designbyråer om hur de ska klara 

framtiden. I detta föreligger en viss skillnad mot generaliserbarhet då överförbarhet handlar 

om huruvida man kan lyckas etablera beskrivningar och tolkningar som är användbara i andra 

sammanhang till skillnad mot att försöka ange hur vanligt ett fenomen är, det vill säga att ge-

neralisera32. 

2.1.4 Validitet & Reliabilitet 

Validiteten handlar om i vilken utsträckning den insamlade data och metoderna att mäta dessa 

betraktas riktiga och exakta.33

 

Reliabilitet kan beskrivas med vilken tillförlitlighet som den insamlade data har. Reliabiliteten 

ämnar undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur den bearbetas. 

Vid hög reliabilitet ger mätinstrumentet samma data vid första mätningen som vid nästa mät-

ning, med samma oförändrade mätobjekt.34

 

För att säkerställa validiteten har olika teorier studerats och sedan valts ut för att ta fram de 

mest passande för uppsatsens syfte. Här bidrar författarens förförståelse via tidigare studier till 

god validitet angående val av teorier, utformning av variablerna och utformningen av fråge-

guiden. Även förförståelse genom en bakgrundsintervju bidar till god validitet. 

 

Hög reliabilitet avses uppkomma genom att specifika val angående undersökningsobjekten 

görs efter noggranna kontroller av objektens förehavanden. Även genom att insamlingssättet 

följer samma mönster vid de olika undersökningsobjekten ökar reliabiliteten. Som ytterligare 

del kan det påvisas att data kommer att bearbetas omgående efter respektive undersöknings-

objekt, detta för att minimera reliabilitetsproblem. Reliabiliteten ökar också genom det faktum 

att samtliga informanter informeras om att dessa kommer att vara anonyma i uppsatsen. Detta 

skapar bättre möjligheter för informanten att ge mer tillförlitlig data. 

                                                                 
32 Johannessen & Tufte, 2003 
33 Denscombe, 2000 
34 Denscombe, 2000 
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2.1.5 Källkritik 

För att säkerställa granskningen av den information som samlas in har följande delar stude-

rats. Informanterna kan påverkas att intervjuaren och försöka ge svara som denna tror att in-

tervjuaren vill ha, detta brukar benämnas som intervjuareffekten35. Vid intervjuer finns det en 

risk att intervjuaren och kontexten påverkar respondenten och att det då kan vara svårt att 

uppnå objektivitet. Utifrån detta kommer intervjuaren att försöka upprätthålla ett neutralt och 

sakligt handlande, detta för att inte påverka respondenten med sina personliga uppfattningar 

och värderingar. Även utformningen av frågeguiden kan kritiseras då information som ges 

från respondenten kan anses komma från ledande frågor. Dock bör beaktas att frågornas ut-

formande (se bilaga 1) endast är en typ av guide kring ämnet som förs i intervjuerna, informa-

tionen som samlas in kommer därav ifrån ett mera naturligt samtal än guiden ger sken av. En 

annan del som kan anses som källkritik är det lilla urvalet av objekt som föregår denna upp-

sats. Detta kan ge att de data som samlas in via intervjuer är specifika för respondenten i viss 

mån och de individer som deltar, detta kan ha en ogynnsam effekt på tillförlitligheten.36  

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 

För att studera designbyråernas marknadsföringsstrategier kommer information att tas fram 

genom intervjuer ansikte mot ansikte. Detta blir förstahands information som utgör primärda-

ta.37

 

Intervjuer 

Intervjuerna med respektive objekt genomförs via en process som startar med telefonkontakt 

från uppsatsens författare till lämpliga objekt. Uppsatsens syfte och tillvägagångssätt beskrivs 

kortfattat vid detta tillfälle för att ge undersökningsobjektet möjlighet att ta ställning till even-

tuell medverkan. Vid visat intresse från objektet bokas intervjutillfälle enligt överenskommel-

se. Vid varje enskilt intervjutillfälle inleds samtalet med ytterligare information angående 
                                                                 
35 Denscombe, 2000 
36 Denscombe, 2000 
37 Lekwall & Wahlbin, 2001. 
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uppsatsen syfte för att sedan gå vidare in på själva intervjun. Vid intervjun följs den befintliga 

frågeguiden (se bilaga 1) dock med stor hänsyn till att försöka få ett gott flöde av intressant 

information och att ge respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt. Frågeguiden används som 

grund med därpå lämpliga följdfrågor utifrån informantens enskilda svar. Detta ger en bra 

balans mellan standardisering och flexibilitet.38 Innan intervjun startas informeras informanten 

om att denna inte kommer att nämnas vid namn i uppsatsen och att inte heller byråns namn 

kommer att avslöjas. Alla intervjuer genomförs under vecka 20-23. 

 

Frågeguidens utformning 

De respektive frågorna har överlag utformats utifrån valda teorier och relevansen av dessa, 

detta för att kunna besvara uppsatsen problem. Fråga ett ämnar besvara hur designbyrån job-

bar mot kund utifrån en övergripande syn och är dock ej kopplad till en specifik teori då den 

inbegriper många områden. Fråga två avser att besvara i vilken mån och när kunden är in-

blandad i projektets olika delar och är kopplad till teorierna om skapandet av värde, involve-

ring och inlärning i organisationer. Fråga tre ämnar besvara varför designbyrån har valt att 

jobba på ett visst sätt och är kopplade till teorin om inlärning i organisationer. Fråga fyra av-

ser att besvara i vilken utsträckning kunden befinner sig fysiskt tillsammans med designbyrån 

och är kopplad till involveringsteorin. Fråga fem och sex avser att besvara i vilken mån och 

hur designbyrån jobbar i nätverk med sina kundrelationer och leverantörer, frågan är kopplad 

till nätverksstrukturen. Fråga sju ämnar besvara hur designbyrån ser på själva skapandet av 

produkten/tjänsten och om det finns något dialogutbyte om hur produkten skall skapas, detta 

är kopplat till teorin om skapandet av värde. Fråga åtta avser att besvara om och hur återkopp-

lingen och utvärderingen ser ut efter att ett projekt är avslutat, frågan är kopplad till teorin om 

inlärning. Fråga nio och tio är kopplade till teorin om organisationsform, fråga nio är även 

kopplad till situationssynsättet. Där fråga nio ämnar svara på organisationens form, fråga nio 

avser att allmänt besvara hur organisationen ser ut, fråga tio ser om det finns någon standardi-

sering av arbetsuppgifter och fråga elva svarar på hur stor variationen är i arbetsuppgifterna 

som förekommer. Fråga tolv ämnar svara på vad designbyrån har för uppfattning om den mil-

jö de verkar i, frågan är kopplad till teorin om situationssynsättet  

                                                                 
38 Johannessen & Tufte, 2003 
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2.2.2 Urval 

De urval som kommer undersökas är alla mindre designbyråer, samtliga är enmansbolag som 

utgör de flest befintliga designbyråerna på marknaden idag (se 1.1). Dessa verksamheter är 

alla små jämfört med övriga typer av verksamheter på marknaden. Valet av fallstudie, och 

dess ändamåliga forskningssyfte, motiveras som den typiska undersökningsenheten39. De val-

da objekten i flerfallsstudien är i viktiga hänseenden liknande andra som kunde ha valts. Re-

sultatet av fallstudien är därav till viss del sannolikt tillämpbart på andra liknande fall.40 Urva-

let av informanter görs utifrån att de ämnar ge uppsatsen mest relevant information för att 

kunna besvara uppsatsens problemformulering. Detta utgör ett subjektivt urval som betraktas 

som ett icke-sannolikhetsurval. Kvalitativ forskning tendera ofta leda mot denna typ av urval 

där speciella enheter inkluderas efter urval som exempelvis extrema, ovanliga, bästa eller 

sämsta.41

2.3 Metodkritik 

Den kritik som kan framföras mot metoden i uppsatsen rör det faktum att ingen triangulering 

föreligger kring själva undersökningen. En metodtriangulering ger möjlighet till att se ett fe-

nomen från flera perspektiv då olika tekniker används vilket ökar kvaliteten i undersökning-

en42. I denna uppsats ges då inte möjligheten till samma breda förståelse av ämnet, dock ger 

den valda metoden möjlighet att slippa offra områden av undersökningen för att frigöra resur-

ser43. Kritik kan också framföras mot frågeguidens utformande, vilket kan tyckas bestå av 

ledande frågor som inte ger utförliga och öppna svar. Här bör påvisas att samtal kring dessa 

ämnen (se bilaga 1) förs mellan intervjuaren och respondenten, där intervjuaren ställer lämp-

liga följdfrågor utifrån respondentens svar för att vidga samtalet. 

                                                                 
39 Denscombe, 2000 
40 Denscombe, 2000 
41 Denscombe, 2000 
42 Denscombe, 2000 
43 Denscombe, 2000 

 18



 

3 Teori 

Detta kapitel inleds med en definition av uppsatsens målvariabel vidare ges en argumentation 

och beskrivning av de teorier som valts. Dessa teorier sammanställs sedan till en teoretisk 

syntes. Slutligen har den teoretiska referensramen konstruerats där valet av variabler presen-

teras och motiveras. Denna referensram ligger till grund för analysen av den undersökning 

som genomförs. 

3.1 Definition av målvariabel 

Uppsatsens målvariabel är tillväxt, för detta är det en nödvändighet med nyskapande och loja-

litet. Nyskapande är beroende av att spänningar uppkommer inom ett företag, vilket då leder 

till att en tillväxtprocess startar i företaget44. I denna uppsats har flera spänningar påvisats i det 

inledande kapitlet, dessa kan sammanfattas som globaliseringens effekter, utflyttning av kun-

skapsjobben och designbyråernas reducerade uppdrag. Spänningar kan då enligt Normann 

skapa motivation för att påbörja en förändring inom företaget45. Lojaliteten är avgörande för 

att få tillväxt, det kan då ses som en nödvändighet att bygga upp långsiktiga relationer. Dessa 

relationer ger då företagen lojala kunder vilket skapar möjlighet till tillväxt.46

3.2 Teoretisk argumentation 

Utifrån uppsatsens syfte att utifrån ett organisatoriskt perspektiv studera små designbyråers 

marknadsföringsstrategier ses flera intressanta teoriområden som berör detta. I det inledande 

kapitlet diskuteras huruvida dessa designbyråer stöter på problem inom sin marknad. Där vi-

sas på hur designbyråerna behöver kunna erbjuda något utöver själva produkten eller tjänsten 

för att skapa tillväxt. Därav ses motiveringen att beröra teoriområdet kring skapandet av 

                                                                 
44 Normann, 1975 
45 Normann, 1975 
46 Gummesson, 2002 
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värde, som kan visa på ömsesidiga relationer mellan aktörer. Detta kopplas då till delar som 

diskuteras i det inledande kapitlet, angående globaliseringens effekter och utflyttningen av 

kunskapsjobben. Detta berör då det ovan nämnda teoriområdets syfte, att visa på betydelsen 

av ömsesidiga relationer. Vidare ses då utifrån detta betydelsen av att skapa relationer med 

kunden vilket leder uppsatsen mot teorin kring involvering. Närheten till designbyråernas 

reducerade uppdrag som visas på i det inledande kapitlet framkommer då genom teoriområ-

dets syfte att visa på betydelsen av att involvera kunden för att skapa närmare relationer. 

Kunden kan också utifrån involvering ges möjlighet till delaktighet i en lärande organisa-

tion, detta då tillsammans med designbyråns samtida inlärning som är det som främst avses 

studeras. Designbyråns relation till sina kunder och även övriga intressenter ses i samband 

med befintlig nätverksstruktur. Detta kopplas också, precis som teoriområdena involvering 

och lärande i organisationen, till de ovan nämnda designbyråernas reducerade uppdrag. Ut-

ifrån dessa påvisade teoriområden ses vidare i ett större perspektiv, designbyråns organisation, 

där en blick mot området kring situationssynsättet och där på följande mot olika organisa-

tionsformer görs. Detta ses i koppling med svenska företags horisontella organisationer som 

visas på i det inledande kapitlet och samstämmigheten med teoriområdena kring vilken orga-

nisationsform som lämpar sig för olika verksamheter. Detta avser då belysa den typ av kon-

kurrens som uppstår i och med lågkostnadsländernas ökade kunskap att ta fram standardisera-

de lösningar men inte mer komplexa helhetslösningar, vilket överensstämmer med beskriv-

ningen inom organisationsteoriområdet, att hierarkiska strukturer passar i mekaniska miljöer. 

3.3 Teoretiska perspektiv 

Inom marknadsföring finns det idag två perspektiv som i många avseende står emot varandra. 

Den ena är transaktionsmarknadsföring som bygger på hård konkurrens och lågt pris den 

andra är relationsmarknadsföring som bygger på långsiktiga relationer och interaktioner med 

kunderna.47

3.3.1 Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring är det marknadsföringssynsätt som historiskt sett varit domine-

rande i världen. Eftersom transaktionsmarknadsföring bygger på enskilda transaktioner, en-
                                                                 
47 Gummesson, 2002 
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gångsförsäljning, så saknar dessa transaktioner minne i den bemärkningen att kunden inte 

knyts närmare företaget. Det betyder att en affär med en kund har ingen betydelse för eventu-

ella framtida affärer med samma kund. Transaktionsmarknadsföring har normalt sett inte hel-

ler några ambitioner att kunden ska knytas närmare företaget för att en relation ska utveck-

las.48 I transaktionsmarknadsföring uppstår värdet under varans produktion och det uppbygg-

da värdet byts mot pengar vid köptillfället. I transaktionsmarknadsföring beskrivs därför mer-

värde som det värde som levereras till kunden, produkt anses då lyckosam om den förmedlar 

detta värde och ger tillfredställelse till kunden. Värdet speglas av de mottagna materiella och 

immateriella fördelar som produkten ger49. Mervärdet i transaktionsmarknadsföring beskrivs 

som värdeförmedlande då den inriktar sig i att distribuera värde som i förvägs har produce-

rats50. 

3.3.2 Relationsmarknadsföring 

I motsats till transaktionsmarknadsföring ser relationsmarknadsföring till lojalitet och främst 

kundlojalitet, företagen försöker bygga upp långsiktiga relationer. Först är kunden bara kund 

sen utvecklas kunden till att bli klient där en relation håller på att byggas upp. Efter det blir 

klienten supporter och slutligen en aktiv marknadsförare för leverantören. I relationsmark-

nadsföring står värdeskapande i centrum, där värdet skapas gemensamt i utbytet mellan aktö-

rerna. I relationsmarknadsföring beskrivs därför mervärde som det värde vilket skapas av 

kunden i relationen mellan kund och leverantör. Fokus ligger inte på produkterna utan på de 

värdeskapande processer som kunden upplever.51  

3.4 Presentation av teorier  

Nedan följer en beskrivning av de teorier som valts utifrån problemet att de små designbyrå-

erna skall klara den förändrade konkurrensen. 

                                                                 
48 Gummesson, 2002 
49 Kotler & Keller, 2006 
50 Grönroos, 2004 
51 Grönroos, 2004 
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3.4.1 Skapande av värde  

Det finns två olika teorier hur företag kan skapa värde i sina varor och tjänster. Den klassiska 

teorin kallas värdekedjan och den andra kallas värdestjärnan. 52

 

Värdekedjan 

Den historiskt sett vanligaste modellen är värdekedjan som beskriver hur värde skapas löpan-

de som på ett monteringsband. Vid varje station placeras individer, avdelningar eller företag, 

här läggs ett värde till genom att något skickas vidare till nästa station som genom att utföra 

ett arbete lägger på ett värde. 53 Enligt värdekedjemodellen skapas inte värde utan värdet ökar 

steg för steg54 dvs. den är värdedistribuerande55. I värdekedjan uppfattas kunden som en pas-

siv köpare56. 

 

Värdestjärnan 

Den andra filosofin om hur produkter och tjänster skapas är genom värdestjärnan. Norman 

och Ramirez beskriver värdestjärnan som det värde som skapas för en kund genom att olika 

aktörers samlade aktiviteter, som blir tillgängliga för kunden.57 I värdestjärnan medverkar 

kunden aktivt i konsumtionen58, värdestjärnan kan därför beskrivas som värdeskapande59. 

Värdestjärnan består av tre delar: 

• Samproduktion 

• Kunderbjudandet och värdeskapandets logik 

• Omkonfigurering 

Samproduktion innebär att genom olika aktörers samlade aktiviteter görs produkter och tjäns-

ter tillgängliga för kunden. Termen samproduktion används för att visa på ömsesidiga relatio-

ner mellan aktörer. Eftersom värdeskapande system involverar fler än en aktör finns det rela-

tioner mellan aktörerna. Dessa relationer utvecklas, vilket medför att de etablerade strukturer-

                                                                 
52 Norman & Ramírez, 1994 
53 Norman & Ramírez, 1994 
54 Norman & Ramírez, 1994 
55 Grönroos, 2004 
56 Norman & Ramírez, 1994 
57 Norman & Ramírez, 1994 
58 Norman & Ramírez, 1994 
59 Grönroos, 2004 
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na luckras upp och blir mer flexibla.60 Aktiviteterna omfördelas därigenom och utvecklas från 

avlastare till möjliggörare61. 

 

Den andra delen är kunderbjudandet och värdeskapandets logik. Kunderbjudandet kan beskri-

vas som produkten/tjänstens värde för kunden, vad kunden kan göra med det. Värdeskapandet 

och värdet beror på hur väl kunden upplever att koden passar in i de övriga resurserna som 

kunden besitter, det är denna anpassning som avgör produktens/tjänstens s.k. hävstångsef-

fekt.62

 

Den tredje och sista delen i värdestjärnan innebär att företag kan komma att omkonfigureras 

eftersom relationerna mellan aktörerna har förändrats. Denna omkonfigurering äger rum på 

tre plan kunderbjudanden, organisationer och sist våra föreställningar och begreppsbilder. 

Kunderbjudandet som beskrevs ovan visar på att affärsutveckling består i att skapa innovativa 

produkter/tjänster. Omkonfigureringen omfattar förändring av organisationens institutionella 

gränser och arrangemang. Omkonfigureringen handlar till sist om att våra föreställningar och 

begreppsbilder ändras.63

 

Relevans 

Detta teoriområde är relevant för att titta på hur designbyråerna arbetar för att bygga upp en 

marknadsföringsstrategi genom att skapa värde. Uppsatsen avser titta på vem det är och hur i 

arbetsprocessen som värde tillförs produkten/tjänsten, uppdragsgivaren eller designbyrån. 

Fokus ligger på att titta på om designbyrån distribuerar ett värde eller om ett gemensamt 

värdeskapande förekommer, detta utifrån designbyråns uppfattning. 

3.4.2 Involveringsteorin 

Involveringsteorin ser till i vilken grad en kund är involverad i inköpsprocessen eller i pro-

dukten. En kund kan vara mer eller mindre engagerad i en produkt och det är därför viktigt för 

företag att veta hur marknadsföringen kan anpassas för att tillgodose kundens behov. Huruvi-

da en kund är involverad eller ej är personligt och varierar beroende på undersökningsobjekt. 
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Tre stycken grader av involvering kan presenteras, dessa är noll-, låg- och hög-involvering. 

Vidare läggs ingen vikt vid noll-involvering utan endast låg och hög-involvering anses värda 

att diskutera.64

 

Låginvolvering  

Låg involvering uppstår när köpet innebär en liten risk för kunden. Lågprisprodukter är ofta 

låginvolverade som karaktäriseras av begränsad och passiv informationssökning. Dessa pro-

dukter marknadsförs ofta genom pris, plats, produkt och påverkan. I låginvolveringprocessen 

skapas först ett beteende och sedan får kunden en attityd till och en uppfattning om produkten. 

Är kunden nöjd med produkten återkommer denne. Det är däremot svårt att skapa lojala kun-

der med låginvolverade produkter.65

 

Höginvolvering  

Hög involvering uppstår inte bara när köpet är av hög personlig relevans utan även när det 

finns hög upplevd risk. Vid inköp som görs sällan upplevs ofta stora risker och kräver då stor 

involvering av kunden. Risken beskrivs främst finansiellt men det finns även andra typer av 

risker, bland annat kan nämnas den sociala risken som beskriver vad omgivningen har för 

uppfattningar om köpet. För att reducera riskerna krävs information och det tar tid att hitta 

information, det krävs därför tid för att reducera riskerna. En höginvolverad kund är därför 

inte speciellt priskänslig.66

 

Relevans 

Denna teori är relevant för att se i vilken grad designbyråerna involverar sina kunder i arbets-

processen, graden av involvering visar på delar av företagens marknadsföringsstrategier. Om 

designbyrån kan uppvisa en hög grad ger detta en höginvolverad kund, vilket tyder på god 

lojalitet mellan aktörerna och en marknadsföringsstrategi där designbyrån till exempel kan ta 

ut ett högre pris och viceversa, det vill säga en låginvolverad kund. 
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3.4.3 Lärande i organisationer 

Lärande inom organisationer kan visas genom två olika typer av inlärning, där den ena ligger 

till grund för den andra. Detta innebär att den andra går ett steg längre för att utveckla organi-

sationen ytterligare. 67

 

Single-loop inlärning 

Single-loop inlärning beskriver hur organisationen lär sig från konsekvenserna av sitt tidigare 

handlande. Efter att observerat konsekvenserna av sitt handlade använder organisationen den 

kunskapen till att korrigera så att samma misstag inte upprepas, på detta sätt lär organisatio-

nen sig hur framgång ska nås. I single-loop inlärning ställs inte frågan varför saker händer i 

första skeendet utan organisationen accepterar att det hänt och rättar sig efter det.68 Organisa-

tionen kan under inga omständigheter etablera sin egen standard för hur problem ska lösas 

utan det krävs att ett system utanför måste agera. Om systemet utanför agerar på ett felaktigt 

sätt påverkas den egna organisationen på ett negativt sätt.69

 

Double-loop inlärning 

I double-loop inlärning kan organisationer kontrollera och själva korrigera sitt beteende. Or-

ganisationen kan även lära sig vilket beteende som är lämpligt i varierande situationer. Till 

skillnad från single-loop inlärning kan double-loop inlärningen förstå varför saker händer. 

Double-loop inlärning fodrar att organisationen ifrågasätter sina egna tankar och föreställ-

ningar. Organisationen kan då lära sig att lära och definiera sina egna gränser och fundamen-

tala grunder. I double-loop inlärning kommer problem och lösningar fram i organisationens 

dynamik och inte via toppstyrning.70

 

Relevans 

Med denna teori avses att studera hur designbyråns inlärningsprocess inom organisationen ser 

ut, detta utifrån synen att förstå konsekvensen av sitt handlande och att förstå orsaken till sitt 

handlande.  
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3.4.4 Nätverksstruktur 

Nätverksstrukturen bygger på att nästan all kommunikation sker horisontellt istället för verti-

kalt som i en hierarkisk struktur. Nätverk uppstår oftast då organisationer utsätts för snabba 

teknologiska förändringar, kortare livscykler för produkter samt för specialiserade marknader. 

Ett nätverk kan vara resultatet av ett samarbete mellan företag vid outsorcing. En fördel med 

nätverk är att de uppmuntrar ett informationsflöde vilket skapar friare mönster för beslutsfat-

tandet och inspirerar till innovationer. Informationsflödet leder till att olika logiker och kom-

binationer av information sammanförs och innovationer uppstår därför lätt. Om nätverket 

skapar system för informationsutbyte och ömsesidigt engagemang leder det till att en djupare 

relation kan uppstå.71

 

Relevans 

Denna teori är relevant för att se i vilken grad designbyråernas organisationer arbetar i nätverk 

visavi sina kunder och andra intressenter. Om designbyrån arbetar med långsiktiga relatio-

ner med sina kunder och leverantörer tyder det på en tydlig nätverksstruktur. Om designbyrån 

ser till kortsiktiga relationer tyder det på att det inte finns någon nätverksstruktur. 

3.4.5 Situationssynsättet 

Ett företag kan organisera sig på olika sätt beroende på i vilken typ av omgivning de verkar i, 

detta presenteras utifrån två olika synsätt. 72

 

Mekanisk 

Organisationer som verkar i stabila miljöer specialiserar sig på rutinaktiviteter kallas för me-

kaniska organisationer. I dessa finns det en strikt maktfördelning och tydliga ansvarsområden. 

De anställda har en begränsad handlingsfrihet vid utförandet av sina arbetsuppgifter och är 

begränsat delaktiga i beslutsfattandet som oftast sker i högsta ledningen. De beskrivs därför 

som komplexa, formella och centraliserade.73

 

 

                                                                 
71 Hatch, 1997 
72 Hatch, 1997 
73 Hatch, 1997 
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Organisk 

Motsatsen till stabila miljöer är föränderliga miljöer och kräver organisationer som är flexibla, 

dessa kallas för organiska organisationer. De anställda i organiska organisationer uppmuntras 

till att använda sina färdigheter och kunskaper på ett sätt som passar de föränderliga arbets-

uppgifterna. Organiska organisationer är mindre specialiserade, formaliserade och hierarkiska 

än mekaniska organisationer.74

 

Relevans 

Med denna teori avses att studera vilken typ av miljö designbyrån uppfattas verkar i. Relevan-

sen ses då uppsatsen ämnar titta på hur valet av miljö passar mot designbyråns organisations-

form, om de verkar i en mekanisk miljö eller en organisk miljö.  

3.4.6 Organisationsformer 

Mintzberg presenterar fem stycken olika organisationsformer som skiljer sig åt vad som gäller 

struktur och hur formen passar olika verksamheter, dessa strukturer kan inte alltid anses ren-

odlade utan ofta påvisas en kombination av två eller flera. 75

 

Strukturer 

Den första kallar han enkel struktur och kännetecknas i strukturen av sin obefintlighet eller 

enkla uppbyggnad. Dessa företag är oftast småföretag med en eller några få anställda, beslu-

ten i dessa organisationer tas centralt av den strategiska ledningen och utförs av den operativa 

kärnan. Det finns ingen standardisering av arbetsuppgifterna då organisationens omgivning är 

flexibel och dynamisk. Ledningen inom denna typ av företag är hierarkisk76. 

Den andra kallar han för maskinstruktur och har en standardiserad produktion 

eller arbetsprocess. Besluten tas centralt i organisationen och arbetet är rutinbaserat, denna typ 

av organisation är vanligast i större företag som agerar i stabila miljöer.77

 Den tredje kallar han för professionell struktur där det finns en standardisering 

av kunskap. Beslutsprocesserna är här decentraliserade. Denna form av struktur är mest an-

vändbar i komplexa men stabila miljöer.78

                                                                 
74 Hatch, 1997 
75 Mintzberg, 1983 
76 Mintzberg, 1983 
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 Den fjärde kallar han för divisionaliserad struktur som kännetecknas av att orga-

nisationen är uppdelad i divisioner och har en central administrativ ledning dvs. huvudkonto-

ret. Divisionerna har egna beslutsprocesser och kan ses som enskilda företag. Eftersom divi-

sionerna har ett visst ansvar finns en decentralisering av beslut till de olika divisionerna. Des-

sa företag är ofta gamla och agerar många gånger på diversifierade marknader. 79

 Den femte och sista strukturen kallar han adhocrati och kännetecknas av en pro-

fessionell och organisk karaktär där personalen förlitar sig på en formell utbildning som har 

erhållits utanför organisationen gränser. Arbetet är innovativt och problemen är unika för oli-

ka projekt. Samordning sker genom ömsesidig anpassning där alla arbetar i ett lag för att nå 

en lösning. Beslutsprocessen är därför decentraliserad och företagen har därav en relativt en-

kel struktur. 80

 

Relevans 

Denna teori avser att visa på hur företags organisationer och form kan se ut, relevansen inför 

denna uppsats återfinns i att se vilken organisationsform som uppsatsens undersökningsobjekt 

arbetar utifrån. Uppsatsen kommer därav att mäta hur strukturen ser ut i organisationen, om 

det finns och om det är en hög eller låg form av standardisering av arbetsuppgifterna. 

3.5 Teoretisk syntes 

Den teoretiska syntesen nedan ger en sammanfattad bild av hur teorierna har valts att använ-

das tillsammans i uppsatsen för att visa på ett idealläge som kan skapa långsiktig tillväxt. 

Designbyråerna ställs inför en förändrad konkurrens och uppsatsen syftar till att utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv analysera och utvärdera små designbyråers marknadsföringsstrate-

gier. Detta fördelas genom de två perspektiven om marknadsföringen och organisationen, där 

delarna inom dessa två tillsammans utgör ett ömsesidigt beroende för att skapa långsiktig till-

växt. Kopplingen till beroendet av nyskapande eller lojalitet för att skapa långsiktigt tillväxt 

visar sig i de nedan nämnda förutsättningarna. 

                                                                                                                                                         
77 Mintzberg, 1983 
78 Mintzberg, 1983 
79 Mintzberg, 1983 
80 Mintzberg, 1983 
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Här ämnar syntesen visa på hur målet långsiktig tillväxt skapas genom att ett 

skapande av värde sker i form av att designbyrån tillsammans med sina kunder arbetar enligt 

värdestjärnan. I och med att designbyrån arbetar tillsammans med kunden i en värdestjärna 

leder det till att kunden blir höginvolverad i projektet. Då kunden blir höginvolverad och 

arbetar tillsamman med designbyrån sker ett stort informationsutbyte mellan aktörerna vilket 

leder till en djupare förståelse, en double-loop inlärning för både designbyrån och kunden. 

Små designbyråer antar då en enkel adhocratistruktur som organisationsform samt verkar i 

organiska miljöer utifrån situationen, där detta formar vilken marknadsföringsstrategi som 

skapas inom verksamheten. I företagets struktur och miljö är förståelse och inlärning då vik-

tigt hos de anställda och företaget. Anställdas tid är begränsad då designbyrån endast består av 

en eller ett fåtal personer som besitter den specialistkunskap som behövs. Det är därför viktigt 

att de endast arbetar i ett nätverk tillsammans med några få kunder i djupa och långsiktiga 

relationer för att kunna agera med sina kunder inom en värdestjärna.  

Genom att alla delarna kombineras skapas förutsättningar till en långsiktig till-

växt för de små designbyråerna. Det krävs att alla delar i syntesen fungerar tillsammans, det 

går inte att fokusera på endast vissa enskilda delar och det går inte heller att förkasta delar då 

alla hänger ihop. Tillsammans fungerar alla delar som en helhet vilken är större än summan 

av de enskilda delarna. Då dessa förutsättningar uppfylls ger det att ett nyskapande och en 

lojalitet skapas vilket leder till tillväxt för företagen. Om väsentliga delar av denna syntes ute-

blir försummas möjligheten att uppnå tillväxt. 

 Kopplat till marknadsföringsperspektivet är skapande av värde och involvering, 

detta med tanke på att dessa två delar visar på hur ett mervärde kan skapas mot kunden, ut-

över att endast leverera en produkt eller tjänst. Dessa två delar tillhör då den större nämnaren 

marknadsföringsperspektivet. Den andra stora delen utgörs av organisationsperspektivet vilket 

innefattar inlärning i organisationer, nätverksstruktur, situationssynsätt och organisationsform. 

Detta utgör då en bild av hur mervärdet kan skapas inom organisationen. 
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Figur 1 Egen modell – Teoretisk syntes 
Figuren avser visa på hur delarna som nämns i de två blocket gemensamt leder till långsiktigt tillväxt. De två 

pilarnas riktning mot den långsiktiga tillväxten symboliserar detta. Den breda pilen mellan blocken, som är dub-

belriktad, visar på beroendet mellan de olika delarna. 
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3.6 Referensram 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv analysera och utvärdera 

små designbyråers marknadsföringsstrategier genom djupintervjuer med tre små designbyråer. 

Genom litteraturstudier har kunskap inbringats om de aktuella teoriområdena för att kunna 

skapa en referensram. De nedanstående variablerna har därefter valts ut för att belysa uppsat-

sens syfte. 

 

 
Figur 2 Egen modell – Referensram 
Denna figur avser genom den vänstra kolumnen visa på de teoriområden som används i uppsatsen, vidare visar 

mitten kolumnen på de variabler som valts ut för analys. Dessa presenteras på samma rad som den teori de här-

stammar från. Den högra rutan visar den målvariabel som sträcker sig över samtliga variabler. 

3.6.1 Motivering av variabler 

Värdeskapande/Värdedistribuerande 

Det finns två sätt som företag kan skapa värde åt sina kunder enligt värdekedjan eller värde-

stjärnan. Variablerna syftar därför till att visa hur designbyråerna skapar värde till sina kun-

der. I uppsatsens fortsatta analys anses en arbetsprocess som värdestjärnan ökar designbyråer-

nas möjligheter till långsiktig tillväxt. 

 

Hög- eller Låginvolvering  

Involveringsteorin ser till i vilken grad kunden är involverad i inköpsprocessen eller i produk-

ten. Variablerna syftar därför till att visa på hur pass involverad designbyråernas kunder anses 
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vara vid ett projektutvecklande. I uppsatsens fortsatta analys anses höginvolvering öka de-

signbyråernas möjligheter till långsiktig tillväxt. 

 

Orsak/Konsekvens 

I Single-loop och double-loop inlärning beskrivs hur organisationen lär sig från konsekven-

serna av sitt tidigare handlande respektive hur organisationer själva kan kontrollera och korri-

gera sitt beteende. Variablerna syftar därför till att visa på om designbyråerna har förståelse 

för någon av dessa inlärningsperspektiv. I uppsatsens fortsatta analys anses förståelse av orsa-

kerna till sitt handlande öka designbyråernas möjligheter till långsiktig tillväxt. 

 

Lång- eller kortsiktiga relationer  

I nätverksstrukturen visas på att om nätverk skapar system för informationsutbyte och ömse-

sidigt engagemang leder det till att en djupare relation kan uppstå. Variablerna syftar därför 

till att visa på vilken typ av relation designbyråerna vill har till sina kunder. I uppsatsens fort-

satta analys anses en fokusering på långsiktiga relationer öka designbyråernas möjligheter till 

långsiktig tillväxt. 

 

Organiska eller Mekaniska miljöer  

Utifrån situationssynsättet kan ett företag organisera sig på två olika synsätt beroende på vil-

ken typ av omgivning de verkar i. Variablerna syftar därför till att underlätta för att förstå vil-

ken organisationsform som är lämplig utifrån förståelsen för vilken miljö designbyråerna ver-

kar i. I uppsatsens fortsatta analys anses en upplevd organisk syn på omgivningen öka design-

byråernas möjligheter till långsiktig tillväxt. 

 

Struktur  

De fem olika organisationsformerna som presenterats inom detta teoriområde skiljer sig åt 

vad som gäller struktur och hur formen passar olika verksamheter. Denna variabel syftar där-

för till att visa på vilken struktur som designbyråerna har och därav påvisa lämplig organisa-

tionsform. I uppsatsens fortsatta analys anses en enkel adhocrati struktur öka designbyråns 

möjligheter till långsiktig tillväxt. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer data från intervjuerna att redovisas, detta görs enskilt för respektive 

designbyrå. Denna kvalitativa data ligger sedan som grund för vidare analys i kommande 

kapitel. 

4.1 Intervjudata 

4.1.1 Designbyrå A 

Intervjun ägde rum den 14 Maj 2007, designbyrån är ett enmansbolag 

 

Intervjun börjar med att respondenten beskriver företagets affärsidé, vilket är att rita saker åt 

företag som är duktiga på att producera. Vidare beskriver respondenten att denna driver byrån 

själv och hur kunskaperna kring att jobba med massproducerande företag kommer från att 

denna under en lång period varit anställd hos IKEA som designer och detta har då växt fram 

till att bli hans styrka.  

 

Vidare i intervjun förs samtal kring hur ett projekt fortlöper inom byrån. Vanligtvis när ett 

första projekt genomförs tillsammans med en kund brukar det börja med ett mindre projekt, 

detta för att få möjlighet att lära känna varandra. Senare kan det övergå till lite större projekt. 

 

Respondenten beskriver hur ett projekt kan gå till genom ett exempel med en kund där re-

spondenten fick uppdraget att utforma en diskborste. Respondenten gavs en designbrief från 

uppdragsgivaren med specifikationer om vad formspråket ska förmedla, i vilken miljö disk-

borsten ska passa i, vilket pris den ska säljas för till slutkund och en del andra parametrar. 

Byrån gjorde själv en marknadsundersökning av hur de befintliga diskborstarna på marknaden 

såg ut, vilka var bra respektive dåliga, vad var det som gjorde att de var bra osv. Samtidigt 

som marknadsundersökningen genomförde gjorde respondenten även en liten funktionsstudie. 
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Under projektets gång hölls hela tiden kommunikation med en produktutvecklare, då fram-

kom bland annat att vissa saker inte gick att göra på grund av för stora mängder kalk i södra 

Europas vatten. I detta skede var också respondenten tillsammans med kundens produktut-

vecklare till olika producenter för att få inspiration och gemensam information, detta gav dem 

båda insikt i varandras uppfattningar. När designen var utformad skickades testexemplar ut till 

professionella restaurangkök för att hårdtestas. Efter testningen gick den vidare till en runda 

hos fabriker för att se vem som kunde producera den till lägst kostnad. I det här specifika fal-

let gick det inte att göra diskborsten i exakt den designen som respondenten hade velat, några 

ändringar var ett absolut. 

 

Ämnet för intervjun skiftar sedan för att beröra kundens engagemang och hur mycket tid som 

spenderas ihop med kunden. Ägaren förklarar att de är väldigt olika hur mycket kunderna 

engagerar sig, med en organisation som respondenten drivit ett projekt tillsammans med be-

skrivs att ” de satt i möte efter möte efter möte och att det då kändes som om en hel design-

strategi skulle tas fram”. Medan hos andra kunder beskriver respondenten hur uppdragsgiva-

ren kommer och snackar snabbt i tio minuter samtidigt som hans mobiltelefon ringer. Då 

läggs ett visst spår snabbt fram sen springer uppdragsgivaren vidare till nästa möte. Respon-

denten beskriver hur denna typ av kund vill att det ska gå snabbt och enkelt att ta fram pro-

dukter, dessa ska heller inte behövas ändras eller skickas fram och tillbaka till Kina flertalet 

gånger innan det kan gå i produktion. Respondenten pekar på att kunden utifrån detta ser nyt-

tan i hans kompetens och syftar då till att respondenten kan rita rätt funktioner, vilket då tas 

fram från början. Här beskrivs hur respondenten känner ett behov att ha samlat information 

innan med tanke på att det sedan från första mötet till färdig produktion kan gå väldigt snabbt.  

 

Respondenten förklarar vidare att med de just nu två största befintliga kunderna behövs inte 

så mycket jobb för att få nya projekt. Men för att få nya kunder behöver respondenten jaga 

runt en del, detta säger denna bero på att byrån inte ställer ut på någon möbelmässa och blir 

därav lite av en doldis i branschen.  

 

Beroende på vilken kund det handlar om är det stor skillnad vilken input som ges till byrån. 

Dels beskrivs kunder där en detaljerad designbrief ges som är genomtänkt med utgångspunkt i 

material, pris, fabrik, vad som finns idag, vad de vill om ett år och vilka trender som kommer. 

 34



 

Andra kunder sägs inte ha någon som helst tanke om vad de gör, ”de kan säga att vi gör lamp-

skärmar och såhär ser de ut och nu behöver vi en lampfot som komplement”. 

 

Respondenten nämner en befintlig kund i Småland som tillverkar utemöbler och kan ringa 

och säga att de behöver en speciell typ av bord eftersom deras största kund efterfrågar det. 

Vid dessa tillfällen beskriver respondenten hur denna vill sitta med på deras marknadsmöten 

och krypa in under skinnet på dem för att se om de tänker.  

 

Vidare i intervjun beskriver respondenten hur denna helst vill arbeta med några få kunder och 

går djupare för att bli mer involverad i deras arbete. ”Jag vill öppna ögonen på dem”, respon-

denten beskriver hur denna inte endast vill att uppdragsgivaren skall vända sig till sina kunder 

utan också själva komma med strategier för vad de vill åstadkomma. I koppling till byråns 

största kunder beskrivs en ganska öppen dialog om hur tillvägagångssättet skall vara.  

Genom att arbeta med bolag som är duktiga på att producera beskriver respondenten hur den-

na kan ”bli kung i huset”. Ett förtroende byggs då upp, dock kräver det utbildning mot kun-

den, tålamod och tid. Kunden kan genom detta ge bättre information så att respondenten kan 

prestera bättre.  

 

Vidare nämns att när ett projekt har gått bra finns det ju alltid chanser till att sälja in fortsätt-

nings projekt, med till exempel tillbehör och sådant, dock är det även viktigt att reflektera 

över när det går dåligt. I detta skedde av intervjun återkommer respondenten till att tala om 

den småländska firman som tillverkar utemöbler, denna kund beskrivs som dåliga på att ge 

input angående nya projekt. Kunden kommer aldrig själv med några förslag på pris, målgrupp 

eller stil utan de ber istället designbyrån komma med alla förslag och idéer. Respondenten 

föredrar att det finns en designbrief att diskutera utifrån så att det inte blir en fråga om ”vad 

du eller jag tycker”. 

 

Mot slutet av intervjun beskrivs hur byråns verksamhet till största del bestod av uppdrag från 

IKEA efter att respondenten slutat inhouse hos dem. Här beskrivs hur denna ”levde på IKEA” 

trots att någon anställning inte fanns, i detta skede var respondenten tvungen att skaffa nya 

kunder för att sprida riskerna. Idag är denna inte bunden till IKEA men de är fortfarande en 

stor kund.  
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4.1.2 Designbyrå B 

Intervjun ägde rum den 5 Juni 2007, designbyrån är ett enmansbolag. 

 

Intervjun startar med att respondenten berättar hur denna gick färdigt sin utbildning 1998 och 

började inhouse hos en inredningstillverkare, sen 2002 har denna jobbat själv men har fortfa-

rande en del kontakter tillsammans med den första arbetsgivaren.  

Respondenten arbetar nästan enbart med produktdesign mot större företag. Kunderna vänder 

sig till respondenten för att de behöver hjälp med något projekt som de har dragit igång eller 

funderat över. Vidare beskrivs hur det brukar börja med en diskussion kring lite idéer, sen 

skriver respondentens kund en brief med till exempel viket prissegment det ska ligga inom 

och annat. Efter det brukar det förekomma ett möte där respondenten har tagit fram lite refe-

renser för att tydligare ringa in vad projektet ska skapa för något. 

 

Respondenten beskriver vidare att det förekommer några fasta kunder som kommer när de 

behöver hjälp, de är återkommande kunder. Det finns perioder då respondenten har försökt 

hitta nya kunder men har upplevt det som svårt. Idag förekommer cirka fyra kunder som re-

gelbundet kommer med nya uppdrag till byrån. Respondenten mål är att arbeta långsiktigt 

med sina kunder och inte bara små jobb här och där. ”Det finns en trygghet att kunna jobba 

långsiktigt, man bygger upp ett förtroende som gör det smidigare att jobba.” 

 

Hur pass kunden är inblandad är olika beroende på projekt men i regel så jobbar respondenten 

mest själv i början av projekten. Dock förekommer avstämningar hela tiden, första skissetapp 

och andra skissetapp och så vidare. Respondenten beskriver hur alla de kunder som denna 

jobbar med har egna prototypverkstäder och produktutvecklare. Projektet går mer och mer in i 

företagens organisation, i början är det ganska fritt sen börjar inblandning av deras konstruk-

törer och inköpare. Oftast finns det en arbetsgrupp med inköpare, konstruktörer, produktche-

fer och även ibland folk från produktion. Respondenten beskriver hur vissa företag har helt 

egen produktion och då ska produkten in någonstans i produktionslinjen med kanske någon 

ny maskin. Genom detta växer projektet mer in i företaget och respondentens roll i projekten 

minskar då. Ibland kan dock problem uppkomma vilket gör att respondenten måste vara del-

aktig igen.  
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Respondenten beskriver vidare att denna är delaktig i projektgrupper och i kundernas möten 

som de har internt i företaget, främst i början av projekten men ju längre projekten går så blir 

det färre möten som respondenten är delaktig i. Dock beskrivs att om det uppstår problem 

med designen så är respondenten med och hjälper till att lösa dessa problem. 

 

Vidare i intervjun beskrivs hur arbetsmetod som valts dels beror på ekonomiska frågor men 

framförallt för att respondenten vill jobba långsiktigt för att göra ett bra jobb och behålla sina 

kunder. Respondenten beskriver hur det inte finns så många kunder i möbelsverige, så det 

gäller att hitta sin nisch där man kan verka. Det beskrivs hur mycket smidigare det blir att 

jobba med ett företag som man har gjort några projekt tillsammans med. Det blir lättare att få 

igenom sina idéer då ett förtroende byggts upp mellan de två parterna, hela processen blir 

smidigare.  

 

I detta skede av intervjun beskrivs hur ett ömsesidigt förtroende ger möjlighet att kunna göra 

mer avancerade saker vilket kan vara svårare med en helt ny kund, med en ny kund blir det 

svårare att lyckats övertala kunden till saker som respondenten själv vill. Ofta möts respon-

denten av kommentaren som att ”det där går inte att göra, det blir för dyrt”. Respondenten 

menar att genom kunskap om vad kunden kan göra och en samtidig stretchning av deras pro-

duktion och kunnande hjälper respondenten kunden att se saker de inte trodde att de kunde 

tidigare, detta gör det lättare att få godkänt för nya idéer. 

 

Hur mycket tid som spenderas tillsammans med kunden i ett projekt beskrivs som olika med 

olika kunder men relativt lite ändå, en del jobbar byrån tightare med. Som exempel beskriver 

respondenten hur denna har en liten kund som denna jobbat med i sex år, väldigt tight med 

många mail och telefonsamtal. I princip alla kunder byrån jobbar med befinner sig en bit bort 

och respondenten försöker slippa resa allt för mycket vilket gör att träffarna med kunderna 

inte blir allt för ofta. När träffar sker är det ofta under ett antal dagar och då arbetar man till-

sammans med allt möjligt, ”då jobbar jag tight hela tiden med hela deras företag”. I de större 

företagen jobbar respondenten mer självständigt då de ber om att rita en produkt. Då blir det 

mer bara avstämningar. Med några företag som byrån jobbar med har aldrig tidigare jobbat 

med design, utan endast som underleverantör och nu vill de stärka sitt eget varumärke med 

hjälp av design. Här beskrivs hur det blir mycket utbildning av dem, samtidigt som respon-

denten lär sig massa saker av dem. Alla företag beskrivs ha en massa kunskap som responden-

 37



 

ten får ta del av när denna jobbar med dem, detta då besök sker vid nya fabriker och produk-

tionsenheter som ger mycket information. 

 

I samtal kring nätverksarbete berättar respondenten hur det endast finns några få företag som 

denna jobbar med, samtidigt är det personer på dessa företag som ibland byter jobb och detta 

kan då göra att respondenten kommer i kontakt med nya företag. Byrån beskrivs ha två olika 

nätverk, ett i Småland och ett i Stockholm. Nätverket i Stockholm består främst av andra kol-

legor som samtal förs med för att få inspiration och med dessa förekommer även samarbeten i 

form av projekt. Respondenten beskriver hur denna anser det jätte viktigt att ha ett nätverk när 

man ska börja jobba. ”Det är så man får kunder, snarare så än att man gör en bra produkt så 

att det ringer en massa folk.” Detta beskrivs bero på hur man jobbar och hur etablerade man 

är, gör man mycket produkter som syns eller om man som respondenten gör produkter som 

inte syns så arbetar man olika. Respondenten beskriver hur denna jobbar långsiktigt och för 

att bygga upp kontakter så att dessa kontakter sprider sig. 

 

Vidare i intervjun beskriver respondenten hur det oftast finns någon typ av dialog med dennas 

kunder, dock i vissa projekt är det bara respondenten som har jobbat hela vägen. Ibland kom-

mer kunden med en stark idé om hur det ska se ut och då formger respondenten utifrån deras 

grundidé och värderingar.  

 

Samtalet leds sedan vidare in på ämnet kring återkoppling och utvärdering. Respondenten 

beskriver att även om det görs en utvärdering internt i företagen vilket respondenten inte tror 

att de gör är det inget som designbyrån får feedback på. Alla företag som byrån har jobbat 

med har också sedan ett fortsatt samarbete skett med och det beskrivs som någon form av 

feedback. En del projekt går inte hela vägen till produktion utan läggs ner under vägen av 

olika anledningar, oftast vet respondenten själv varför det inte gick.  

 

Respondenten pekar på att om det fanns utvärderingar efter projekten skulle det förmodligen 

gå mycket smidigare med alla nya projekt som förmodligen då också korta ner projekttiden 

och projektet skulle bli mycket bättre. Dock pekar respondenten på att det kan vara ganska 

skönt med ett längre projekt, detta med tanke på att en massa olika projekt görs hela tiden. 

Detta ger att jobbet är intensivt ett tag sen släpps det och då jobbar med något annat för att det 

första ska få vila lite. Detta gör att respondenten hinner gå tillbaka och reflektera lite. Efter-
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som respondenten jobbar mot industrin som är ganska långsam kan ett projekt ta ett, två eller 

tre år. Samtidigt berättar respondenten om hur denna håller på att arbeta med inredning till ett 

klädföretag där allt gå väldigt fort. I detta projekt har tjugo möbler ritats som ska produceras 

på en gång, vilket gör att respondenten inte hinner med att tänka efter när det går så snabbt. 

Här beskrivs att när det tar längre tid hinner man fundera, ändra och justera saker. Det be-

skrivs dock att det finns nackdelar också, många gånger har denna tröttnat på produkten när 

det är färdigt. Det optimala beskrivs därför vara att göra båda typerna av projekt för att få 

blandningen. 

 

Angående byråns organisationsform berättar respondenten hur denna jobbar helt ensam och 

inte har någon direkt standardisering på hur denna jobbar, dock försöker respondenten själv-

klart strukturera sina arbetsuppgifter. 

 

Byrån beskrivs ha en bättre lönsamhet idag än vid starten, respondenten beskriver hur denna 

höjer priset hela tiden när nya kunder knyts till byrån. Detta i motsats till starten av företaget 

då kunder först måste knytas till byrån med tanke på den hårda konkurrensen. Respondentens 

kunder beskrivs komma tillbaka som följd av att de ser nyttan av att jobba med byrån, detta 

gör att priset kan höjas och även tiden för ett projekt kan förlängas. Samtidigt när nya kunder 

skaffas kan byrån höja priset mycket.  

 

Byråns omgivning beskrivs som ganska stabil utifrån de fasta kunderna som existerar, dock 

visas på att om man ska blir framgångsrik måste man hitta sin egen nisch. ”Min styrka är att 

jag behåller mina kunder och de är nöjda med det jag gör, då är det svårt för någon ny att 

komma och ta mina jobb.” Vidare beskrivs hur personliga relationer skapas, samtidigt som 

det finns en massa designers som de skulle kunna jobba med. 
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4.1.3 Designbyrå C 

Intervjun ägde rum den 7 Juni 2007, designbyrån är ett enmansbolag. 

 

Respondenten startar intervjun med att berätta att denna drivit byrån i cirka tio år, att respon-

denten redan nu har en relativt hög timpenning men vill kunna fakturera mer av den tiden som 

denna lägger ner på projekt. I större projekt vågar respondenten inte fakturera alla timmer som 

läggs ner, dock går det bra för byrån idag då de fakturerar nästan all tid som arbetas. 

 

Respondenten beskriver hur denna arbetar i designprojekt, detta blir mer och mer inom det 

grafiska arbetet dock sker annat arbete också då respondenten har kompetens som journalist 

också. Då respondenten har många gamla kontakter inom det journalistiska området är det 

svårt att släppa dessa helt. Men respondenten försöker byta ut dessa mot andra kontakter inom 

det grafiska området för att kunna behålla en bred bas med kontakter. Dock påvisas att det är 

svårt då dessa är en trygghet om de grafiska jobben skulle försvinna.  

 

Beroende på vilka projekt det handlar beskriver respondenten att denna försöker var flexibel i 

hur arbetet mot kunden sker. Respondenten jobbar mycket i nätverk där denna utnyttjar det 

stora kontaktnätverk som finns, för att kunna ta sig an större projekt. Det beskrivs som en 

strategi att inte ha några anställd utan att vara flexibel och att det är ett vågspel då responden-

ten inte vet om andra designbyråer har tid att medverka just då. Men det beskrivs som att det i 

allmänhet fungerar väldigt bra.  

 

I samband med detta ämne nämner respondenten att denna oftast har tre möten med kunden, 

det första där kunden presenterar vad de vill ha. Vanligtvis gör respondenten en intervju med 

kunden för att få en bild av vad kunden vill ha och oftast har kunden en ganska klar bild över 

vilka som är målgruppen, varför den ska nås och på vilket sätt. Efterfrågar kunden mer en 

strategisk kunskap går denna till någon annan som har den kunskapen, respondenten beskriver 

sig själv som en underleverantör, det vill säga en utförare. Till det andra mötet görs ett första 

utkast där diskussioner kring detta sedan tar vid. Sen gör respondenten den slutgiltiga versio-

nen som sen går i tryck. 

 

Beroende på om respondenten jobbar som underleverantör eller som projektledare anses kun-

den vara inblandad till olika grad i projektet. Men som projektledare beskriver respondenten 
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sig ha mycket kontakt med kunden och mycket möten. Vidare beskrivs hur kunden ofta redan 

har en plan över vad de ska göra och anlitar sen respondenten för att utföra det. Respondenten 

berättar att denna sällan är med i det strategiska arbetet hos kunden. Utan när kunden vill pro-

ducera något specifikt då kontaktar de respondenten.  

 

Kunden beskrivs av respondenten som att de har en bild av hur saker ska utformas när det till 

exempel vill göra en broschyr, tidning, PowerPoint eller liknande. Respondenten får dock ofta 

själv ta fram idéer om själva utformningen av materialet ska se ut. Oftast tar respondenten 

fram ett första utkast som också läggs in i offerten. Utkastet görs så lik det tänkta slutresulta-

tet som möjligt, angående papper och andra faktorer. Sen får kunden ha synpunkter på färgval 

papper och sådant. När sen det är spikat produceras den med det utvalda materialet och så 

vidare. Projekt som respondenten gör kan ligger på allt från arbetstid inom en dag upp till ett 

år. 

 

Angående lärande för kunden i samband med det utförda projektet beskriver respondenten hur 

detta förekommer i låg utsträckning. Däremot försöker respondenten styra in kunden på tids-

planen redan från början, genom att gå igenom de olika stegen som kommer att ske och hur 

lång tid detta förväntas ta. Tidigare har respondenten inte arbetat utifrån denna typ av tidsplan 

vilket kunden har upplevt som ett stort problem och gjort denna stressad. Respondenten påvi-

sar att det känns väldigt svårt att planera, men menar att denna tror att det är bra för kunden 

att också inse vad som kommer att hända i framtiden. 

 

Respondenten berättar hur denna tänker på hur resultatet blev och funderar på hur denna själv 

fungerade i situationen, dock påpekar respondenten hur denna inte reflekterat över sitt sätt 

arbeta. Hur respondenten fördelar sina resurser har denna svårt att definiera. Denna beskriver 

att det idag finns för lite tid vilket gör att det ibland kan bli lite pressande. Ett exempel visas 

på genom att berätta om att bland kan det bli så att en idé presenteras som inte riktigt är fär-

dig, då det vore bättre att lägga ner mer tiden så att det kan bli så bra som respondenten vill 

och har kunskap till. Här påvisas om hur respondenten försöker fundera på hur den processen 

fungerar, ”jag har dock inte provat så många olika varianter”. 

 

Angående den mängd tid som kunden befinner sig på plats för utvecklandet av projektet be-

skrivs som relativt liten, max 10 till 15 procent spenderas tillsammans med kunden under ett 

 41



 

projekt. Här beskrivs hur respondenten får uppdraget, utför uppdraget, presenterar det för 

uppdragsgivaren och sen tar de ställning och kommer med synpunkter. Efter det gör respon-

denten de ändringar som önskas. 

 

Respondenten berättar hur denna i hög utsträckning arbetar i nätverk. Dock beskrivs att det 

finns svårigheter när denna arbetar med andra som sitter på samma kontor som denna, om jag 

andra uppdrag har existerat samtidigt kan det ha varit svårt att fördela tiden. Respondenten 

beskriver att om man sitter ensam är det lättare att fördela sin tid fritt vilket man inte riktigt 

kan göra på det kontoret där respondenten arbetar nu.  

 

Nätverken som existerar beskrivs vidare som att de upptar mycket tid, dock har respondenten 

endast två kunder för tillfället, men säger att denna borde kanske ha runt tio stycken. Detta 

beskrivs bero på att denna största kund tar mycket tid, vilket gör att ingen tid finns för att leta 

nya kunder. Dock berättar respondenten att denna har väldigt många kontakter, ca sjuttiofem 

personer, hos den största kunden och att dessa kommer till respondenten när de behöver nå-

got, så denna har ”fullt sjå att springa där. Dessa vet vem jag är och vad jag gör, där är mitt 

varumärke väldigt starkt.” All tid som läggs på denna kund beskrivs vara orsaken till att re-

spondenten inte har jag så mycket tid att marknadsföra sig själv utåt. 

 

Respondenten berättar att denna har så få kunder att detta gör respondenten väldigt sårbar om 

det skulle hända något i dessa relationer, respondenten vill gärna jobba långsiktigt med sina 

kunder. Respondenten berättar vidare att denna arbetat åtta år tillsammans med en organisa-

tion utan att egentligen ha fått någon djupare förståelse, när relationen avslutades, vad kunden 

önskade. 

 

Intervjun ändrar sedan fokus för att beröra själva skapandet av en produkt eller tjänst då re-

spondenten visar på att denna självklart har ett väldigt starkt inflytande på har det kommer 

vara utformat och se ut. Respondenten försöker lyssna och se vilket behov kunderna har och 

vad de önskar sig. Samtidigt försöker respondenten ”lyfta det ett snäpp till”. Respondenten 

upplever att denna är uppmärksam på vad kunden vill och behöver, för att det ska bli bra i 

deras verksamhet vilket kunden beskrivs som bäst på att avgöra enligt respondenten.  
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Respondenten försöker göra någon typ av återkoppling över hur projekten går och beskriver 

hur en utvärdering skall göras nu angående ett projekt som har tagit hela våren att göra. Här 

tror respondenten att kunden tycker det har blivit lite väl många vändor fram och tillbaka. 

Respondenten har inte haft återkopplingar som en rutin, men någon form av återkoppling görs 

med nästan alla projekt. Detta sker ganska informellt, via ett telefonsamtal eller något liknan-

de. Respondenten ägnar ganska mycket tid åt att fundera över hur denna skulle kunna lägga 

upp det för att prestera bättre utan att det tar så lång tid. 

 

Respondenten beskriver det som ett enmansföretag där denna gör alla typer av uppgifter. Re-

spondenten jobbar väldigt strukturerat, denna kan ofta ha ett schema på vad som ska göras 

dagen efter och vilka tider som det ska göras på. Så lägger respondenten upp planerna för de 

nästkommande veckorna och månaderna för vad som finns att göra. 

 

Designbyråns omgivning beskrivs som otroligt föränderligt och att det kommer svårare tider. 

Men att i rollen som designer blir respondenten mer professionell och skickligare, sen ser re-

spondenten också att det finns möjligheter till att kunna ta uppdrag från utlandet också. 
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5 Analys 

Kapitlet ämnar ge en sammanfattande analys utifrån de enskilda undersökningsobjekten, vil-

ket avses göras utifrån den teoretiska referensramen. 

5.1 Designbyrå A 

Värdeskapande/Värdedistribuerande 

Denna byrå påvisar hur de håller en kommunikation med sin kund under arbetsprocessen och 

en öppen dialog beskrivs om hur tillvägagångssättet under projektets tid skall vara. Designby-

rån beskriver också hur denna ofta ges en detaljerad designbrief att utgå ifrån, vilket visar på 

en kommunikation mellan aktörerna kring idéer inom projektet. Byrån uppvisar ett värdeska-

pande genom sin beskrivna kommunikation och öppna dialog. 

 

Hög- eller Låginvolvering  

Byrån beskriver hur de till exempel tillsammans med kundens produktutvecklare har gjort 

resor till olika producenter för att få inspiration och gemensam information vilket gett båda 

parter insikt i varandras arbeten. Angående involvering beskriver byrån också hur denna skul-

le önska att dess kunder var ännu mera delaktiga under projektets gång. Byrån uppvisar, ge-

nom beskrivningen angående relationerna mot sina kunders och önskan om ännu djupare rela-

tioner, höginvolvering. 

 

Orsak/Konsekvens 

Byrån visar på hur det skulle vara en fördel att kunna vara med vid kundernas egna möten för 

att se hur de tänker och hur ett möjligt förtroende är beroende av utbildning mot kunden. 

Kunden kan genom detta ge bättre information så att byrån kan prestera bättre. Detta påvisar 

hur byrån förstår konsekvenserna av sitt handlande, genom att byrån skulle vilja vara med vid 

kundens egna möten för att se hur dessa tänker.  
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Lång- eller kortsiktiga relationer  

Det beskrivs hur byrån vill arbeta med några få kunder och kunna gå djupare med dessa, by-

rån har vid det aktuella tillfället två stora kunder som denna typ av relation förekommer till. 

Byrån uppvisar en vilja att skapa en typ av långsiktiga relationer med sina kunder. 

 

Organiska eller Mekaniska miljöer  

Arbetsprocessen inom byrån beskrivs oftast börja med mindre projekt för att senare övergå till 

lite större projekt. Detta ger anvisning om hur byrån använder sina kunskaper lämpligt för den 

aktuella situationen vilket visar på en organisk miljö. 

 

Struktur  

Arbetet inom byrån bedrivs av den ensamme ägaren, denna utför utöver själva arbetet som 

designer även uppdrag som innefattar marknadsundersökningar, funktionsstudier och är del-

aktig i kundernas producenter. Detta ger intrycket av att vara en struktur som kan benämnas 

som en enkel adhocrati struktur. 

5.2 Designbyrå B 

Värdeskapande/Värdedistribuerande 

Projekten som designbyrån arbetar med startar vanligtvis med en diskussion kring olika idéer 

och en brief med grundläggande information ges till designbyrpn. Byrån visar på hur denna 

ofta arbetar mest själv i början av ett projekt dock förekommer det avstämningar under hela 

projektet. Inblandningen från kunden och dess omkringliggande företag växer sedan starkare 

desto längre in i projektet som de kommer. En dialog beskrivs som vanligt förekommande 

mellan parterna dock finns tillfällen då kunden anses sig ha en starkt utarbetat idé som byrån 

då utför enligt deras önskemål. Designbyrån ger intrycket av ett värdeskapande genom de 

beskrivna diskussionerna med kunden, avstämningar och dialoger. 

 

Hög- eller Låginvolvering  

Byrån beskriver hur kunder vänder sig till denna när de behöver hjälp och hur kundens företag 

allt eftersom projektet utvecklas blir allt mer involverade. Det beskrivs också hur byrån ofta 

kan spendera flera dagar i sträck tillsammans med en kund. Detta ger intrycket av en höginv-

lovering hos byrån. 
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Orsak/Konsekvens 

Byrån beskriver hur alla projekt inte allt går hela vägen och då läggs ner, anledningen till de 

problem som uppstått säger sig byrån ha kunskaper om. Det påvisas hur byrån får kunskap 

genom att arbeta med de olika kunderna och via besök på till exempel fabriker, även en ut-

bildning för både byrån och kunden beskrivs förekomma i samband med parternas samarbe-

ten. Detta visar på både förståelse för konsekvenserna och orsakerna bakom handlingarnas 

konsekvenser. 

 

Lång- eller kortsiktiga relationer  

Byrån har några fasta kunder som är regelbundet återkommande med nya uppdrag och det 

beskrivs att målet är att arbeta långsiktigt vilket gör att ett förtroende byggs upp som gör det 

smidigare att arbeta. Vidare påvisas också hur kunskap om kunden hjälper till att kunna stret-

cha kundens sortiment. Detta ger en anvisning om hur byrån till stor del ser hur arbetet skall 

ske genom långsiktiga relationer. 

 

Organiska eller Mekaniska miljöer  

Byrån beskriver hur ett ömsesidigt förtroende ger möjlighet att kunna göra mer avancerade 

saker vilket kan vara svårare med en helt ny kund. Detta visar på hur byrån anpassar sig till 

situationen och använder sina kunskaper efter hur pass utvecklad relationen är till kunden, det 

vill säga att byrån verkar i en organisk miljö. 

 

Struktur  

I byrån arbetar den ensamme ägaren själv och ingen form av standardisering förekommer an-

gående arbetsuppgifterna. Byrån bedriver nätverk med andra designer och vissa samarbeten 

förekommer med dessa. Detta ger intrycket av att vara en struktur som kan benämnas som en 

enkel adhocrati struktur. 

5.3 Designbyrå C 

Värdeskapande/Värdedistribuerande 

Denna byrå beskriver hur tre möten är det vanligaste förekommande i ett projekt och att om 

kunden efterfrågar strategisk kunskap får denna vända sig till någon annan byrå. Byrån be-

skrivs som en underleverantör och där kunden oftast har en plan över vad som skall göras som 
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sedan följs av designbyrån. Denna byrå kan betraktas som distribuerande med hänvisning till 

beskrivningen om avsaknaden av strategisk kunskap och synen på företaget som underleve-

rantör. 

 

Hög- eller Låginvolvering  

Tiden som parterna spenderar tillsammans beskrivs som begränsad angående hur mycket 

kunden befinner sig på plats vid utvecklandet av projekt. Byrån vill kunna presentera en fär-

dig lösning nästan från första utkast och att det som sedan skall ändras skall inte behöva vara 

mer än till exempel val av färg på papper. Utifrån detta betraktas byrån ha en låginvolvering 

mot sina kunder, med tanke på den begränsade tiden och önskan om behov av endast mindre 

förändringar. 

 

Orsak/Konsekvens 

Byrån beskriver att det inom den egna verksamheten inte förkommer någon reflektion över 

sitt eget sätt arbete, dock förekommer tankar kring hur resultat blev. Detta påvisar att förståel-

se för konsekvenser av sitt arbete förekommer dock finns ingen kunskap kring orsaker till 

detta. 

 

Lång- eller kortsiktiga relationer  

Byrån har ett fåtal kunder och vill gärna arbeta långsiktigt med dessa, ett exempel ges där ett 

åttaårigt samarbete har förekommit. Här uppvisas då viljan till långsiktiga relationer. 

 

Organiska eller Mekaniska miljöer  

Byrån beskriver hur ett samarbete i åtta år tillsammans med en organisation förekommit utan 

att byrån egentligen fått någon djupare förståelse, när relationen avslutades, vad kunden öns-

kade. Detta visar på hur byrån utför uppdrag efter ett rutinmässigt beteende vilket kan beskri-

vas som en mekanisk miljö. 

 

Struktur  

Byrån beskrivs som flexibel då det inte förkommer några anställda och att byrån arbetar i nät-

verk för att kunna ta sig an större projekt. Byrån påvisas också en saknad av förståelse för en 

kund trots ett långt samarbete. Detta ger intrycket av en enkel adhocrati struktur med inslag av 

en professionell struktur. 
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6 Resultat 

I detta kapitel kommer ett resultat att presenteras utifrån den teoretiska referensramen, detta 

avser svara mot uppsatsens syfte. Presentationen görs utifrån en helhetsbild på samtliga av 

uppsatsen undersökningsobjekt. 

6.1 Tolkning av variabler 

Uppsatsens syfte har tidigare beskrivits som att utifrån ett organisatoriskt perspektiv analysera 

och utvärdera små designbyråers marknadsföringsstrategier. Detta har lett till ett urval av va-

riabler som presenterats i den teoretiska referensramen. Nedan redovisas därav utifrån den 

tidigare analysen det resultat som ses utifrån de teoretiska variablerna detta med avsikt att 

svara mot uppsatsens syfte.  

6.1.1 Värdeskapande/Värdedistribuerande 

Dessa variabler avser visa på hur designbyråerna arbetar för att skapa värde till sina kunder. 

Utifrån de beskrivna verksamheterna ses hur designbyråerna arbetar för att göra kunden del-

aktig och för att hålla diskussioner kring olika idéer. Här görs också en tolkning att byråerna 

avser hålla en jämn kommunikation och öppen dialog med kunden under projektets gång i 

form av ständiga avstämningar exempelvis med kundens egna konstruktörer och andra. Denna 

tolkning anses dock inte vara enstämmig för samtliga undersökta objekt då det också fram-

kommer hur designen ibland arbetar hela vägen själv med ett projekt, exempelvis om kunden 

har en stark idé som då följs efter deras önskemål. I detta sammanhang avses att visa på hur 

den strategiska kunskapen från designbyrån inte finns, ingen dialog förs med kunden och by-

rån ses mer som en underleverantör som distribuerar. Utifrån uppsatsens syfte görs dock en 

tolkning att en större del av de intervjuade företagen arbetar med ett värdeskapande mot sina 

kunder, detta med avsikt på den öppna dialogen, kommunikationen och kundens delaktighet i 

projektet som beskrivits ovan. Detta visar främst på en samproduktion inom designbyråernas 

relationer som då tolkas som värdeskapande. 
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6.1.2 Hög- eller Låginvolvering  

Dessa variabler avser visa på hur pass involverad designbyråernas kund kan anses vara. Ut-

ifrån de beskrivna verksamheterna ses hur designbyråerna får nya kunder genom att dessa 

söker upp byrån själv. Vidare visas också på hur kunden tillsammans med designen gör fält-

studier, arbetar tillsammans under flera dagar i sträck och anses spendera relativt mycket tid 

tillsammans med kunden. Det framkommer också att ibland kan hela kundens företag vara 

delaktiga i ett projekt, likväl som att det framkommer från de undersökta objekten att detta 

skulle vara önskvärt i större utsträckning. Här, precis som i föregående vid variabler, visar sig 

alltså att alla de undersökta objekten inte framställer samma bild. Detta avse då också en tolk-

ning om hur viss verksamhet helst vill kunna presentera en färdig lösning vid första tillfället 

och att väldigt lite tid spenderas tillsammans med kunden. Utifrån uppsatsens syfte görs dock 

en tolkning att en större del av de intervjuade företagen har högt involverade kunder, detta 

med avsikt på den längre tid som anses spenderas med kunden och delaktigheten som kunder-

na har i projekt, som beskrivits ovan. Detta visar främst på att kunden inte kan anses vara 

priskänslig vilket tolkas som en höginvolverad kund. 

6.1.3 Orsak/Konsekvens 

Dessa variabler avser visa på designbyråernas förståelse för inlärning. Utifrån de beskrivna 

verksamheterna ses hur designbyråerna fram till idag har kommit olika långt i sin förståelse 

för vilka orsaker deras handlande har. De olika verksamheterna tolkas som förstående respek-

tive ej medvetna om orsakerna. Det kan genom empirin påvisas att ett reflekterande sker när 

projekt inte fortlöper som väntat och att en önskan om att lära kunden för att själv få en ökad 

vetskap existerar. En tolkning görs också att det inom denna typ av organisation skapas kun-

skap genom själva arbetsprocessen och genom en designers förmåga att förstå vad som gått 

fel, i detta ses också lärdomen av att förstå det positiva med långsiktiga projekt som genom att 

ges längre tid kan utvecklas grundligare. Dock visar det sig också enligt uppsatsförfattarens 

tolkning att det inte framhålls förekomma någon reflektion inom vissa verksamheter. Denna 

tolkning är det som leder tillbaka till det inledande resonemanget om att undersökningsobjek-

ten påvisar olika mängder av förståelse. Utifrån uppsatsens syfte görs en tolkning att design-

byråerna förstår konsekvenserna av sitt handlande, dock är den rimligaste tolkningen att det 

inte är allmängiltigt att en designbyrå förstår orsakerna som är bakomliggande handlingarnas 

konsekvenser. 
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6.1.4 Lång- eller Kortsiktiga relationer  

Dessa variabler avser visa på vilken typ av relation designbyråerna vill ha till sina kunder. 

Utifrån de beskrivna verksamheterna ses hur designbyråerna försöker skapa relationer med 

kunder för att behålla dessa under en längre tid. Vidare tolkas det också som att byråerna har 

lyckats med detta utifrån deras egen beskrivning. Relationerna som beskrivs är till mångt och 

mycket få men djupa, dessa påvisas ge designerns större utrymme att kunna tänja kundernas 

sortiment. Utifrån uppsatsens syfte görs en tolkning att designbyråerna vill skapa långsiktiga 

och djupa relationer. Detta visar på att det system för informationsutbyte och ömsesidigt en-

gagemang som skapats har lett till djupare relationer. 

6.1.5 Organiska eller Mekaniska miljöer  

Dessa variabler avser öka förståelsen kring vilken organisationsform som lämpar sig för de-

signbyråerna utifrån vilken typ av miljö som byråerna kan anses verka i. Utifrån de beskrivna 

verksamheterna ses hur designbyråerna startar samarbeten med nya kunder utifrån småskaliga 

projekt och förändrar sitt arbetssätt allt eftersom en kundrelation byggs upp. Dock visar delar 

av empirin också på hur ingen vidare förståelse kring en kunds syften har framkommit efter 

flera år av samarbetsprocesser. Utifrån uppsatsens syfte görs en tolkning att designbyråerna 

till främsta del tycks verka i en organisk miljö utifrån ovan beskrivna sätt att använda sina 

kunskaper i den för stunden aktuella miljön. Här bör också lyftas fram att empirin också visar 

på hur en byrå kan befinna sig i en mekanisk miljö, detta tolkas utifrån ovan beskrivna sätt att 

inte utföra ett uppdrag med grunden att utveckla kunskaper kring kunden utan uppdraget kan 

mer ses som en rutin. Detta visar främst på att designbyråerna verkar i föränderliga miljöer 

som kräver organisationer som är flexibla. 

6.1.6 Struktur  

Denna variabel avser visa på den rådande strukturen som designbyråer har, detta utgår ifrån 

de utvalda enmansbolagens ägarform. Utifrån de beskrivna verksamheterna ses hur designby-

råerna i grunden arbetar själva, dock med hjälp från personer som bedriver liknanden typer av 

verksamheter eller genom deras egna små nätverk. De arbetsuppgifter som förekommer har 

många olika slag och ingen direkt standardisering av arbetsuppgifter förekommer. Här bör 

också påvisas den uteblivna förståelsen som tidigare påvisats angående byråns kund och hur 

dess verksamhets syften inte klarnat efter långt samarbete. Utifrån uppsatsens syfte görs en 
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tolkning att designbyråerna främst befinner sig i enkla adhocrati strukturer, dock ses även till 

viss grad en professionell struktur. Den enkla adhocrati strukturen ses tillföljd av den ovan 

beskrivna standardiseringen och de varierande arbetsuppgifterna, medan den professionella 

ses utifrån den ovan beskrivna avsaknaden av förståelse. Detta tolkas dock främst visa på att 

designbyråerna arbetar i enkla adhocrati strukturer. 
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7 Slutsats och diskussion 

I detta sista kapitel kommer uppsatsförfattarens slutsatser utifrån tidigare resultat att presen-

teras, detta ämnar svara mot problemformuleringen. Vidare kommer en diskussion att föras 

kring lämpliga beslutsrekommendationer. Som avslutande del i detta kapitel visas en kritisk 

granskning av uppsatsen och förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsats 

Uppsatsen ämnar svara på vilka faktorer som är viktiga för tillväxt i små designbyråer, detta 

ses utifrån den tidigare analysen som gjorts. Det tidigare kapitlet visar på att designbyråerna 

till stor del arbetar utifrån det sätt som förespråkas i denna uppsats för att skapa tillväxt, dock 

har uppsatsens författare för avsikt att här redovisa de otillräckligheter som denna kan se ut-

ifrån de studerade objekten.  

Här ämnar den första faktorn lyfta fram att designbyråerna idag inte helt arbetar 

på ett sätt som till fullo motsvarar värdestjärnans tillvägagångssätt för att skapa värde. Detta 

påvisas då det i vissa fall uppfattas saknas en dialog utifrån att designbyrån beskriver sig som 

en underleverantör till kunden och att kunder presenteras omedvetna om vad det är de önskar 

få utfört.  

Den andra faktorn framkommer genom att en låg grad av involvering hos vissa 

av de undersökta designbyråerna uppfattas. Detta visar sig då det genom de undersökta objek-

ten framkommer att det skulle vara bäst att kunna presentera färdiga lösningar till kunden så 

snabbt som möjligt. Vidare ses även en låg grad då det framkommit att endast mindre delar av 

kundens företag ses som delaktiga.  

Den tredje faktorn visas genom att det finns ett problem i avsaknaden av inlär-

ning i den egna organisationen då de egna tankarna och föreställningarna inte ifrågasätts och 

det inte finns någon förståelse varför saker händer.  

Den fjärde faktorn som identifierats visar på problem då delar av de undersökta 

designbyråerna tolkas verka i en mekanisk miljö, vilket framkommer då ingen förändring av 

arbetets struktur i samarbetsprocessen skapas trots långa relationer.  
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Den femte och sista faktorn kopplas samman med föregående faktor som påver-

kar designbyråns organisationsform utifrån hur föränderlig miljön är. Detta påverkar hur pass 

standardiserade arbetsuppgifterna är inom designbyrån. Därav visar den femte faktorn på pro-

blem då delar av de undersökta objekten arbetar till viss grad i en professionell struktur, då de 

i långa relationer arbetar relativt standardiserat och ruinbaserat gentemot kund.  

7.2 Diskussion 

Utifrån den marknad som beskriv i det inledande kapitlet där globaliseringens effekter, den 

krympande nationella marknaden och designbyråernas minskade upptagningsområde nämns 

har problemet för de små designbyråerna visats som vilka faktorer som är viktiga för dess för 

tillväxt. I uppsatsen har sedan påvisats vilket läge som anses vara det mest lämpliga för att 

uppnå en långsiktig tillväxt. (se 3.4) För att uppnå detta bör vissa delar utvecklas inom och 

utom de små designbyråerna. Med detta avses då, för att få en långsiktig tillväxt krävs att de 

bygger sina kundkontakter på informella, långtgående och grundliga dialoger. Detta kan göras 

genom att be kunderna specificera sig mera angående sina önskemål istället för att designby-

rån utformar ett projekt utifrån sin egen uppfattning. Detta ger resultat som bättre samproduk-

tion för båda parterna och en god hävstångseffekt till slutkunden. 

Vidare ses möjligheten till att skapa en högre involvering till kunden genom att 

designbyrån hjälper sina kunder att förstå och förklara vad design och processen kring ska-

pandet har för effekter på deras verksamheter, även genom att se till att spendera mera tid 

tillsammans med kunden. Detta ger att kunden bli mindre priskänsliga och upplever mindre 

risk kring själva köpet av designtjänster, dessa kommer själva då söka sig till designbyråerna 

för nya projekt.  

Det krävs att designbyråerna arbetar mot en inlärning inom den egna organisa-

tionen, genom att reflektera inom organisationen över det utförda arbetet och genom att ut-

värdera tillsammans med kunden efter avslutat projekt. När designbyråerna kan sätta sina 

egna gränser och har förståelse för vad de gör kan det komma att skapas innovativa projekt. 

Designbyråerna måste arbeta på ett flexibelt och dynamiskt sätt genom att ut-

nyttja sina kunskaper på rätt sätt vid rätt tillfälle. Detta kan ske om designbyråerna förändrar 

och fördjupar sitt samarbete allt eftersom en kundrelation utvecklas. Det måste också ske en 

arbetsprocess som är innovativ genom att utnyttja den enkla och platta organisationsuppbygg-

naden som de små designbyråerna består av. Denna organisationsform ger att kunskapen, vet-

 53



 

skapen och lösningarna finns nära till hands och kan utnyttjas tillsammans för att skapa inno-

vativa och komplexa helhetslösningar. När byrån arbetar på detta sätt kan arbetsprocessen 

anpassas till att passa den rådande miljön på ett lämpligt sätt och därav skapas godartade rela-

tioner. 

 

Utifrån detta avser uppsatsen vilja bidra med rekommendationer att de små designbyråerna 

bör fundera kring hur de arbetar tillsammans med sina kunder och i större grad än idag försö-

ka se vad kunderna behöver för information och utbildning. Detta för att kunderna ska kunna 

ge bra information och input till projekten. Om detta sker kommer designbyrån att kunna 

prestera bättre och kunden kommer då uppleva att resultaten från projekten blir bättre, kunden 

knyts på detta sätt närmare designbyrån. Företagen bör också fortsätta arbeta i nätverk och 

med långsiktiga relationer för att knyta kunderna närmare, genom detta uppnås då effektivitet 

i samarbetsprocesserna med kunden, det vill säga en lojalitet skapas. Den form i organisatio-

nen som anses bäst lämpad är en kombination av en enkel och en adhocrati struktur, detta med 

avsikt att designbyråerna behöver kunna skapa innovationer och komplexa helhetslösningar, 

här ges då möjlighet till nyskapande. Utifrån rätt arbetsmetod och organisationsstruktur i 

samverkan med ovan påvisade rekommendationer kan de små designbyråerna öka sin tillväxt 

och då växa långsiktigt. Nästa steg kan då redan nu ses i denna modell för tillväxt då kunden 

knyts närmare och designbyrån genom detta kan utvecklas, från att vara någon som till exem-

pel ritar produkter till att hjälpa kunden med mera strategiska beslut. 

7.3 Kritisk granskning  

Efter att författaren kritiskt har granskat denna uppsats kan här några aspekter presenteras som 

anses vara av vikt. För det första är det av intresse att se det faktum att endast designbyråerna 

har varit delaktiga i undersökningen och inte deras kunder. En studie som hade innefattat även 

dessa har då naturligt även gett deras uppfattning av designbyråernas arbetssätt vilket hade 

kanske lett till att olika uppfattningar hade kunna framkommit, detta kunde då bidra till större 

objektivitet. 

 En kritik mot användningen av teorierna i uppsatsen bör också framkomma här 

då ett relativt stort antal teorier används. Detta kan uppfattas som att uppsatsen inte getts möj-

lighet till att gå ner på djupet kring problemet utan istället verka på en ytlig nivå. Den använda 
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teorin om skapande av värde hade i denna studie förmått utnyttjas till större grad och istället 

hade andra teorier kunnat försakas. 

 Som avslutande del kan också reflekteras över att endast designbyråer som är 

enmansbolag har utgjort uppsatsens undersökningsobjekt. Då de små designbyråerna även 

kan utgöras av företag med ett fåtal anställda, så som till exempel tre eller fyra personer, bör 

även dessa typer av verksamheter ha varit en del av de undersökta objekten. 

7.4 Vidare forskning 

Det kan påvisas ett intresse om att göra en större och mer omfattande undersökning, detta för 

att öka generaliserbarheten av resultaten. Denna vidare forskning skulle innebära att fler un-

dersökningsobjekt skulle omfattas och att objekten även skulle utgöras av företag med några 

anställda, det vill säga inte enbart enmansbolag.  

Denna typ av undersökning skulle också kunna vara av intresse för att titta på 

andra branscher utöver designbyråer. Detta skulle kunna visa på om det finns liknande mark-

nadsföringsstrategier för flera olika typer av småföretag i Sverige. 

I koppling till detta kan även intresse finnas att genomföra en studie utan för 

Sverige för att se hur företag i andra nationskulturer agerar. Detta kan visa på om de har möj-

lighet att arbeta på detta innovativa sätt som beskrivs i denna uppsats. 

Som sista del kan påvisas hur designbyråernas kunder kan göras delaktiga i den-

na typ av studie. En studie som innefattat dessa kan ge en bredare och kanske mer omfattande 

bild av designbyråernas arbetsmetoder.  
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 Bilaga 1 

 

1. Hur arbetar ni i de designprojekt som förekommer mot/med kund? Beskriv! Förklara!  

2. I vilken mån är kunden inblandad under projektets gång? I vilka skeden, delar! 

3. Varför har ni valt att jobba på detta sätt?  

4. Hur mycket tid skulle ni uppskatta att kunden befinner sig här på plats eller att ni sitter 

hos kunden när ni håller på att utveckla ett projekt?  

5. I vilken mån skulle ni beskriva er verksamhet arbeta i nätverk?  

6. Hur ser dessa nätverk ut i avseende mot era relationer mot kunder och andra intressen-

ter?  

7. Hur ser du på själva skapandet av produkter/tjänster? Finns det ett dialogutbyte mellan 

er och kund om hur produkten skall skapas?  

8. Vilken typ av återkoppling/utvärdering förekommer för ett projekt inom er verksam-

het?  

9. Hur ser er organisation ut?  

10. Finns det någon form av struktur på vilka arbetsuppgifter ni har?  

11. Kännetecknas er omgivning av en säkerhet så att ni vet vad som händer eller känne-

tecknas den av osäkerhet att ni måste var förberedda på att något oförutsägbart hän-

der?  
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