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Förord 

Genom våra akademiska studier på programmet Ekonomi, Teknik och Design har ett gemen-

samt intresse för området designstrategi vuxit fram. Detta har växt fram under många givande 

kurser inom såväl design och som marknadsföring. Områdena designstrategi, Design Manage-

ment och Service Management är områden som vi båda fått intresse för genom vår utbildning 

och de blev grunden för denna studie. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har gjort denna uppsats möjlig. Först och främst Ni som 

tog er tid och ställde upp på att intervjuas. Ett särskilt tack till Anna Ersholt, Academic Work 

och Johan Falk, Naked för att ni lät oss ta del av ert arbete med Academic Works förändrings-

process. 

Vi vill även tacka vår handledare Lars Vigerland och våra opponenter för den hjälp och den 

konstruktiva kritik vi har fått under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka alla nära och kära 

som bidragit med förslag, synpunkter och inte minst stöd under denna tid! 

Stort tack! 

Stockholm den 11 januari 2011 

________________________________  ________________________________ 

Hanna Konradsson   Marie Laudon



 Sammanfattning 

Tjänster är en växande marknad där bemanningsföretagen har fått en ökad betydelse bland 

annat beroende av marknadens höga krav på tillgänglighet och flexibilitet. I dagens samhälle 

är det viktigt att produkter och tjänster inte bara fyller en funktion utan också uttrycker och 

förmedlar rätt budskap till intressenterna. Design har därför fått en allt viktigare funktion 

inom företag som vill utmärka och särskilja sig. För att frambringa ett starkt och trovärdigt 

varumärke som differentierar sig gentemot konkurrenterna, borde skapandet av varumärket 

inkluderas i en designstrategi där kvaliteten på designen är väsentlig. 

Studien syftar till att skapa en tydligare bild om och på vilket sätt ett tjänsteföretag arbetar 

med designstrategi i en förändringsprocess och hur de når ut till målgruppen. Urvalet för 

denna studie är tjänsteföretaget Academic Work, kommunikationsbyrån Naked, som företaget 

har tagit hjälp av i framtagandet av det nya konceptet, och slutligen en av företagets utvalda 

målgrupper, studenter. Genomförandet av denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med 

Academic Work och Naked samt en kvantitativ enkätundersökning med målgruppen 

studenter. 

De viktigaste slutsatserna från studien är att Academic Work: 

o Inte har en entydig och självklar syn på designstrategi utifrån en förändringsprocess. 

o Inte uttalat varit medvetna om att design har betydelse när de skulle se över sin 

marknadsföring och kommunikationsplattform, och är inte, eller i vart fall i ringa ut-

sträckning, medvetna om designstrategins betydelse. 

o Anlitat externa konsulter för att få hjälp med förändringsprocessen och de har 

därigenom implementerat design och designstrategi i processen. 

 

Förutom slutsatserna kring Academic Work har även följande slutsatser dragits: 

o Det är viktigt med en tydlig kommunikation mellan företaget och externa konsulter för 

att stärka företagets varumärke och värden. 

o Enkätundersökningen visar på att företaget nått ut till ekonomer i större grad än till 

humanister. 

o Studenterna beskriver Academic Work utifrån givna påståenden som: seriösa, 

intressanta, vägvisande, karriär och arbete. 



Nyckelord 

Designstrategi, Design Management, Service Management, design, tjänste- och 

bemanningsföretag, förändringsprocess, Academic Work, koncept. 



Abstract 

Services are a growing market where agencies have taken on increased importance, partly 

because of the market's higher demands on availability and flexibility. It’s important today 

that products and services not only fulfill a function, they also need to express and convey the 

right message to the consumers. Therefore has design got an increasingly important role in 

companies. To generate a strong and credible brand that differentiates itself from competitors, 

a distinctive design and developed design strategy is necessary. The study aims to create a 

picture on whether and how a service company works with design strategy in a process of 

change and how the target group conceives the new design. 

This study is based in the service company Academic Work changed design, the 

communications agency Naked who helped them and one of Academic Works target groups, 

students. Information from above is given via qualitative interviews with Academic Work and 

Naked and a quantitative survey that students have filled in. 

 

The main conclusions of this study are that Academic Work: 

o Not have a clear and obvious approach to the design strategy based on a process of 

change. 

o Not explicitly been aware that the design has a meaning when they would review their 

marketing and communications platform, and is not or at least to a limited extent, 

aware of the importance of the strategy design. 

o Used external experts, Naked, for help with the change process, have implemented the 

design and design strategy in the process. 

 

In addition to conclusions about Academic Work have also the following conclusions been 

made: 

o Communication between the company and external experts is important regarding 

companies brand and their values. 

o The survey shows that the company has primarily reached out to economists in greater 

degree than the humanists. 

o Students describe Academic Work, from given statements, as: genuine, interesting, 

pioneering, career and work. 
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Inledning 

Bakgrund 

Att företag strategiskt använder design i sina utvecklingsstrategier och integrerar design inom 

ledningsprocessen har blivit en trend på marknaden enligt Frans Joaziasse. Han beskriver i sin 

artikel, Corporate strategy; Bringing Design Management into the field ur Design Manage-

ment Journal, att design har blivit en kärnkompetens inom företag och fått en bredare bety-

delse inom företagets verksamhet än att bara skapa vackra produkter. Idag är design en stark 

konkurrensfördel, vilket har lett till att både företag och designers vidgat sina ansvarsområden 

och ställts inför nya utmaningar (Joziasse, 2009). Denna studie är inriktad på om och på vilket 

sätt ett specifikt tjänsteföretag arbetar med designstrategi i en förändringsprocess och hur de 

når ut till målgruppen. Tjänsteföretag är ett relativt vitt begrepp. I denna studie är det 

undersökta tjänsteföretaget ett bemannings- och rekryteringsföretag. 

I dagens samhälle är det viktigt att produkter och tjänster inte bara fyller en funktion utan 

också uttrycker och förmedlar rätt budskap till intressenterna. Design har därför fått en allt 

viktigare funktion inom företag i syfte att utmärka företaget och särskilja det från 

konkurrenter på marknaden. Hela designplaneringen ska ses som en process där företaget på 

ett strategiskt sätt arbetar i olika steg, utifrån idéer till ett slutgiltigt koncept, och som sedan på 

ett effektivt sätt förmedlar företagets produkt eller tjänst. En bra och väl genomtänkt design-

strategi är ett starkt konkurrensverktyg för företag (Bruce m.fl., 2002). 

Begreppet design har ingen entydig definition och det finns en rad olika tolkningar av ordets 

betydelse. I och med detta är det otydligt vad design kan bidra med och på vilket sätt ett före-

tag ska integrera design i sin organisation. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, definierar 

design som en arbetsprocess där det handlar om att utifrån konsumentens behov utveckla 

innovativa och medvetna lösningar där kraven både är funktionella och estetiska. Design 

används inte bara för utveckling av produkter utan även för utveckling av tjänster, processer, 

budskap och miljöer (SVID, www.svid.se,,, 2010-11-08a). För denna studie anses SVID 

definition stämma väl överens med Joziasses beskrivning enligt ovan om designens utveck-

ling till en kärnkompetens. 

Tjänster är en växande marknad, en marknad som utmärks av krav på tillgänglighet och flexi-

bilitet och där konkurrensen ständigt skiftar. Utbudet av tjänster måste hänga med och an-

passas efter förändringar hos kundgrupperna (Almega, www.almega.se,,, 2010-11-07) och 

http://www.svid.se/
http://www.almega.se/
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därmed har tjänstedesign blivit viktigt för att synas och nå ut med rätt budskap till rätt mål-

grupp. Att formge tjänster istället för produkter är ett relativt nytt område (Kvint, 

www.dn.se,,, 2010-11-07) och det kan göra det svårt att begripa vad innebörden är. SVID 

definierar att tjänstedesign är: 

”Arbetet med att utforma ett tjänstekoncept, dess struktur och särskilt de delar som en 

användare uppfattar. Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och 

profil samt att den är lätt att använda och attraktiv för användare i målgruppen” 

(SVID, www.svid.se,,, 2010-11-09b, designordlista bokstav T). 

I och med att det skett förändringar på arbetsmarknaden under de senaste åren med ökade 

krav på flexibilitet hos både arbetsgivare och arbetstagare har bemanningsföretag fått en allt 

större roll i sökandet efter rätt kompetens för enskilda företag. Med flexibilitet menas att före-

tagen har ett behov av att kunna ta in personal för att snabbt kunna fylla uppkomna behov i 

form av tillfälliga förstärkningar (Öjemar, www.dn.se,,, 2010-12-01). 

Det blir viktigt för de tjänsteföretag som vill nå framgång och ökade marknadsandelar att ha 

en marknadsföring som är tydlig, riktar sig mot rätt målgrupp, finns med på rätt ställen och 

framförallt är uppdaterad i designspråket. Det handlar om att synas på ett effektivt sätt och 

tilltala intressenten. SVID menar nämligen: 

”Att design som integreras i verksamheten förmodligen är ett av de viktigaste konkur-

rensmedlen, när faktorer som kvalitet, pris och leveransprecision börjat bli självklar-

heter” (SVID, www.svid.se,,, 2010-12-10c, sid 3). 

I undersökningen Design för bättre affärer från 2008 som genomförts på uppdrag av SVID, 

Teknikföretagen i Sverige och Svensk Teknik och Design, framkommer att mer än hälften av 

de tillfrågade anser att design stärker varumärket. Undersökningen visar även på att andelen 

tjänsteföretag som aktivt väljer att jobba med design som en strategi har ökat från 22 till 33 

procent under åren 2004-2008 (SVID, www.svid.se,,, 2010-12-10d). 

http://www.dn.se/
http://www.svid.se/
http://www.dn.se/
http://www.svid.se/
http://www.svid.se/
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Bakgrund till frågeställning 

Organisationer möter alltmer komplexa och turbulenta miljöer där det krävs att de ständigt 

förändras samt anpassas till nya omständigheter och utmaningar. För att organisationer ska 

överleva i en värld som oavbrutet förändras och även nå framgång, är det viktigt med en stark 

och tydlig företagsidentitet. Genom att arbeta med en strategiprocess kan nya idéer väckas 

och dessa idéer kan skapa nya möjligheter att anpassa sig till utmaningar. Tidigare forskning 

har även visat att organisationer som strävar eller har en stark identitet kan bli fångar i sin 

egen framgång och därmed kan det bli en utmaning även för dessa organisationer att möta 

förändringar (Kjaergaard, 2009). 

Samtidigt som organisationer måste anpassa sig till förändringar i omvärlden och den globala 

konkurrensen måste de även röra sig mot att vara mer kreativa och innovativa. Det har därför 

blivit viktigt för organisationer att arbeta med design i sina egna verksamheter. Precis som 

förändringar sker i världen har även design förändrats. Tidigare var design bara en fråga för 

föremål, medan design idag har fått en strategisk betydelse för kreativitet och innovation och 

kan därmed vara ett viktigt verktyg i den globala konkurrensen. För många företag är det en 

utmaning att skapa en förståelse om vad design kan göra för dem och hur design ska 

integreras i företagets alla processer. Det handlar därmed inte om vad design är, utan om vad 

design kan bidra med (Sharma m.fl., 2010). 

För att kunna uppnå kvalitet i tjänstesektorn handlar det om att lyckas matcha förväntningar 

som mottagare kopplar till tjänsten. En vanlig produkt är redan tillverkad när mottagaren 

köper produkten medan en tjänst tillverkas vid utförandet/platsen. Tjänster skapas ofta utav en 

blandning av digital information, produkter och människor. Det är därför viktigt att designa 

tjänsten efter vem eller vilka som ska bruka den och att kundens förväntningar uppfylls. För 

att nå ut och locka slutkunden är det därför viktigt för tjänsteföretaget att lyckas integrera 

design i hela processen (Lovlie m.fl., 2008). 

Det räcker inte bara för företag att arbeta med design för att differentiera tjänster eller pro-

dukter på marknaden, utan även marknadsföringen av dessa har en betydande roll. Design kan 

både öppna upp nya marknader och återskapa liv på redan mogna marknader samtidigt som 

marknadsföring gör kunden medveten och väcker intresse om de produkter och tjänster som 

existerar på marknader. Marknadsföring och design kompletterar varandra och kan tillsam-

mans bidra till utvecklingen av nya tjänster och produkter (Bruce m.fl., 2007). 
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Design har blivit en tillgång som kan tillföra ett betydelsefullt mervärde för företag. Trots 

designens nya utvidgade användningsområde är det fortfarande många i affärslivet som har 

svårt att lyckas hantera design på bästa möjliga sätt (Lockwood, 2009a). Enligt Moñtana, i sin 

artikel Branding and design management: a brand design management model, från Journal of 

Marketing Management, är Design Management en helhetsprocess som förbättrar organisa-

tionens beslutsfattande. För att lättare utveckla tjänster som ger ett positivt samspel med 

intressenter bör Design Management samordnas med varumärkesbyggande. Trots att både 

design och varumärkesbyggande har blivit strategiska verktyg för företag de senaste åren har 

forskningen ägnat lite uppmärksamhet till vad just design kan bidra med i processen att bygga 

upp ett varumärke. 

Vidare menar Moñtana att kreativitet är nödvändigt i hela tjänsteutvecklingsprocessen för att 

kunna skapa och möta nya utmaningar. Ett starkt varumärke förutsätter bra design och därmed 

har kvaliteten på designen en betydande roll. För att frambringa ett trovärdigt varumärke som 

differentierar sig gentemot konkurrenterna, måste skapandet av detta också rymma en design-

strategi. Design Management handlar om hanteringen av samordning och överensstämmelse i 

en organisation. För att på bästa sätt designa varumärkesupplevelsen måste därför en design-

strategi inkludera tjänste- och produktdesign och hur varumärket ska kommuniceras ut till 

kund (Moñtana, 2007). 
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Frågeställning 

Hur ser ett tjänsteföretag på designstrategi utifrån en förändringsprocess? 

Syfte 

Studien syftar till att skapa en tydligare bild om och på vilket sätt ett tjänsteföretag arbetar 

med designstrategi i en förändringsprocess och hur de når ut till målgruppen. 

Metod 

Val av metod 

Grundmetoden är en abduktiv metodtriangulering som har sin grund i fallstudier som bygger 

på kvalitativa intervjuer, kvantitativ enkätundersökning och vedertagna teorier. 

Nedan följer en beskrivning av respektive metod som sedan följs av en genomförandebeskriv-

ning. Av genomförandebeskrivningen framgår det även vilka delar som är kvalitativa, kvan-

titativa och hur den abduktiva metodtrianguleringen har använts. 

Metodtriangulering 

Metodtriangulering bygger på att forskaren studerar ett eller flera objekt och tar fram data 

genom olika metoder. Metoden används för att frambringa data som belyser objektet eller 

objekten från olika håll och kompletterar varandra. Trianguleringen används för att erhålla en 

bredare och tydligare uppfattning om data (Denscombe, 2009a ). 

Abduktiv metod 

Abduktiv metod förklaras genom att en deduktiv och induktiv metod knyts samman för att 

kunna redogöra för teori och empiri. Ett specifikt fall undersöks först induktivt för att fram-

ställa ett resultat som sedan ska kunna jämföras med ett resultat som framkommit genom att 

samma teori prövats på nya fall deduktivt. För att teorin ska bli mer generell måste den prövas 

på olika metoder och genom det kan den stärkas för att bli mer allomfattande (Patel m.fl., 

1991, 2003a). 

Fallstudie 
En fallstudie innebär att betydelsefull information om helheten eftersöks. Forskaren kan stu-

dera ett eller flera företag genom en undersökning på en avgränsad grupp (Patel m.fl., 1991, 

Teori Teori Teori 1 Deduktion Induktion Abstraktion 
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2003b) och använda sig av en strategi som bygger på kvalitativa ansatser, det vill säga 

observationer och öppna frågestunder i sin realistiska miljö, kvantitativa försök som fram-

bringas genom tidigare statistik samt enkätundersökningar (Backman, 1998a). 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder väljs ibland framför kvantitativa metoder när information om ämnet är 

begränsad och en djupare inblick i ämnet önskas. I boken, Forskningshandboken för små-

skaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna skriven av Martyn Denscombe, be-

skriver författaren att det är viktigt att kunna fälla omdöme om att data kan verifieras. Han har 

valt att spalta upp fyra kriterier som ligger till grund för god forskning, nämligen: 

o Validitet 

o Tillförlitlighet 

o Generaliserbarhet 

o Objektivitet 

Nackdelen med att använda en kvalitativ metod är att data som har insamlats inte är struktu-

rerad och att det kan ta tid att sammanställa den (Denscombe, 2009b). 

Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod grundar sig på att kvantifiera data, exempelvis via enkätundersökningar. 

Metoden är mindre flexibel än en kvalitativ metod, på grund av att till exempel enkätunder-

sökningar utformas innan den svarande ska fylla i dem. Den stora risken med denna typ av 

metod är att forskaren riskerar att få fram en stor mängd data som blir svår att sammanställa 

och tolka (Denscombe, 2009c). 

Validitet och Reliabilitet 

Begreppet validitet kan användas både inom den kvalitativa samt kvantitativa forskningen och 

innebär att insamlad data också mäter vad den ska mäta vilket skapar en trovärdighet i forsk-

ningen. Validitet är en av hörnstenarna för att bedöma kvaliteten i forskningen och hänvisar 

till noggrannheten i datan, att den är exakt, korrekt och träffsäker. Det finns olika slag av 

validitet men den teoretiska validiteten har att göra med om indikatorer som ska mäta ett be-

grepp verkligen mäter just det begreppet (Denscombe, 2009d). 

Vid insamling av data är det också viktigt att veta hur pass tillförlitlig informationen är. När 

forskare gör undersökningar måste dessa utföras på ett tillförlitligt sätt, det vill säga forskaren 

måste veta att de har god reliabilitet (Patel m.fl., 1991, 2003c). Precis som validitet är be-
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greppet reliabilitet en av grundvalen för att bedöma forskningskvaliteten. Tillförlitligheten 

kan hänvisas till forskningsinstrumentets resultat och ifall instrumentet ger samma resultat vid 

upprepade mätningar. Med andra ord kan tillförlitligheten påvisa huruvida instrumentet är 

konsekvent eller inte. Vid hög reliabilitet ger instrumentet samma data vid upprepade tillfällen 

och detta gör att forskare kan lita på sina mätningar vilket är en viktig utgångspunkt för god 

forskning (Denscombe, 2009e). 

Trots att dessa begrepp används i både kvalitativa och kvantitativa undersökningar finns det, 

enligt Bryman m.fl. i boken Företagsekonomiska forskningsmetoder, många kvalitativa fors-

kare som tycker olika kring huruvida validitet och reliabilitet är relevanta för kvalitativa 

undersökningar. Detta eftersom det inte är själva mätningen som är i fokus i dessa undersök-

ningar. Dock kan begreppen anpassas till den kvalitativa forskningen och bedömas utifrån 

andra kriterier än vad den kvantitativa gör. 

Då denna studie främst bygger på en kvalitativ undersökning med ett bekvämlighetsurval som 

utgångspunkt, är det svårt att generalisera resultatet till andra sociala miljöer och situationer, 

det vill säga att uppnå extern validitet. Detta stämmer överrens med vad Bryman tar upp i sin 

bok och vidare beskriver han att ett alternativt kriterium till extern validitet i kvalitativ forsk-

ning är överförbarhet, hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Genom att inter-

vjuerna i den här studien är avgränsade till ett specifikt tjänsteföretag, Academic Work och 

kommunikationsbyrån Naked som Academic Work valt att ta hjälp av, handlar det om att få 

ett djup i undersökningen vilket ger fylliga och täta beskrivningar kring hur de ser på en 

designstrategi utifrån en förändringsprocess. Resultatet från denna typ av studie ger därför 

ingen fullkomlig bild eller sanning om hur det förhåller sig och kan därför inte generaliseras. 

Studien ger snarare en fylligare beskrivning av en förändringsprocess i ett företag och 

designens betydelse i denna. Därmed handlar det mer om hur överförbart resultatet är till en 

annan liknande miljö, vilket är svårt att uttala sig om i denna studie. 

Vidare bygger studien även på en kvantitativ undersökning där ett bekvämlighetsurval har 

gjorts på studenter från två olika lärosäten i Stockholm, Stockholms Universitet och 

Södertörns Högskola. Genom att använda olika metoder i samma undersökningar, det vill 

säga som ovan beskrivit en metodtriangulering, ger resultatet en bredare och mer objektiv bild 

eftersom det beskriver olika nivåer av verkligheten enligt Bryman. 

Att uppfylla kriteriet reliabilitet i denna studie är dock svårt då det inte, som LeCompte och 

Goetz menar i Brymans bok, är möjligt att skapa ett socialt sammanhang som ser exakt lika-



8 

 

dant ut hela tiden så att man kan göra om forskningen under identiska omständigheter. Där-

emot kan forskare enligt Bryman utgå från begreppet pålitlighet, som ett motsvarande krite-

rium till reliabilitet. Detta innebär att det garanteras en granskning av arbetsprocessen 

(Bryman m.fl., 2003, 2005a). I detta arbete har därför handledare granskat och bedömt de 

olika delarna i studien. Dessutom har intervjuerna spelats in på band vilket gör att svaren från 

informanterna kunnat återges korrekt. Tillsammans ökar detta pålitligheten i studien. I och 

med att frågeställningen i denna studie är inriktat på ett specifikt och smalt ämne, är det även 

troligt att som Bryman vidare menar att om andra forskare skulle göra samma undersökning 

igen, skulle de göra på ett snarlikt sätt (Bryman m.fl., 2003, 2005b). 

Genomförande 
Denna studie baseras på data i form av besöksintervjuer, intervjufrågor via mail och telefon, 

enkätundersökning och litteraturstudier. 

Först samlades sekundärdata in, det vill säga data som är publicerad eller utgiven såsom litte-

ratur, tidskrifter, vetenskapliga artiklar och internet. Syftet med en insamling av sekundärdata 

är att få en inblick i ämnet och finna vedertagna teorier (Dahmström, 1991, 2005). Studiens 

teorier har sedermera legat till grund för enkät- och intervjufrågorna. 

Primärdatan har därefter inhämtats från de undersökningar som genomförts, intervjuer och 

enkätundersökning. Insamlad data har formats till användbar information. Den information 

som kommer från intervjuerna har därefter jämförts och analyserats mot tre olika teorier som 

beskrivs i teoridelen. 

Intervju som insamlingsmetod 

Både en kvalitativ och kvantitativ metod har använts i denna studie, där den kvalitativa meto-

den har genomförts via intervjuer. Valet av intervjuer som insamlingsmetod har bedömts vara 

mest användbart, då arbetet strävar efter en djupare förståelse och inblick kring ämnet 

(Backman, 1998b), det vill säga i detta fall hur ett tjänsteföretag ser på designstrategi utifrån 

en förändringsprocess. Vidare menar Denscombe att genom intervjuer skapas mer detaljerad 

och djupgående data som kan ge betydelsefulla insikter av den information som lämnats men 

också av nyckelpersonernas kunskaper inom ämnet. Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig 

även på att det enklare går att anpassa intervjun efter rådande omständigheter. 

Djupintervjuer har genomförts eftersom metoden enligt Denscombe lämpar sig för data-

insamling baserad på: 
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o Åsikter, 

o uppfattningar, 

o känslor, 

o erfarenheter som behöver utforskas på djupet och i detalj, 

o känsliga frågor som kan diskuteras på ett öppet och ärligt sätt, samt 

o privilegierad information som bara nyckelpersonerna på fältet kan delge 

(Denscombe, 2009f ). 

Den typ av intervju som har använts i denna studie är semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att det finns förutbestämda ämnen som ska behandlas samt frågor som ska besvaras. 

Dock kan frågorna och ämnena variera i sin form och ordningsföljd. Det ska även finnas ut-

rymme för informanterna att utveckla sina idéer och lyfta fram vad de anser vara väsentliga 

faktorer. Vid semistrukturerade intervjuer är, vidare enligt Denscombe, svaren öppna och den 

intervjuade informanten ska kunna utveckla sina synpunkter, till skillnad från en strukturerad 

intervju där forskaren har stor kontroll över utformningen på frågor och svar (Denscombe, 

2009g ). Eftersom denna studie är inriktad på ett specifikt område om design och förändrings-

processen, har det varit nödvändigt med en viss styrning och förutbestämda frågor för att få 

med väsentlig information om det specifika ämnet. 

I insamlingen av primär data skedde djupintervjuer med nyckelpersonerna Anna Ersholt, 

marknadschef på Academic Work och Johan Falk VD på kommunikationsbyrån Naked (se 

bilaga 1-7). 

För att få så tydliga svar som möjligt under intervjuerna, skickades frågorna ut till berörda 

parter två dagar före intervjutillfället. Syftet med att skicka ut frågor i förväg var att den inter-

vjuade skulle kunna läsa igenom och skapa sig en bild över vad intervjun skulle handla om 

före intervjutillfället (Wahlgren m.fl., 1989, 2005). Intervjuerna har skett med hjälp av en 

bandinspelare och sedan har innehållet transkriberats. 

Då intervjun med marknadsansvarige Ersholt på Academic Work var semistrukturerad till sin 

form med förbestämda ämnen och frågor, men med utrymme för utveckling av idéer och syn-

punkter, tillkom det sex frågor utöver de som fanns med i frågeformuläret. Däremot togs inte 

fråga 14 med i transkriberingen då Ersholt svarat på den i en tidigare fråga. Inte heller fråga 

17 besvarades då Ersholt inte kunde ge ett bra svar utan hon ansåg att den frågan skulle ställas 

till eventuell informant hos Naked. 
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I efterhand har intervjun med Academic Work behövt kompletterats med ytterligare två frågor 

om hur företaget på ett samordnat sätt styr och leder sina servicetjänster. På grund av tidsbrist 

för Ersholt har frågan besvarats av en anställd på Academic Work som velat vara anonym, 

vilket innebär att svaren präglas av just den personens uppfattning om företaget. Det borde 

dock inte spela så stor roll eftersom frågan är av den art att den sannolikt skulle ha besvarats 

på samma sätt oavsett vilken anställd inom företaget som tillfrågats. 

På grund av tidbrist hos Naked önskade Falk att en sammanfattning av intervjufrågorna skulle 

göras, eftersom det skulle bli en lättare hantering för honom. Falk begärde att fem frågor 

skulle väljas ut och att dessa frågor skulle skickas via mail så han kunde svara på dem vid 

tillfälle. Senast 2010-12-03 önskades hans svar tillbaka. 

Efter påminnelser och påringningar svarade Falk 2010-12-06. Han ville då ta intervjufrågorna 

via telefon istället. I och med att förutsättningarna ändrades och insamlad data begränsades 

utgick vissa frågor. Då det blev en telefonintervju istället för mailintervju kunde följdfrågor 

ställas och Falk kunde i och med det utveckla sina svar ytterligare. Telefonintervjun spelades 

in med hjälp av en bandinspelare och sedan transkriberades innehållet. 

Utöver intervjuerna (se bilaga 1-7) har även en kvantitativ metod använts. Valet av 

insamlingsmetod var en enkätundersökning på två utvalda lärosäten, Stockholms Universitet 

och Södertörns Högskola. Syftet med att genomföra enkätundersökningen på plats gentemot 

att göra enkätundersökningen via internet var att undgå dröjsmål i svar, att undvika uteblivna 

svar och att kunna styra urvalet av studenter så att det blev en spridning mellan utbildnings-

inriktningar, humaniora och ekonomi. Insamlad data har analyserats i analysavsnittet. 

Den 29 november 2010 utfördes enkätundersökning 1 (se bilaga 8) hos båda lärosätena. 

Under sammanställningen av dessa upptäcktes några otydligheter och felaktigt ställda frågor, 

vilket kan ha medfört att vissa frågor uppfattats som oklara. Det kan även ha lett till att svaren 

inte gav den objektiva information som önskades, det vill säga tillförlitligheten påverkades 

negativt. Antalet positiva och negativa påståenden om Academic Work var till exempel inte 

lika många i den första enkätundersökningen. Då en av frågorna innehöll tolv positiva och tre 

negativa alternativ om företaget kunden den uppfattas som ledande och därmed påverka de 

som svarade på ett inte önskvärt sätt. 

Vid resultatredovisningen hade förvisso mindre tonvikt kunnat läggas vid de frågor som inte 

var rätt ställda. Men för att erhålla ett så rättvisande och sanningsenligt resultat som möjlig så 
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genomfördes en ny enkätundersökning istället. Vissa av den första enkätundersökningens 

frågor omformulerades och delfrågor lades till. De frågeställningar som ej ansågs relevanta 

för studien togs också bort. 

Den 13 december 2010 gjordes enkätundersökning 2 (se bilaga 9-11) på plats igen hos de 

bägge lärosätena. Genom enkätundersökning 2 (hädanefter nämnt enkätundersökning 2 eller 

andra enkätundersökningen) så gavs det möjlighet att tydliggöra frågorna ytterligare och på så 

sätt erhålla så informativ samt rättvis data som möjligt. 

Bekvämlighetsurval 

Urvalet för denna studie är ett bekvämlighetsurval med en avgränsning till att undersöka 

tjänsteföretaget Academic Work, kommunikationsbyrån Naked samt utvalda studenter på 

Södertörns Högskola och Stockholms Universitet som utgör en av Academic Works mål-

grupper. Denna form av urval innebär att man väljer något som är lätt tillgängligt. Detta på 

grund av att tiden är begränsad och att det är bekvämt att göra ett snabbt urval som är 

åtkomligt (Denscombe, 2009h s 39). Eftersom resurserna är begränsade i denna studie är det 

mest rimligt att välja denna urvalsmetod. 

Academic Work 

Academic Work är ett av Nordens största företag när det gäller tjänste- och bemannings-

branschen, nischen studenter samt unga akademiker. Sedan 1998 har Academic Work arbetat 

utifrån tre studenters vilja att skapa en möjlighet att studenter ska få arbetserfarenhet vid sidan 

om studierna. Idag expanderar företaget internationellt och finns i Oslo, Finland, Danmark 

samt Tyskland. Företaget vill ta större plats på nya marknader och skapa nya typer av tjänster 

till sina kunder. Deras främsta mål är att hjälpa studenter och unga akademiker till jobb, allt-

ifrån extrajobb, konsultuppdrag till rekryteringar. De vill framförallt hjälpa målgruppen 

”Young Professionals”, det vill säga studenter och unga i början av sina karriärer, till att 

komma ut på arbetsmarknaden. 
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För att förtydliga företagets värde ”Home of Young Professionals” och vad en ”Young 

Professionals” är har företaget definierat det på följande sätt: 

”Det vedertagna sättet att beskriva en Young Professional är en person med akademisk 

utbildning som befinner sig i början av karriären. Vi på Academic Work inkluderar så-

väl högskolestudenter som personer med avslutade studier och ett par års arbetslivs-

erfarenhet i begreppet Young Professionals. Vi tycker att Young Professionals är en 

fantastiskt intressant och rolig målgrupp att arbeta med – fyllda med kraft och energi i 

början av sina karriärer” (Academic Work, http://www.academicwork.se,,, 2010-12-

21a). 

Med kontor i Stockholm, Umeå, Arlanda, Göteborg, Linköping, Örebro, Jönköping, Kalmar, 

Karlstad och Malmö hoppas de på att nå kunder över hela Sverige (Academic Work, 

www.academicwork.se,,, 2010-10-27b). Genom en besöksintervju gavs företaget möjlighet att 

förklara syftet och målsättningen med den förändringsprocessen som genomförts när de bland 

annat har utvecklat en ny grafisk profil och positioneringen ”Home of Young Professionals”. 

Naked 

Naked är den kommunikationsbyrå som Academic Work valt att samarbeta med för framtag-

ningen av sitt nya koncept. För cirka 10 år sedan grundades denna kommunikationsbyrå i 

London, men har idag expanderat och finns nu också etablerade i New York, Amsterdam, 

Paris, Oslo, Köpenhamn, Sydney, Melbourne, Tokyo, Berlin och Stockholm. Fredrik 

Svensson och Johan Falk grundade kontoret i Stockholm tidigare i år och har redan skapat sig 

kunder som RFSU AB, Unibet, Bacardi, Bilia, Lego och nu Academic Work (Academic 

Work, www.academicwork.se,,, 2010-11-08c). Anledningen till att Naked, Johan Falk, 

intervjuades grundar sig i att han har ansvaret för framtagande av Academic Works för-

ändringsprocess. Genom en intervju gavs Naked tillfälle att redovisa vad de har haft för 

grundläggande strategi när de arbetat fram konceptet. 

Studenter 

Utvalda studenter från Södertörns Högskola och Stockholms Universitet har tillfrågats att 

delta i en enkätundersökning. En gränsdragning för enkätundersökningen gjordes vid 50 

studenter från varje lärosäte. Tillsammans blev urvalet 100 studenter vilket får anses vara 

rimligt antal med hänsyn till studiens omfattning samt begränsade resurser. 

http://www.academicwork.se/
http://www.academicwork.se/
http://www.academicwork.se/
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Motivering till urval 

Valet att avgränsa studien till att endast titta på tjänsteföretaget Academic Work motiveras 

främst av att de nyligen har arbetat fram ett helt nytt koncept för att stärka sin position på 

marknaden och öka målgruppens kännedom om företaget. Det grundar sig också i ett intresse 

kring tjänstebranschens ökade tillväxt på marknaden och att Academic Work är Sveriges 

största tjänsteföretag inom nischen unga studenter och akademiker. I och med att unga 

akademiker blir alltmer eftertraktade på arbetsmarknaden är det intressant att undersöka om 

och på vilket sätt tjänsteföretaget, Academic Work, valt att använda sig av en designstrategi i 

sin positionering för att nå ut med sina värden till en av deras målgrupper, nämligen 

studenterna. Att undersökningen inte innefattar fler tjänsteföretag än Academic Work grundar 

sig i att det företaget har tagit ett stort kliv och strategiskt arbetat fram ett nytt koncept med en 

helt ny grafisk identitet, där designen har en stor roll. Vikten ligger i att få en djupare för-

ståelse hur ett tjänsteföretag ser på och om de arbetar med en designstrategi i en förändrings-

process snarare än att få en bredd eller att göra en jämförande undersökning mellan flera 

företag. Detta medvetna val motiveras också av att resurserna för denna studie är begränsade 

vad avser tid och ekonomiska möjligheter. 

Att därefter, vidare i den kvalitativa undersökningen, välja kommunikationsbyrån Naked som 

informant till denna studie blev viktigt då de tillsammans med ledningen i Academic Work, 

har tagit fram det nya konceptet. 

Valet i denna studie har också varit att utföra en kvantitativ enkätundersökning till utvalda 

studenter. Urvalet studenter gjordes för denna studie utifrån information från Academic 

Works hemsida och egna tolkningar att företagets målgrupp bestod av unga akademiker och 

företag (www.academicwork.se,,, 2010-12-20d). Efter intervjun med Falk på Naked gavs 

information om att Academic Works målgrupp studenter består av: 

o Personer 35-60 år som jobbar på olika företag. 

o Personer 18-39 år som vill ha jobb och som kanske fortfarande studerar och vill ha 

extra jobb (denna målgrupp nås genom att placera sig ute på campusområden). 

o Personer 25 och uppåt, det vill säga de som är klara med sina studier och har arbetat 

med olika jobb men vill ha hjälp att hitta det rätta. 

(Se bilaga 7, fråga 6). 

Tack vare denna information togs ett beslut om att göra urvalet mer begränsat och titta närmre 

på målgruppen 18-39 år som vill ha jobb och som kanske fortfarande studerar och vill ha 

http://www.academicwork.se/
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extra jobb. Falk betonade i intervjun att de haft fokus på denna målgrupp (18-39 år) i fram-

tagandet av det nya konceptet, men att det var viktigt att hitta en balans mellan ”Young 

Professionals” och företag (se bilaga 7, fråga 3). Denna uppsats har därmed inte syfte att kolla 

närmre på hur målgruppen 35-60 år som jobbar på olika företag och med hänsyn till detta 

kommer inte djupare analys att göras för denna målgrupp. Samma sak gäller för målgruppen 

25 och uppåt som är klara med sina studier, har jobbat med olika typer av arbeten och vill ha 

hjälp att hitta det rätta. En anledning till varför målgruppen företag valdes bort var svårigheten 

att hitta rätt företag som har tid och möjlighet att hjälpa till i denna studie. 

För att kunna få en bredare bild av hur Academic Works nya designstrategi nått ut till den 

utvalda målgruppen (det vill säga studenter 18-39 år) och därmed inte bara ett lärosätes upp-

fattning, togs beslutet att studenter från både Stockholms Universitet och Södertörns 

Högskola skulle medverka. Att urvalet blev studenter vid Södertörns Högskola och 

Stockholms Universitet beror även här bland annat på att resurserna är begränsade. Eftersom 

författarna som skulle utföra undersökningen var bosatta i centrala Stockholm var det både 

billigt, tidbesparande och bekvämt att välja lärosäten i Stockholms län eftersom det ansågs 

betydelsefullt för studien att de var närvarande. Ännu ett skäl till valet av lärosäten i 

Stockholmsområdet var att där finns ett stort antal och en stor mångfald av studenter. Dess-

utom är Stockholm en storstad med många olika typer av företag vilket tillsammans med de 

andra faktorerna passar Academic Works profil som tjänsteföretag, det vill säga stort utbud av 

studenter med varierande bakgrund och stort arbetsutbud. För att ytterligare avgränsa urvalet 

har valet fallit mot studenter som har humanistisk och ekonomisk inriktning samt läser 

program och inte enstaka kurser. Detta val gjordes då humaniora och ekonomi innefattar 

många utbildningar och därmed också fångar in ett stort antal studenter som kunde vara 

aktuella för undersökningen. Det motiveras också av ett intresse att undersöka studenter 

utifrån olika utbildningsområden som sedan skulle kunna vara intressanta för just Academic 

Works tjänster. Södertörns Högskola och Stockholms Universitet erbjuder många program 

med humanistisk och ekonomisk inriktning, till skillnad från exempelvis Kungliga Tekniska 

Högskolan och Handelshögskolan som också är placerade i Stockholm men som endast har 

teknik eller ekonomi som utbildningsinriktningar. Att vidare begränsa undersökningen till 100 

studenter, 50 från vardera lärosäte, valdes på grund av arbetets omfattning som tidigare 

nämnts i bekvämlighetsurvalet studenter. Detta kan anses vara rimligt för att ge en överblick 

över hur de når ut till målgruppen samt om det finns någon skillnad hur det uppfattas mellan 

ekonomer och humanister. 
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Med hänsyn till kvantiteten i urvalet på respektive lärosäte har någon jämförelse inte gjorts 

mellan lärosätena. Kriterier som ska vara uppfyllda för att studenterna ska vara lämpliga 

respondenter är, förutom att de ska studera på någon utav de två utvalda lärosätena, 

studenternas tillgänglighet, intresse att delta i undersökningen samt programutbildningar. 

Då denna studie är begränsad till företaget Academic Works förändringsprocess, har det 

funnits intresse av att få tillgång till lämpliga respondenter som varit inblandade i utveck-

lingen av den nya helhetslösningen. De utgörs av marknadsansvarige Anna Ersholt på 

Academic Work och VD/kontaktpersonen till Academic Work på kommunikationsbyrån 

Naked, Johan Falk. Dessa personer har medvetet valts ut då de har en unik inblick i ämnet och 

en särskild position, vilket kan ge en god bild av hur det nya konceptet har tagits fram samt 

om och på vilket sätt Academic Work arbetar med en designstrategi. 

Diskussion kring metod och urval 

Det finns en del svårigheter med kvalitativa intervjuer. I de intervjuer som genomförts för 

denna studie har det största problemet varit att inte styra den intervjuade på ett sådant sätt att 

personen i fråga endast svarade vad den trodde att vi ville veta istället för att svara vad den 

egentligen ansåg. Detta övervägs dock av det positiva med en kvalitativ intervju där intervju-

personen får möjlighet att utveckla sina åsikter och ståndpunkter som i sin tur ger en ökad 

förståelse hur personen upplever situationen och frågan. 

Valet av att utföra en enkätundersökning motiveras genom att undersöka hur Academic Work 

når ut till en av deras utvalda målgrupp, studenter. Fördelarna med en enkätundersökning 

speglar den kvalitativa metodens nackdelar, det vill säga att personen i enkätundersökningen 

inte styrs av den som utför undersökningen annat än när det gäller valet av frågor. En annan 

av de stora fördelarna med enkätundersökningar, vilket dock ej ses som en nackdel mot de 

kvalitativa intervjuerna, är att de svarande kan vara mer anonyma vilket kan leda till att svar 

på känsliga frågor kan bli mer sanningsenliga. Utifrån frågorna får personen ensam fylla i 

svaren. I enkäten till denna studie föll valet på att ha frågor med svarsrutor och svarsskalor 

mellan 1-5. 

Nackdelen med en enkätundersökning är att det inte alltid är möjligt att fördjupa sig i vad den 

som besvarat frågorna menat med sina svar eller hur personen uppfattat respektive fråga. 

Detta kan leda till att respondenterna tolkar frågor på olika sätt och att svaren därför kan 

spreta åt olika håll och försvåra tolkningen av enkätsvaren. Det kan i sin tur påverka resultatet 

negativt (se kapitel: egen kritik). 
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Den övergripande metoden har varit metodtriangulering vilket i sig har många styrkor genom 

att två av varandra oberoende metoder har varit ingående parametrar i den slutgiltiga 

analysen. Fördelen med en sådan analys är att om en av metoderna och dess resultat skulle 

vara mindre korrekta kan felmarginalen i den övervägas av den andra metoden och dess 

resultat. En nackdel kan vara att resultatet från de olika metoderna, genom forskarens 

bedömningar, kan komma att ges olika tyngd i den slutgiltiga analysen och genom det 

avspegla en viss subjektivitet i slutsatserna. Med hänsyn till att enkätundersökningen har haft 

till syfte att se hur Academic Work har nått ut till målgruppen och intervjuerna haft till syfte 

att skapa en tydligare bild om och på vilket sätt ett tjänsteföretag arbetar med designstrategi i 

en förändringsprocess påverkas inte resultatet av subjektivitet utifrån dessa aspekter. De två 

olika metoderna har i stället använts för att få en bredare och tydligare bild av datan. 

Med hänsyn till att resultatet bygger på kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ enkätunder-

sökning som har analyserats utifrån författarnas föreställningar och uppfattningar kommer 

dock inte denna studie att kunna vara helt objektiv. 

På grund av tidsskäl har strategin kring urvalet varit att med enkla medel få en så heltäckande 

bild som möjligt kring Academic Works designstrategi och hur de når ut till en av dess 

målgrupper, studenter. En av svagheterna med enkätundersökningen är att urvalet ej skett 

slumpmässigt vilket kan påverka resultatet negativt. Fördelen med att ha styrt urvalet i denna 

undersökning är istället att det har gett möjlighet att få med olika utbildningsinriktningar. Det 

gör att man kan se skillnaden i resultatet mellan studenter som läser samhällsvetenskapliga 

och humanistiska programutbildningar för att kunna analysera om de upplever designen på 

olika sätt. När enkäten utformats har hänsyn tagits till målgruppen genom att svarsalternativen 

har utformats så att svaren skulle bli så tydliga som möjligt för analysen och studien i sin hel-

het. Ett problem som kan uppstå med enkätundersökningar är att informationen kan komma 

att brista i sanning (Trost, 2007). 

Det är dock ofta relativt komplicerat att göra ett urval som leder till att undersökningar ger en 

rättvis eller korrekt bild av det som undersöks. Med hänsyn till komplexiteten med enkät-

undersökningar har denna undersökning reviderats efter att den genomförts. Detta för minska 

antalet felkällor och öka trovärdigheten så att resultatet skulle bli någorlunda tillförlitligt. 

Det som kan kritiseras är att det inte gjorts fler enkäter för att få en tydligare bild över hur 

studenterna har uppfattat den nya positioneringen och att det inte genomförts fler ingående 

intervjuer med dels anställda hos Academic Work, dels anställda hos Naked. Sett utifrån det 
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resultat som undersökningarna har gett bedöms svagheterna inte vara så stora att fler under-

sökningar behövt genomföras. 

En svaghet med de kvalitativa intervjuerna är att urvalet skett genom ett bekvämlighetsurval 

och enbart riktats in på ett tjänsteföretag. Även enkätundersökningen är utformad utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Därmed går det inte att generalisera resultatet på hela tjänstebranschen. 

Som nämnts tidigare under kapitlet om motivering till urval ska denna studie ge en djupare 

förståelse kring designstrategi utifrån en förändringsprocess där utgångspunkten ligger i att på 

ett djupare plan se om och på vilket sätt ett tjänsteföretag arbetar med en designstrategi. Med 

detta som bakgrund avgränsades studien till ett tjänsteföretag vilket även framgår av syftet 

med studien. 
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Teori 

Denna studie utgår från tre olika teorier som har relevans till frågeställningen och syftet. 

Dessa är; Design Management, Designstrategi och Service Management. 

Design Management 

Design Management innebär att på bästa sätt lyckas förvalta och leda design i organisationer 

samt i dess verksamheter, processer och projekt (Lockwood, 2009b). Genom att förvalta 

design på ett effektivt sätt kan det leda till högre varumärkesvärde för företag vilket i sin tur 

kan leda till försprång gentemot konkurrenterna. Att få en ökad förståelse av vikten att leda 

design i en organisation och i alla dess områden kan även öka förmågan att kunna genomföra 

kreativa förändringar. Design Management skapar värde för företag (Borja De Mozota, 

2003a). Denna teori är betydelsefull för vår frågeställning då teorin tar upp relevanta faktorer 

som förklarar att det är viktigt att förvalta design i en organisation för att få ett ökat värde. 

Designstrategi 

Enligt denna teori bör det centrala för företag vara att engagera sig för design, att mål-

medvetet arbeta fram en strategi, en plan för att integrera design och ett designtänk i sin verk-

samhet. En designstrategi kan förklaras som resultatet av ett effektivt designtänk och Design 

Management. Designstrategin anger riktlinjer och planeringen för hur arbetet inom organi-

sationen ska gå till där målet är att klargöra designens utmärkande egenskaper och målsätt-

ning (Lockwood, 2009c). 

Att skapa medvetna och bindande mål samt fastställa vad designen ska bidra med underlättar 

för företag att implementera design i organisationen, både i tänkandet och i processerna. 

Dessa faktorer är centrala för denna uppsats då de ger en djupare förståelse i vad en design-

strategi kan bidra med för att skapa en förändring. För att kunna differentiera sig på 

marknaden är en välutvecklad och genomtänkt designstrategi ett starkt konkurrensverktyg. 

Beroende på hur designstrategin ser ut uttrycker företaget ett visst värde som även stärker 

dess identitet (Borja De Mozota, 2003b). 

Service Management 

Service Management handlar om vikten av att på ett samordnat sätt styra och leda olika 

servicetjänster. Management är helt klart en avgörande faktor för att lyckas nå ett effektivt 

servicesystem, där skickligheten ligger i att kunna samordna och kombinera mänskliga hand-
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lingar för att få saker att inträffa. Service Management ska se till att det blir en ökad kvalité på 

tjänsterna, att tjänsterna är anpassade till den specifika företagsverksamheten som ska gynnas 

och att de även förmedlar ett högt värde. Richard Norrmann förklarar i sin bok Service 

Management - ledning och strategier i tjänsteproduktion att: 

”service är en social process och management är förmågan att styra sociala processer” 

(Norrmann, 2000a, sid 58). 

Vidare i boken tar Norrmann upp statistik som visar på att aktiv tjänstearbetskraft i Sverige 

har ökat från 5 procent år 1870 till 79 procent år 2000, vilket i sin tur påvisar en kraftig till-

växt inom servicesektorn. I och med denna framväxt krävs det att företag också kan hantera 

sina tjänstesystem på ett så effektivt och framgångsrikt sätt som möjligt och det är där Service 

Management tar sin roll (Norrman, 2000b). 

Service Management teorin är relevant i detta sammanhang då den ger en övergripande för-

ståelse i hur viktigt det är att just, på ett samordnat sätt, styra och leda olika servicetjänster, 

som exempelvis i ett tjänsteföretag. Det är inte bara relevant att förstå hur tjänsteföretaget, 

utifrån en förändringsprocess, ser på en designstrategi, utan det är också av stor betydelse att 

få en inblick i att kunna samordna och kombinera mänskliga handlingar för att öka kvaliteten 

på just tjänsterna. För det är tjänsterna som i slutändan måste vara rätt anpassade till det speci-

fika företaget och därför är slutligen även denna teori relevant för studien. 

Som nämnt ovan är Service Management och Design Management är två teorier som båda 

handlar om att samordna och styra något på ett effektivt sätt, men med inriktning på olika 

områden. För att få en djupare förståelse i om och på vilket sätt ett tjänsteföretag ser på en 

designstrategi utifrån en förändringsprocess är det därför viktigt att få en klarhet i såväl sam-

ordning och styrning av servicetjänster i ett tjänsteföretag som i ledning och styrning av 

design i dessa. 
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Resultat 

I detta kapitel sammanställs resultatet från intervjuerna (se bilaga 1-7) och utdata från enkät-

undersökning 2 (se bilaga 9-11). 

Intervjuresultat Academic Work 
I framtagandet av Academic Works förändringsprocess har företaget anlitat 

kommunikationsbyrån Naked för att ta fram ett nytt koncept. Under detta arbete har 

successivt olika delar, som nedan beskrivs, kommit att uppmärksammats varefter processen 

har fortlöpt. Stora delar av företagets kommunikation har därmed påverkats. 

Naked har arbetet med en översyn av Academic Works kommunikationsplattform. För att 

kunna investera och genomföra en kampanj i media krävdes ett nytt koncept med ett nytt 

tema. Under processen blev Academic Work medvetna om att det nya temat, ”Home of 

Young Professionals”, inte stämde överrens med deras företagsprofil vilket ledde till det blev 

nödvändigt att också skapa en ny grafisk identitet. Academic Works gamla värden stod för 

energi, kraftfullhet och ett ungdomligt engagemang medan företaget nu ville förtydliga och 

kommunicera värden som trovärdighet och storhet. Samtidigt skulle den ungdomliga energin, 

som fanns inom företaget, fortsätta vara en viktig del av värdena hos företaget. 

När värdena var tydliggjorda lanserades deras nya reklamkampanj ”Home of Young 

Professionals” för att sätta fart på karriärer och företag. I tidigare reklamkampanjer använde 

Academic Work temat ”snabbare, smartare och hungrigare” och ”experience for life”. Det 

förstnämnda finns fortfarande kvar, dock bara internt i deras egna värderingar. Utgångs-

punkten för Academic Work idag är satsningen på konceptet ”Home of Young Professionals”. 

Den ska riktas utåt, dels mot studenter med kandidatexamen, dels mot företagskunder. 

Sammanfattningsvis har hela förändringsprocessen handlat om att först se över vad Academic 

Work ska kommunicera, för att sedan börja investera i media, byta logotyp och se över det 

grafiska manéret. Academic Work har med vissa riktlinjer för förändringsarbetet anlitat en 

kommunikationsbyrå för att designa konceptet och bidra till att implementera det i företaget. 

Academic Work har inte sagt att de vill att Naked ska utgå från en specifik designstrategi. 

Företaget anser snarare att designstrategi inte varit i fokus i utvecklingsarbetet. De har istället 

angett ett mål med förändringen vilket har varit att det ska skapas en tydligare kontakt med 

målgruppen. Målgruppen är då främst kundmålgruppen men även akademiska studenter och 
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valet av att fokusera på kundmålgruppen i första hand bygger på att de tidigare lagt fokus på 

studenterna och att det var dags att göra något nytt. 

Kommunikationsbyrån Naked ansvarade för projektet och framtagning av konceptet. Under 

projektets gång har Naked haft ett flertal avstämningsmöten med Academic Work för att 

säkerställa att de får vad de önskar. Kommunikationen mellan företagen har enligt Ersholt 

fungerat väl och det har varit Naked som hållit i det hela. 

Design för Academic Work är enligt Ersholt, något som hjälper kommunikationen att nå fram. 

Det är viktigt att designen finns med, både i den visuella och skriftliga kommunikationen. 

Den röda tråden var något som inte fanns i den tidigare helhetslösningen och det var därför 

företaget startade detta projekt. Ersholt menar att Academic Work hade kommit till ett läge 

där det var viktigt att skapa något nytt. Det nya uttrycket skulle spegla ”Home of Young 

Professionals” och skapa en attraktion hos målgruppen men framförallt särskilja dem på 

marknaden gentemot konkurrenter. Utifrån dessa riktlinjer har de skapat en strategi för att nå 

sina mål. Det är en omedveten designstrategi som de har låtit Naked översätta till verklighet. 

Ersholt menar vidare att de genom sitt nya koncept, vill skapa ett bättre samröre mellan 

Academic Work som varumärke och konceptet ”Home of Young Professionals”. 

Internt inom Academic Work upprätthålls en viss typ av företagskultur där fokus ligger på 

försäljning och problemlösning för att göra kunden nöjd. Det finns en drivkraft om att alltid 

bli bättre och en kultur som bygger på energi (www.academicwork.se,,, 2010-12-16e). En 

anställd på företaget berättar att organisationen är uppbyggd kring olika team beroende på 

tjänsteområde, exempelvis IT-team, ekonomiteam etcetera. I varje team finns en teamledare 

som ser till så att alla inom teamet strävar efter samma mål och över teamledaren sitter en 

kontorschef. På detta sätt arbetar alla anställda nära varandra för att leverera rätt tjänster till 

rätt företag. 

Antingen marknadsför de sig till unga akademiker eller till olika företag som kan tänkas 

behöva Academic Works hjälp med bemanning och eller rekrytering. Ersholt berättar, att som 

student är webbsidan på nätet det bästa sättet att få kontakt med Academic Work. Webbsidan 

fungerar som ett kontaktfönster där alla lediga tjänster finns uppdaterade och där man som 

student även kan skapa sin profilsida med CV och personligt brev. Det är genom webbsidan 

som studenter sedan söker tjänster och sökningen kan leda till en kallelse till intervju hos 

Academic Work. Förutom webbsidan berättar Ersholt vidare att de ofta är med på arbets-

http://www.academicwork.se/
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marknadsdagar för att berätta mer om sina tjänster, och de håller även i föreläsningar ute på 

campusområden för att prata direkt till studenter om Academic Work. 

För att leda sina tjänster mot företag har Academic Work egna säljare som enbart arbetar med 

att marknadsföra Academic Work som företag och vad de i sin tur kan erbjuda kunden. På så 

sätt, menar den anställde, blir det lättare för de anställda på Academic Work att vidare i 

processen, matcha företagens krav och leverera de rätta tjänsterna till rätt kund. 

Intervjuresultat Naked 
Johan Falk som är VD och kundansvarig på Naked förklarar att design för dem är det grafiska 

uttrycket i alla kanaler. Design handlar om att titta på helheten och därefter hitta lösningar till 

de problem som finns. För Academic Work handlade det om att få hjälp med hela sin profil. 

Falk uttrycker det på följande sett: 

”Design för oss är det samlade, kommunikationen i alla kanaler” (Se bilaga 7, fråga 2). 

Arbetet med att ta fram en helt ny profil var för Naked en lång process där fokus i början låg i 

att titta på Academic Works positionering. Riktlinjen från Academic Work var att företaget 

ville ta plats med sin nya positionering och koncept ”Home of Young Professionals” och ut-

ifrån det har Falk haft ansvaret för hela projektet men arbetat i en nära kontakt med Academic 

Works ledning för kontinuerliga avstämningar. 

I och med att Ersholt från Academic Work inte varit med i själva framtagningen av det nya 

konceptet, utan mer funnits i bakgrunden och gett riktlinjer så är det Falk tillsammans med 

kollegor som har drivit designprocessen i alla moment. Det finns ett designtänk genom hela 

arbetet där designen har anpassats för att ”sticka ut”, som Falk förklarade det, och för att 

väcka ett intresse hos målgruppen. Falk berättade vidare att designen inte bara ska vara snygg 

utan även samordnas med vad företaget vill förmedla ut med varumärket Academic Work och 

”Home of Young Professionals”. I och med att de ville förmedla ut ett budskap om att de är 

stora blev det viktigt att ta fram en symbol som integrerades med budskapet och som även 

skiljde ut dem från deras största konkurrenter: Proffice, Poolia, Adecco och Manpower. 

Naked, som har varit drivande i framtagningen av konceptet, säger att de använt sig av en 

designstrategi, dock inte en särskilt stor designstrategi. För Naked är en designstrategi att 

skapa design genom att översätta de viktigaste värdena i en organisation till en mer 

kommersiell nivå. I projektet med Academic Work var det enligt Naked enkelt att överföra 

värdena i deras positionering. Deras designstrategi gick ut på att minska gapet som fanns 
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mellan de gamla och de nya värdena. Som nämnts tidigare, ansågs de gamla värdena vara för 

ungdomliga och inte tillräckligt professionella för Academic Work. De nya värdena skulle ge 

ett tyngre och mer trovärdigt intryck. Målet var alltså att hitta en balans mellan det gamla och 

det nya för att kunna nå ”Young Professionals”. 

För att lyckas få fram de rätta värdena var det viktigt att titta på mottagarna för att hitta de 

rätta målgrupperna. Academic Work har enligt Falk tre olika målgrupper; 35-60 åringar som 

jobbar på företag, 18-39 åringar som fortfarande studerar men som vill ha extrajobb vid sidan 

av sina studier, samt gruppen 25 år och uppåt som är klara med sina studier men som vill ha 

hjälp att hitta ett arbete som passar med deras utbildning och personlighet. Den stora 

utmaningen för Naked har enligt Falk, varit att ta fram ett koncept som matchar dessa mål-

grupper då de är olika i sina värderingar och erfarenheter. Han vill även tillägga att för att 

översätta värdena så att de passar ihop med målgrupperna, måste man tränga ner djupare på 

individnivå. Istället för att fråga vad personerna vill ha, handlar det om att se behoven och 

därefter skapa ett koncept som ska marknadsföras på ett sätt som skapar ett intresse att vilja 

veta mer. Målet för Naked och ledningen på Academic Work är att på kort sikt öka 

kännedomen om Academic Work och att på lång sikt tjäna pengar. De har även mål med 

designen, vilket är att förtydliga positioneringen ”Home of Young Professionals” samt att det 

ska finnas en röd tråd i den grafiska profilen i alla kanaler. 

Resultat enkätundersökning 2 
I bilaga 10, sammanställning enkätundersökning 2 åskådliggörs svaren från undersökningen i 

form av diagram. Fullständig redovisning av svaren framgår i bilaga 11, data från enkät-

undersökning 2. 
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Analys 

I detta kapitel analyseras intervjuerna (se bilaga 1-7), teorierna (se avsnitt teorier) och utdata 

från enkätundersökning 2 (se bilaga 9-11). 

Analys av intervjuer mot teorierna 
Design Management handlar om att effektivt förvalta och leda design i ett företag i syfte att 

öka företagets värde. Academic Work har satsat på att öka sitt marknadsvärde genom att 

uppdra till Naked att genomföra en förändringsprocess med målet att skapa en tydligare 

kontakt med Academic Works målgrupper. Förhoppningen med satsningen är att Academic 

Work ska befästa sin position som tjänste- och bemanningsföretag och vara det självklara 

valet för ”Young Professionals” som söker jobb eller för företag som är i behov av att 

antingen anställa eller hyra in ”Young Professionals”. För att nå detta har Naked använt 

design som verktyg för att uppnå önskat resultat. Hela förändringsprocessen har handlat om 

att se över vad Academic Work ska kommunicera, logotypens utformning, det grafiska 

maneret och investeringar i media. Alla dessa moment genomsyras av en genomtänkt design 

för att stärka företagets positionering. För att finna förändringslösningar har det för Naked 

handlat om att titta på helheten där design kommer in i kommunikationen i alla kanaler. 

Design Management handlar också om förvalta designen i hela företaget. Det räcker då inte 

med att design har varit ett viktigt instrument under den inledande förändringsprocessen. 

Academic Work måste också klara av att förvalta och fortsätta utveckla sitt varumärke och sin 

profil så att de framstår som det ledande tjänste- och bemanningsföretaget inom nischen pro-

fessionella studenter som de vill vara. De måste förvalta värden som trovärdighet, storhet och 

professionalism för att företagets ökade marknadsvärde i sin tur ska bestå. För att klara detta 

kommer de sannolikt att även mer internt behöva bli mer medvetna om designens betydelse i 

företagets fortsatta utveckling och leda den i företagets alla delar. Detta är något som kan 

tolkas utifrån studiens resultat och det visar att det finns en viss medvetenhet om designens 

betydelse men att det inte genomsyras i företagets alla led. 

Designstrategi innebär att målmedvetet skapa en strategi som bygger på att integrera och 

arbeta med design i alla led inom ett företag. Strategin ska utgöra en plan och ange riktlinjer 

hur arbetet ska gå till för att uppnå målen vad designen ska bidra med. Academic Work har 

internt inte haft förutsättningar att arbeta med en designstrategi i förändringsprocessen. 

Företaget har inte varit medveten om behovet av eller fördelarna med en designstrategi för att 

kunna genomföra den förändringsprocess som de satt igång. Däremot har Academic Work 
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varit medvetna om vad de vill uppnå och därför har man anlitat kommunikationsbyrån Naked 

att utföra uppgiften. Naked har använt sig av en designstrategi, om än en begränsad sådan 

eftersom man ansåg att det var enkelt att översätta värdena i Academic Works positionering. 

Naked strävade efter att fylla gapet mellan det gamla och de nya värdena för att kunna uppnå 

Academic Works önskemål. 

Fördelen med att ha en välutvecklad och planerad designstrategi är att den kan utgöra ett 

starkt konkurrensverktyg. Frågan är om den designstrategi som Naked använt är tillräcklig i 

detta avseende. Svaret på den frågan får framtiden utvisa men troligtvis hänger det nära ihop 

med hur Academic Work arbetar med Design Management samt utvecklar och lyckas 

marknadsföra sitt varumärke inklusive värdena; stora och trovärdiga. Academic Work till-

sammans med Naked kanske borde sätta sig ned och prata samman om vad Nakeds design-

strategi innehåller och bygger på för att Academic Work själva ska kunna leda och förvalta 

designen inom alla delar av företaget. Utifrån studiens intervju med Academic Work kan 

märkas viss okunskap kring frågor om design och designstrategi i deras nya förändrings-

process. För framtiden och överlåtandet av Nakeds framtagna koncept till Academic Work 

krävs det, för att konceptet ska kunna leva, vidare en tydlig genomgång om vad 

designstrategin är för något och på vilket sätt Naked har tänkt att Academic Work ska kunna 

använda sig utav den inom företaget. 

Service Management ska leda till ökad kvalité i tjänsterna. Det sker genom att ett företag styr 

och leder olika servicetjänster samordnat för att få tjänsterna utförda på ett sätt som är 

anpassade till ett specifikt företags värden. Målet med Academic Works förändringsprocess 

var att förtydliga den nya positioneringen ”Home of Young Professionals” och de nya värdena 

- professionalism, trovärdighet och storhet - till målgruppen. Det handlar då inte bara om att 

unga akademiker och andra ska få upp ögonen för den nya profilen, utan Academic Works 

tjänster måste också leva upp till förväntningarna och ha en hög kvalitet. Det är således viktigt 

att det nya grafiska manéret är sammankopplat med hög kvalitet på tjänsterna. För detta krävs 

det bra samordning och styrning av servicetjänsterna inom företaget. För ett tjänsteföretag bör 

det handla om att garantera att tjänsterna anpassas till den affärsverksamheten som ska få 

hjälp med bemanning eller rekrytering, att det levereras tjänster av hög kvalitet som ger ett 

värde för affärsverksamheten.  

Det sätt som företaget arbetar med team och gemensamma mål för att leverera rätt tjänster gör 

att Academic Work lyckas styra sina tjänster på ett uppenbart framgångsrikt sätt. Det är vik-
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tigt att företagets styrning av servicetjänster på ett effektivt sätt stämmer väl överrens med det 

nya konceptet så att kundens förväntningar uppfylls och Academic Works värden och varu-

märke kan stärkas om eller när konkurrensen hårdnar. 

Sammanfattningsvis har Design Management funnits med när Academic Work såg över 

eventuella förändringar i deras kommunikationsplattform. Academic Work har dock varit 

omedvetna om att det just var en uttalad designstrategi som kunde hjälpa dem att knyta sam-

man de olika delarna som skulle förändras. De uttryckte inte heller särskilt tydligt att designen 

var ett viktigt verktyg i förändringsprocessen. Eftersom Academic Work saknade den rätta 

kompetensen inom företaget valde de att anlita kommunikationsbyrån Naked för att kunna 

förtydliga och förverkliga den nya positionering som ”Home of Young Professionals” och att 

se över kommunikationsplattformen. 

Naked i sin tur har använt sig av en designstrategi i framtagandet och planeringen av det nya 

konceptet, om än en liten sådan. I och med att Academic Work tydliggjorde värdena i sin 

organisation kunde Naked översätta värdena till kommersiell nivå. De gamla värdena ansågs 

inte tillräckligt professionella och därmed blev det viktigt att de nya värdena hos Academic 

Work gav en tyngre och mer trovärdig uppfattning hos deras uttrycka målgrupper. Designen 

användes i syfte att ”sticka ut” gentemot övriga konkurrenter för att intressera målgruppen. 

Academic Works uppdrag till Naked handlade om att lösa ett problem genom att se till hel-

heten. Nakeds representant menar att design var att samla det grafiska uttrycket, kommunika-

tionen i alla kanaler mot målgruppen. För dem handlade det inte bara om att skapa en snygg 

helhetsdesign utan designen ska även förmedla rätt budskap i tydlig och passande symbol. 

Analys enkätundersökning 2 
Sammanställningen av enkätundersökning 2 visar att mellan lärosätena Södertörns Högskola 

och Stockholms Universitet är det en jämn fördelning bland kvinnor och män, totalt sett en 

liten övervikt av kvinnor. På kvinnornas sida kan det även utläsas att det är en liten övervikt 

till humanister. På den manliga sidan är det jämnare fördelning mellan humanister (hädanefter 

H i detta avsnitt) och ekonomer (hädanefter E i detta avsnitt). En bedömning som har gjorts är 

att fördelningen mellan män och kvinnor inte påverkat resultatet i väsentlig mening. Totalt 

sett är det en jämn fördelning mellan H och E vilket medför att jämförelser mellan grupperna 

kan göras på ett relativt bra sätt. Med det menas att då populationen i de bägge är nästintill 

lika stor bör ej den lilla skillnaden medföra några väsentliga osäkerheter när jämförelser görs 

mellan H och E. 
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Med tanke på att populationen valdes genom ett bekvämlighetsurval är fördelningen mellan 

åldrar en faktor som kunde orsaka stora felkällor. Utifrån den goda fördelning av åldern i 

populationen bedöms ej detta som en relevant felkälla då målgruppen som skulle studeras var 

mellan 18-39 år. Diagrammet nedan åskådliggör att fördelningen i åldrar mellan de två olika 

inriktningarna blev relativt bra vilket gör att åldern inte ska påverka resultatet mer än margi-

nellt.  

Diagram fråga 2: Åldersfördelning i populationen uppdelat mellan humanister och ekonomer. 

 

Utifrån de resultat som erhölls av enkätundersökning 2 framgår det tydligt att det är fler H 

som jobbar vid sidan av sina studier jämfört med E. Ytterligare studier vad som gör att fler H 

jobbar vid sidan av studierna har ej varit inom ramen för denna studie vilket har medfört att 

ytterligare analyser kring denna fråga inte gjorts. Det som var lite mer intressant vad gäller de 

tillfrågades nuvarande situation var att det var fler E jämfört med H som sökte jobb. Dia-

grammet på nästa sida illustrerar hur de svarade på frågan om de sökte jobb. 
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Diagram fråga 6: Antal humanister och ekonomer som ej hade jobb och huruvida de sökte jobb.  

Det som även kan utläsas av diagrammet ovan är att det är relativt lika i antalet av H och E 

som inte hade jobb och som inte sökte jobb. Längre ner återkommer ytterligare analyser kring 

detta. 

Av de som redan arbetade kan det utläsas av svaren att det var få som hade fått sitt jobb via 

bemanningsföretag. Svaren visade även att de få studenter som sökt jobb via ett bemannings-

företag har flest valt att söka jobb via Academic Work. Av detta har en slutsats dragits att det 

fortfarande finns en stor marknad för de bemanningsföretag som är nischade mot studenter. 

Det finns dessutom ingen större skillnad mellan H och E i fråga. Med hänsyn till att det var så 

få som hade fått sitt jobb via bemanningsföretag har vi ej dragit fler slutsatser än den som 

nämns ovan om det finns något företag som har lyckats med sin marknadsföring och där-

igenom fått ut studenter på arbetsmarknaden bättre än någon annan. 

En reflektion som gjorts gällande huruvida de tillfrågade visste vad Academic Work var för 

företag visade på en stor övervikt för E. Ungefär 85 procent av ekonomerna medan endast 48 

procent av H visste vad Academic Work var för företag. 
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Gällande hur många som sett reklam från företaget var det stor skillnad mellan E och H. Dia-

grammet nedan åskådliggör om studenterna har sett reklam för Academic work. 

Diagram fråga 11: Hur många humanister och ekonomer som har sett reklam från Academic Work. 

Diagrammet visar att det var en ganska jämn fördelning hos H som sett respektive inte sett 

reklamen medan det hos E var stor övervikt för dem som hade sett reklamen. Ett starkt sam-

band mellan om de sett reklamen och om de visste vad Academic Work var för företag kan 

ses om man jämför de bägge frågorna. I bägge fallen var E i övervikt. Om man dessutom gör 

en jämförelse med hur många av varje inriktning som jobbade skulle en slutsats kunna vara att 

de som jobbar ej är lika mottagliga för reklam gällande arbete. Detta har vi inga forsknings-

resultat att stödja oss på utan det är endast en egen reflektion utifrån sammanställningen av 

resultatet. Gällande var de har sett reklamen var det väldigt jämt mellan H och E. Det som kan 

utläsas av resultaten är att TV, tidningar och internet är de tre i särklass största informations-

källorna och att det var en liten skillnad i om man tilltalades av reklamen eller ej. Även i detta 

fall var E de som tilltalades av reklamen mest. 

När det gäller den förändringsprocess som Academic Work har gjort där de till exempel har 

bytt logotyp gavs de tillfrågade en valmöjlighet. Studenterna fick se en bild på både den 

gamla och den nya loggan (se bilaga 9 fråga 14) och därefter ange vilken av dem som de 

tilltalades mest av. Det intressanta i den frågan var att H ansåg att den gamla loggan var mer 

tilltalande medan E föredrog den nya. Med hänsyn till att det är fler E som har sett reklamen 
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och vet vad Academic Work är för företag dras slutsatsen att den marknadsföring som gjorts 

kring företaget även påverkar den tillfrågade när personen ska säga vilken logga som den 

tilltalas mest av. I sammanhanget kan det påpekas att den nya positionering även kan medföra 

att en eller flera målgrupper, exempelvis de som inte känner sig tillhöra kategorin ”unga” men 

som faktiskt studerar, ej attraheras av förändringen. Det finns en risk att de inte tittar vidare på 

Academic Works tjänster eftersom de inte kan identifiera sig med ”Home of Young 

Professionals. 

Gällande de påståenden som de tillfrågade fick gradera den nya loggan efter, var det överlag 

relativt låga betyg som gavs. Med hänsyn till att det inte var någon större skillnad mellan H 

och E samt att syftet med denna rapport ej har varit att utvärdera deras nya logga kommer 

inga ytterligare analyser att göras kring de relativt låga betygen förutom att E är aningen mer 

positivt inställda till deras nya logga. De låga betygen på loggan och mindre antal H som vet 

vilket företag Academic Work är, kan ha att göra med att företaget har tre olika typer av mål-

grupper (förutom företagskunderna) som de vill nå med den nya designen som tidigare 

nämnts i motivering till urval: 

o Personer 35-60 år som jobbar på olika företag. 

o Personer 18-39 år som vill ha jobb och som kanske fortfarande studerar och vill ha 

extra jobb (denna målgrupp nås genom att placera sig ute på campusområden). 

o Personer 5 och uppåt, det vill säga de som är klara med sina studier och har arbetat 

med olika jobb men vill ha hjälp att hitta det rätta. 

(Se bilaga 7, fråga 6) 

I och med att deras totala målgrupp är väldigt bred kan det vara svårt att finna en logotyp som 

tilltalar hela målgruppen och det kan även innebära att målgruppen inte uppmärksammar 

företaget. 

Svaren visar även på att fler E än H anser att Academic Works nya logga passar till ett 

bemanningsföretag och att loggans design är modern och tilltalande. Detta kan ha att göra 

med att fler E söker jobb än H. 
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Det som är positivt i andra enkätundersökningens data sett utifrån Academic Works per-

spektiv är att de påstående som var mest frekventa var positiva och de fem som fick flest antal 

kryss var: 

- Seriösa 

- Intressanta 

- Vägvisande 

- Karriär 

- Arbete 

Dessutom som en sista fråga fick studenterna svara på om de kunde tänka sig att söka jobb via 

Academic Work och på den frågan var det stor övervikt på ja. 

Sammanfattningsvis har Academic Work med sin nya positionering bättre lyckats nå mål-

gruppen E än H. Dock är det oklart om det har att göra med att H idag jobbar vid sidan om 

sina studier och därigenom ej är lika mottagliga för reklam från tjänste- och bemannings-

företag. Undersökningens reslutat visar på att de media (tv, tidning och internet) som 

Academic Work har valt att använda sig av har gett resultat (Academic Work, 

www.academicwork.se,,, 2010-04-12f). Resultatet visar på att studenterna, främst E men även 

H, har uppmärksammat företagets mediaval. Resultatet av enkätundersökning 2 visar att 

studenternas inställning till Academic Work är positiv och en stor del av de tillfrågade kan 

tänka sig att söka jobb via dem (se bilaga 10, sammanställning enkätundersökning 2). 

http://www.academicwork.se/
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Slutsats 

Bilden av hur tjänste- och bemanningsföretaget Academic Work ser på designstrategi utifrån 

en förändringsprocess är inte entydig och självklar. Företaget har inte uttalat varit medvetna 

om att design har betydelse när de skulle se över sin marknadsföring och kommunikations-

plattform, och är inte, eller i vart fall i ringa utsträckning, medvetna om designstrategins bety-

delse. 

Design och designstrategin kommer istället in när externa konsulter anlitas för att få hjälp 

med förändringsprocessen. Naked har haft en kontinuerlig dialog med Academic Work och i 

uppdrag att ta fram samt implementera det nya konceptet. I och med det skulle designens och 

designstrategins betydelse kunnat tydliggöras inom Academic Work. Det finns däremot inget 

i denna studie som tyder på att så varit fallet, i vart fall att det inte skett i någon större ut-

sträckning. Det hade dock varit betydelsefullt att de externa konsulterna hade tydliggjort det 

för att ytterligare främja företagets varumärke och värden. 

Studiens andra enkätundersökning visar på att Academic Work främst har nått ut till 

ekonomer. Detta kan bero på att färre av ekonomerna jobbar vid sidan av sina studier och på 

så sätt attraheras mer av företagets marknadsföring. Detta stöds av undersökningens reslutat 

som visar på att främst ekonomerna, men även humanisterna, uppmärksammat företagets 

reklam i media främst genom tv, tidning och internet. Med hänsyn till att flertalet av studen-

terna skulle kunna tänka sig att söka jobb via Academic Work är bedömningen att tjänste-

företaget nått ut med sitt nya koncept till den utvalda målgruppen 18-39 år som vill ha jobb 

eller som kanske fortfarande studerar och vill ha extra jobb. Detta återspeglas även i de 

påstående som studenterna kryssade i hur de själva skulle beskriva bemanningsföretaget 

Academic Work nämligen: seriösa, intressanta, vägvisande, karriär och arbete. 

Denna studie har ej haft syfte att jämföra hur Academic Works nya och gamla kommunika-

tionsplattform uppfattats av vår studies utvalda målgrupp. Syftet har istället varit att se hur 

Academic Works förändringsprocess når ut till den utvalda målgruppen. Slutsatsen från 

studien visar på att den förändringsprocessen som Academic Work gjort har fallit i god jord 

hos målgruppen och då främst hos ekonomer. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras intervjuerna med de forskningsresultat som tas upp under bakgrund 

till frågeställning. 

För att företag ska klara att dels etablera sig, dels bli attraktiva och växa sig starka krävs en 

ständig anpassning till nya omständigheter men också att kunna se nya möjligheter. Enligt 

Kjaergaard är det viktigt att ha en stark och tydlig företagsidentitet. Han betonar vikten av att 

arbeta med en strategiprocess där nya idéer kan väckas idéer som kan skapa nya möjligheter. 

Det gäller även, enligt Kjaergaard, redan starka etablerade framgångsrika företag så att dessa 

inte blir fångar i sin egen framgång. Det går inte att stanna av och tro att allt kan bestå som 

förut. Ska företag behålla gamla men även vinna nya marknadsandelar krävs det ett ständigt 

pågående nytänkande om man inte vill bli ifrånsprungen av andra konkurrenter (Kjaergaard, 

2009). 

Tjänste- och bemanningsföretaget Academic Work har, trots att de vuxit sig förhållandevis 

straka inom sitt område, insett betydelsen av att arbeta strategiskt i sin kommunikation utåt 

och förtydliga sin positionering. Företaget har förstått att det både handlar om att anpassa sig 

till nya omständigheter och att se nya möjligheter. Det har varit viktigt att lyfta fram vad 

företaget ska kommunicera, byta logotyp och se över det grafiska manéret. Academic Work 

har sökt efter ett uttryckssätt som attraherar de målgrupper som företaget vill arbeta med. Det 

har varit viktigt att arbeta fram ett nytt koncept och skapa värden som vänder sig till både 

studenter i attraktiv ålder och företag så att man kan befästa sin position. 

Att Academic Work inte har haft kompetensen inom företaget utan anlitat ett företag för 

genomförandet är inte så viktigt i detta sammanhang. Academic Work har insett behovet av 

utveckling samt anpassning och köpt kompetens externt av kommunikationsbyrån Naked. 

Utifrån givna riktlinjer för förändringsarbetet från Academic Work har sedan Naked designat 

konceptet och bidragit till att implementera det i företaget. 

Designens betydelse har tidigare bara varit en fråga om symboler och föremål. Design har 

numera fått en strategisk betydelse för kreativitet och innovation, vilket är nödvändiga kom-

ponenter för anpassning och förändring. Trots detta kan det fortfarande vara en utmaning att 

skapa en förståelse om vad design kan bidra med och hur design ska integreras i företagets 

alla processer och vad design kan åstadkomma (Sharma m.fl., 2010). Detta bekräftas till viss 

del även av denna studie. Academic Work har inte uttalat varit medvetna om designens bety-
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delse i förändringsarbetet. De anger till exempel att de inte arbetet utifrån någon uttalad 

designstrategi och att det inte varit i fokus. Det som varit i fokus för dem har snarare varit 

marknadsföring och behov av en förändring i samband med detta. Academic Work har också 

mest hänvisat till Naked där frågorna handlat om design. För Naked har det till viss del hand-

lat om design, men av svaren framgår det att det handlat om en liten strategi och att den 

främst berört kommunikationen utåt. 

Särskilt för tjänsteföretag är det viktigt att integrera design i hela processen för att de som 

efterfrågar tjänsterna ska lockas att köpa dessa. Det beror på kvalitet i tjänster inte är det-

samma som kvalitet i produkter. När det gäller tjänster måste företaget lyckas matcha kundens 

förväntningar med tjänsten. Det är därför viktigt att designa tjänsten efter vem eller vilka som 

ska bruka den så att kundens förväntningar uppfylls (Lovlie m.fl., 2008). 

Academic Work är ett framgångsrikt företag och förefaller styra och leda olika servicetjänster 

på ett samordnat sätt i syfte att upprätthålla god kvalitet. Däremot har det inte i denna studie 

framkommit något som visar att företaget integrerat Design Management och designstrategier 

i verksamhetens alla delar eller för närvarande har sådana avsikter. Det hänger givetvis ihop 

med att kunskap om designens betydelse ännu inte finns inom företaget fullt ut. 

Marknadsföring har däremot haft stor betydelse i det förändringsarbete som Academic Work 

genomfört och även marknadsföringen har en betydande roll i utvecklings- och anpassnings-

arbetet. Marknadsföring och design kompletterar varandra och kan tillsammans bidra till ut-

vecklingen av nya tjänster (Bruce m.fl., 2007). Det kan handla om bättre konkurrensfördelar 

som i sin tur kan ge ett mervärde för företag. 

Det förändringsarbete som Academic Work har bedrivit med hjälp av Naked har i huvudsak 

handlat om att förbättra Academic Works positionering och förbättra deras varumärke genom 

att förtydliga företagets värden i deras kommunikation till målgrupperna. Det nya konceptet 

ska uttrycka värdena rätt och skapa en trovärdighet. Det har också handlat om att sticka ut 

gentemot konkurrenterna, att vara störst, bäst och vackrast. Målet på sikt är att nå bättre kon-

kurrensfördelar och öka företagets vinster. 

För att lättare utveckla tjänster som ger ett positivt samspel med intressenter bör även Design 

Management samordnas med varumärkesbyggande. Trots att både design och varumärkes-

byggande idag är strategiska verktyg för företag riktas lite uppmärksamhet på vad designen 

kan bidra med i processen att bygga upp ett varumärke (Moñtana, 2007). För Academic Work 
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har byggandet av varumärket varit centralt när den nya kommunikationsplattformen tagits 

fram. För Naked som haft uppdraget att arbeta fram denna har designen av loggan varit 

betydelsefull. Det har som sagts tidigare handlat om att ”sticka ut”. Att hitta en färg som står 

för växtkraft och energi. Man ska enligt Naked känna igen Academic Work där designen inte 

bara är snygg utan också loggan förmedlar att företaget är stora. Man har velat skapa ett tungt 

och professionellt intryck och hitta en balans som riktas både mot ”Young Professionals” och 

företag. Som nämnts tidigare i analysen kan det även diskuteras huruvida deras positionering 

som ”Home of Young Professionals” är ett tydligt marknadsbudskap som alla deras 

målgrupper kan identifiera sig med. Det kan dock vara svårt att lyckas formulera en slogan 

som alla kan identifiera sig med när spridningen i ålder och fas i livet inom målgrupperna är 

så stor. Särskilt om det har funnits ett mål att ”sticka ut”. 

För att frambringa ett trovärdigt varumärke som differentierar sig gentemot konkurrenterna, 

måste skapandet av detta enligt Moñtana, också rymma en designstrategi. Design 

Management handlar om hanteringen av samordning och överensstämmelse i en organisation. 

För att på bästa sätt designa varumärkesupplevelsen måste därför en designstrategi inkludera 

tjänste- och produktdesign och hur varumärket ska kommuniceras ut till kund (Moñtana, 

2007). Academic Work har tillsammans med Naked arbetat särskilt med kommunikations-

plattformen inför en marknadsföring i media. Nakeds designstrategi har varit liten och i 

huvudsak handlat om detta. Det har handlat om kommunikationens alla delar och vad man vill 

kommunicera när det gäller företagets värden. Academic Work verkar samtidigt ha varit 

omedveten om designens betydelse i det pågående arbetet. Det går därför inte säga att det 

strategiarbete som pågått rymt en designstrategi som inkluderats i alla led i företaget från den 

designade tjänsten till hur den kommunicerats ut till målgrupperna. 

Avslutningsvis och sammanfattningsvis kan med utgångspunkt från vad som framkommit i 

intervjuerna sägas att Academic Work arbetar strategiskt i sin kommunikation utåt och för att 

förtydliga sin positionering i syfte att få en stark och tydlig företagsidentitet med målet att öka 

kännedomen om företaget och på lång sikt att öka sina marknadsandelar och vinster. 

Marknadsföringen och varumärkesbyggandet har också betydelse för företaget och designen 

har fått en plats i utformningen av detta. Academic Work arbetar även för att kunna matcha 

kundens förväntningar med tjänsten för att på detta sätt uppnå kvalitet på tjänsten. Däremot 

har företaget inte nått så långt när det gäller att på ett medvetet sätt arbeta med Design 

Management och designstrategi. 
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Egen kritik 

Med hänsyn till studiens tidplan togs ett beslut om att enkätundersökningen skulle innefatta 

totalt 100 studenter från de utvalda lärosätena. Det skulle kunna ses som en svaghet men an-

sågs som ett rimligt antal, i både tid, begränsade resurser och ur ett bekvämlighetsperspektiv. 

Även om 200 personer hade valts att delta i enkätundersökningen hade datan inte kunnat vara 

fullständigt generaliserbar i och med att det endast är studenter från Stockholmsregionen som 

medverkat. 

Förutom antalet skulle det även kunna vara en osäkerhet i enkätundersökningen om personen i 

fråga som deltagit talat sanning eller ej. En viss osäkerhet finns dessutom om personen inte 

tycker att frågorna är intressanta eller ”inte orkar” vara seriös i sina svar. En annan svårighet 

är att det inte är möjligt att fördjupa sig i den deltagandes svar från enkäten eller skapa sig en 

större förståelse i hur den deltagande har tolkat frågan. Dessa svårigheter kan ha lett till att 

enkätens resultat påverkats negativt men det är något som vi har tagit hänsyn till i vår slutsats. 

Genom att det i första enkätundersökningen upptäcktes otydligheter och felaktigt ställda 

frågor valde vi att göra en andra enkätundersökning. En osäkerhet som revideringen av 

enkäten medfört är att de personer som deltog i den första undersökningen kan ha gett mer 

givande svar än de som deltog i den andra undersökningen. Frågorna i den första undersök-

ningen var lite vinklade åt Academic Works fördel vilket kan ha påverkat de svarandes in-

ställning till företaget genom att frågan om påståendena (se bilaga 8) om Academic Work 

innehöll tolv positiva och tre negativa. Tack vare revideringen av enkäten kunde den andra 

göras tydligare och med mindre värdeladdade frågor. Detta har förhoppningsvis medfört att 

svaren i större grad har avspeglat hur de uppfattar Academic Works nya positionering. 

Gällande intervjuerna är det en viss osäkerhet om personerna har påverkats av frågorna eller 

hur frågorna ställdes. En del svar kan ha påverkats genom att de svarande har styrts under 

intervjun eller att de har hunnit förbereda sig på frågorna innan i och med att de fått ta del av 

frågorna före intervjutillfället. Syftet med att låta dem se frågorna innan var att det skulle 

medföra mer genomtänkta och trovärdiga svar. När transkriptionen av intervjuer med 

Academic Work var klar och ett resultat hade påbörjats uppmärksammade vi att mer informa-

tion om Service Management behövdes. Anna Ersholt på Academic Work kontaktades igen. 

Med hänsyn till den korta framförhållningen hade Ersholt inte möjlighet att svara på de 

kompletterande frågorna. I och med att dessa frågor bara var kompletterande och inte det 
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huvudsakliga i denna studie, ansåg vi att det räckte med att en anställd intervjuades istället för 

Ersholt och inte fler. Det kan tyckas vara för lite att endast samla in data från en anställd, men 

som vi nämnt tidigare under genomförande, är de två frågorna av den art att de sannolikt 

skulle ha besvarats på samma sätt oavsett vem som tillfrågats. Att Ersholt inte kunde ge oss 

svaren på de kompletterande frågorna bör därför inte ha försvagat studiens resultat. 

Intervjun med Naked utfördes via telefonintervju istället för besöksintervju som var planerat 

från början. Detta skulle kunna ha lett till brist i vårt resultat då det kan anses vara mer 

givande att utföra en intervju på plats med informanten. Trots att vi fick ändra på intervju-

formen och dessutom sammanställa våra förutbestämda frågor från arton till fem stycken, fick 

vi utförliga och givande svar via telefon. Samtalet spelades in och transkriberades därefter så 

att korrekt resultat kunde tas fram. Då Naked var stressade och hade ont om tid, hade en 

eventuell besöksintervju med dem, förmodligen inte gett oss så genomgående och omfattande 

information som vi önskade eftersom de sannolikt inte hade hunnit gå igenom alla arton 

frågor innan. En risk hade troligtvis även varit att de inte hade gett så mycket information på 

samtliga frågor, som de lyckades med till de fem utvalda, och därmed hade vissa frågor inte 

fått de svar som önskades. Självklart hade datan blivit mer omfattande om tiden räckte till och 

om alla arton frågor kunde besvaras lika ingående. Men med omständigheterna som rådde gav 

telefonintervjun oss pålitliga och tydliga svar vilket bidrar till ett så korrekt resultat som be-

dömts möjligt att få utifrån förutsättningarna. 

En styrka i studiens resultat har varit att vi har genomfört två intervjuer med två olika 

personer om samma förändringsprocess. Vi har genom detta fått god information som både 

har styrkt och kompletterat varandra. Till exempel har det som Academic Work inte har haft 

möjlighet att svara på kunnat besvaras av Naked istället. Datan från intervjuerna har även 

spelats in vilket har lett till att data efteråt inte har behövts tolkas. Därigenom återspeglar 

intervjuarena exakt vad som har sagts vilket också ger en styrka i resultatet. Ytterligare en 

styrka kan även vara att de intervjuade personerna varit väldigt insatta i arbetet med för-

ändringsprocessen och därmed borde svaren vara pålitliga. Att frågorna även skickades till 

informanterna innan intervjutillfället kan vara en bidragande faktor till ett mer pålitligt 

resultat. 

Även om det är en styrka att vi fått intervjua personer som är väl insatta i processen har vi 

också kunnat se en viss svaghet med detta. Sammanställningen av intervjuerna med Academic 

Work och Naked visar på att det kan förhålla sig så att kommunikationen mellan dem 
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gällande målgruppen varit otydlig. Ersholt menar på att målgruppen främst är företagskunder 

medan Falk berättar att grundinriktningen från företaget har varit att de vill bli bättre på mål-

gruppen Högskola/Universitetsstudenter som är 18-39 år. Vidare menar Falk att det var viktigt 

att finna en balans mellan ”Young Professionals” och företag. Vår bedömning av intervjuerna 

är att Academic Work och Naked i dessa inte tydliggjort målgruppen tillräckligt noga. Men 

det kan ha att göra med att frågorna som ställs har varit i olika sammanhang, inte heller varit 

helt lika och tolkats på olika sätt utifrån tidigare frågor. Det kan ha lett till att informanternas 

svar inte helt sammanfallit. 

En ytterligare svaghet med resultatet är att vi kanske inte har nått det djup vi hade önskat då 

medvetenheten inte varit helt tydlig kring design och designstrategi. Academic Work kunde 

exempelvis inte svara på alla frågor om design vilket kan ha varit en bidragande orsak till den 

otydlighet som resultatet visat. Det är möjligt att vi hade kunnat ställa fler följdfrågor för att 

kunna tränga djupare i de svaren vi fick. Dock kan det finnas en risk med detta. Om det ställs 

för mycket frågor kan det skapa en irritation hos den intervjuade som då kan ge sämre svar 

eller rent av att välja att avsluta intervjun. Därför gäller det att göra en avvägning av hur 

många följfrågor man kan ställa för att undvika detta. Förutbestämda frågorna i denna studie 

har kompletterats med de följdfrågor som ansågs vara viktiga för att få ett så rättvisande 

resultat som möjligt. 

Utifrån ett helhetsperspektiv från studien anser vi att Academic Work har nått ut med sin för-

ändringsprocess till målgruppen studenter eftersom deras svar gett en positiv bild om hur de 

ser på tjänsteföretaget Academic Work. Företaget har även visat att, trots deras redan starka 

varumärke och stora plats på marknaden idag, ändå har en strävan till att vilja utvecklas för att 

bli mer framgångsrika. Medvetenheten om design och designstrategi är begränsad hos 

företaget men det finns en kännedom om dess betydelse. Precis som tidigare forskning visar, 

(se bakgrund till frågeställningen) håller implementeringen av design i företaget successivt på 

att tränga sig fram, men det kommer nog ta sin tid innan det helt är integrerat i Academic 

Works verksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till Anna Ersholt, Academic Work, 2010-11-09 

 

1. Vad är din roll hos Academic Work? 

2. Varför har ni valt att ändrat er marknadsföring? 

3. Vad är skillnaden på den gamla och den nya marknadsföringen? 

4. Vad är tanken bakom det nya konceptet? 

5. Vad är en designstrategi för er? / Jobbar ni utifrån någon? 

6. Arbetade ni utifrån den när ni tog fram det nya konceptet? 

7. Hur har ni gått tillväga för att ta fram det? 

8. Ni använder TV och annonser för marknadsföringen, hur länge kommer kampanjen att 

fortlöpa? Finns det tankar om att göra nya reklamfilmer? 

9. Hur har samarbetet med Naked gått tillväga? 

10. Vem har ni haft kontakt med där? 

11. Vilka riktlinjer har ni haft sinsemellan? 

12. Har någon annan part varit inblandade i er nya marknadsföring? 

13. Vilka vill ni nå med er marknadsföringen? Är det bara till Young Professionals? 

14. Hur tänkte ni för att lyckas nå just den målgruppen? 

15. Hur vill ni att Young Professionals ska uppfatta er? 

16. Vad är design för er? 

17. Vad anser du design kan hjälpa er med? 

18. Ser ni design som en strategisk resurs i ert arbete att locka Young Professionals? 

19. Har ni haft önskemål om designen på det nya konceptet? 

20. Vad har ni för förhoppningar med er nya satsning? 
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Bilaga 2. Transkription Anna Ersholt, Academic Work 2010-11-09 
 

1. Vad är din roll hos Academic Work? 

Jag jobbar som marknadschef, till allra största delen den svenska marknaden men i 

och med att vi är ett internationellt företag idag, med verksamhet på fem olika mark-

nader, så har jag 20 % som en internationell roll. Där gäller det att kordinera våra kon-

cernaktiviteter. Sverige är hemmamarknaden, 

2. Varför har ni valt att ändrat er marknadsföring? Vad menar ni med marknads-

föring?  

Det finns nämligen lite olika delar hos oss. Arbetet började med att vi såg över vår 

kommunikationsplattform och i takt med att vi ville börja investera i media så kände 

vi att vi behövde ett nytt koncept. Detta för att kunna kommunicera brett mot kund och 

kandidatexamen. Då träffade vi Naked och lanserade ”Home of Young Professionals”. 

I och med att vi lanserade det begreppet så kände vi att vår gamla grafiska profil inte 

kändes ”Young Professionals” och först när vi kom till den insikten så förstod vi att vi 

också måste fixa en ny grafisk identitet. Då blev det dags att lansera reklamkoncept 

och det är ju det som är att vi sätter fart karriärer och företag. Kanske framförallt den 

tv-film som har gått senaste halvåret. Så att behovet var att vi ville börja investera i 

media men också att gå tillbaka och fundera på de saker som vi ville kommunicera. 

Det blev också att vi såg över loggan det grafiska manéret. 

3. Vad är skillnaden på den gamla och den nya marknadsföringen? 

Allt egentligen, tidigare när vi byggde reklamkampanjer så hade vi ett tema som hette: 

snabbare, smartare och hungrigare, och det är fortfarande en utgångspunkt i våra vär-

deringar internt. Så vi kan ju byggt upp ett helt nytt reklamkoncept. Tidigare kommu-

nicerade vi också ”Experience for life” som är en payoff till loggan och nu är det alltså 

”Young Professionals”. Så jag skulle vilja säga att samtliga delar har förändrats och 

det har varit tanken. 

4. Vad är tanken bakom det nya konceptet? 

Se svar ovan. 

5. Vad är en designstrategi för er? Jobbar ni utifrån någon? 

Vi jobbar inte utifrån någon uttalad designstrategi och det är inte det som har varit i 

fokus här. 

6. Arbetade ni utifrån den när ni tog fram det nya konceptet? 
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Nej, inte sådär rakt på sak. Vi har jobbat nära med Naked, den reklambyrå som hjälpt 

oss med allt, vi har haft ständiga avstämningar med dem, men vi har inte förtydligat 

någon designstrategi som de har fått utgå ifrån. Det är nog något ni får prata med de 

om i sådana fall om de har haft någon sådan i deras arbete. 

7. Hur har ni gått tillväga för att ta fram det? 

Se ovan. 

8. Ni använder TV och annonser för marknadsföringen, hur länge kommer 

kampanjen att fortlöpa? Finns det tankar om att göra nya reklamfilmer? 

Året ut, vi är just nu i en utvärderingsfas och vi har börjat fundera på vad vi ska göra 

nästa år. Vi vet att vi fortsätta investera i media 2011. Men vilken form och vilken 

nivå, det håller vi på att diskutera. Vi har fått en bra respons på våra media in-

vesteringar så här långt och ser vi på våra interna nyckeltal så känner vi oss positiva, 

och sen om vi tittar till det nya grafiska formspråket så har vi också fått väldigt bra 

respons. Vi har inte sett någon ökning på antalet studenter som har sökt sig till oss. Vi 

har köpt media på kundmålgruppen. Vår fokus har främst legat i att öka kännedomen 

hos business - to - business. Där företagen är kundmålgruppen. 

9. Hur har samarbetet med Naked gått tillväga? 

Jag hittat dem under resumé i Dagens Media faktiskt, jag läste en artikel och så tog vi 

ett första möte. Det verkade intressant och så tog det några månader innan vi tillslut 

landade i att vi faktiskt skulle jobba ihop och vad vi skulle göra. Johan och fredrik, 

men i och med att projektet var en sorts art att det passade bättre att Johan skulle driva 

det. Han har jobbat med likande frågor tidigare. 

10. Vem har ni haft kontakt med där? 

Johan Torvestig och han är frilansare. 

11. Vilka riktlinjer har ni haft sinsemellan? 

Vi har som sagt haft en bra kommunikation ständigt och uppföljning har skett under 

projektets gång. Men Naked har hållit i det hela. 

12. Har någon annan part varit inblandade i er nya marknadsföring? 

Det var inte bara Naked som producerade reklamfilmen till exempel, utan där jobbade 

vi med en produktionsbyrå och sådär men om man tittar på logotypen så var det ju 

Naked. 

13. Vilka vill ni nå med er marknadsföringen? Är det bara till Young Professionals? 

Målet med det nya konceptet, med det grafiska maneret, det är ju såklart att bli 

tydligare mot våra målgrupper och där är det lika viktigt att vi är tydliga mot de som 
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söker våra jobb som de som anlitar våra tjänster. Sen att vi valde att köpa Media på 

kundmålgruppen är egentligen ett annat spår, kanske en annan diskussion, men det är 

för att kännedomen har varit lägre där eftersom vi har bearbetat kandidatmanna-

gruppen under ganska många år, så där har vi redan ganska så hög kännedom plus att 

vi ser att vi får ett visst spill på privatpersoner när man går ut i TV. 

14. Hur tänkte ni för att lyckas nå just den målgruppen? 

Frågan ställdes inte eftersom hon ansåg att den redan hade besvarats. 

15. Hur vill ni att Young Professionals ska uppfatta er? 

Vi vill att det ska vara tydligt att vi är ett företag som har väldigt mycket intressanta 

tjänster, och att det absolut är ett alternativ under, antingen om du söker jobb under 

studietiden, eller när du är klar med din examen, så vill vi vara en karriärpartner. Om 

man som student vill komma i kontakt med oss på Academic Work och se vad för 

jobb som kan tänkas matcha ens utbildning så har vi vår webbsida som ett kontakt-

fönster där vi har alla våra lediga tjänster. Dessutom är vi med på de allra flesta ar-

betsmarknadsdagar, mycket föreläsningar ute på skolorna för att prata direkt med 

studenterna om hur vi jobbar och vilka tjänster som finns. Men annars så söker man 

tjänster via webbsidan och sedan kan man bli kallad på intervju. 

16. Vad är design för er? 

Design ur vårt perspektiv är ju ett sätt att komplettera den övriga kommunikationen, 

hur vi vill uppfattas i den skriftliga kommunikationen kanske, behöver ju faktiskt ligga 

i linje med den visuella och på så sett så är det ju viktigt, det var väl det vi kände när 

vi la till ”Young Professionals” att det gamla uttrycket eller designen eller vad man 

ska säga kändes mer student och mer som ett litet företag som har vuxit och blivit 

stort. Nu omsätter vi ju, vi kommer omsätta en miljard i år och vi kände att det var 

viktigt att vi särskiljde oss mer från övriga i branschen. Så det är en tydlighetsfråga 

skulle jag säga. 

17. Vad anser du design kan hjälpa er med? 

Den frågan kan jag ej svara på. 

18.  Var är er plats på marknaden, i jämförelse mer era konkurrenter?  

Vi är ju den största arbetsgivaren för unga och studerande akademiker, så vår position 

på marknaden är att vi är marknadsledande på marknaden inom vår nisch. 

19. Ser ni design som en strategisk resurs i ert arbete att locka Young Professionals? 

Jo men det klart vi behöver ha ett uttryckssätt som attraherar dem vi vill kommunicera 

med, och det kände vi kanske inte att vi gjorde tidigare. 



48 

 

20. Har ni haft önskemål om designen på det nya konceptet? 

Klart att vi har haft önskemål, men den frågan får ni ta med Naked. 

21. Vad har ni för förhoppningar med er nya satsning? 

Vi vill ju ha en ännu tydligare kontakt till varumärket Academic Work och Young 

Professionals, och vara ännu starkare på det benet. Vi vill vara det självklara valet för 

”Young Professionals” som söker jobb eller för företag som är i behov av att antingen 

anställa eller hyra in ”Young Professionals”. Så att ha befästa positionen ytterligare är 

vår förhoppning och målsättning. 

22. Finns det några andra på marknaden som riktar in sig till studenter över huvud-

taget, men kanske inte så nischat som ni gör? 

Ja men det finns jätte mycket företag, om man tittar på bemanningsbranschen så tror 

jag att det finns ungefär 800 bolag och av dem så finns det ju såklart många som job-

bar inom studentbemanning, Comet, Student Consulting, Maxkompetens, TNG jobbar 

både med studenter och seniora konsulter. 

23. Känner ni att det är väldigt stor konkurrens om studenterna när det kommer till 

bemanning? 

Jag skulle inte säga att vi främst konkurrerar med andra studentbemanningsföretag, 

utan att vi konkurerar med andra företag som också vill rekrytera. När vi är ute på ar-

betsmarknadsdagar då är det kanske lika gärna vår kunds HR avdelning som är ute där 

och även om vi rekryterar till den kunden så behöver ju dem stå ute och jobba med sin 

consultingbranding. Så att det finns ju många som vill åt studenternas uppmärksamhet 

och de är ju inte främst bara studentbemanningsföretag men att man stöter på oss mer 

det har nog att göra med vår storlek, tittar man på hela marknaden så är vi ju fjärde, 

femte största lite beroende på vilket kvartal man tittar på och det är ju inget student-

bemanningsföretag som är i närheten av den marknadsandelen så det har nog att göra 

med omsättning tror jag. 

24. Är det några specifika skolor ni väljer att rikta in er på? 

Ja, vi bearbetar mer eller mindre med samtliga högskolor och universitet i Sverige, 

men det är ju såklart att de som ligger i storstadsregionerna eller är väldigt studenttäta 

områden behöver vi bearbeta mer och det är oftast för där finns det mer studenter, där 

vi gör aktiviteter fler gånger, annars har vi ju kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Linköping ett ganska nyöppnat i Umeå, så att norra Sverige kommer bli ett 

område vi kommer att satsa mycket mer på, få mer jobb inom och det finns jätte 

mycket duktiga studenter däruppe, så det känns jätteviktigt. 
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Marie: Hanna kommer från Umeå. 

Hanna: ja, jag kommer från Umeå och det är många studenter som vill därifrån 

Anna: Ah, många som kan tänka sig att flytta på sig och någon gång kanske också vill 

flytta tillbaka. Det känns som en jätteviktig del och har varit en liten fläck på vår karta. 

25. Vad har du själv för utbildning? 

Jag pluggade till civilekonom på handelshögskolan i Göteborg, och började jobba på 

Academic Work när jag skrev min c-uppsats och insåg att jag inte hade någon studie-

relaterad arbetslivserfarenhet så då började jag jobba som marknadsassistent och det är 

fyra och ett halvt år sedan. 

26. Trivs du bra? 

Mm, ja trivs jättebra. Det är ett företag som växer otroligt mycket och det gör att man 

får stora möjligheter till mycket ansvar och att man har så här tidigt i sin karriär fått 

varit med om det här förändringsarbetet som det faktiskt innebär och både lansera en 

ny kommunikationsplatsform, reklamkoncept och logga. Känns helt otroligt att man 

har fått varit med om det och samtidigt, också så har det gått väldigt snabbt och vi är 

nog en väldigt snabbrörlig organisation. 

Hanna och Marie: Tack för att du tog dig tid och hjälpe oss med denna intervju. 

Anna: Tack själv! 

Slut transkribering. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till anställd på Academic Work, 2010-12-10 
 

På grund av att intervjufrågorna till Academic Work behövde kompletteras med frågor om 

Service Management inom företaget tog vi kontakt med Anna Ersholt igen för att ställa några 

ytterligare frågor. Då hon inte hade tid och möjlighet att ge oss information om detta så tog vi 

vidare beslutet att utföra en kort intervju med en anställd på företaget för att komplettera vår 

data. 

 Frågor till anställd: 

1. Hur arbetar ni på ett samordnat sätt för att leverera hög kvalitet på era tjänster?  

2. Hur når ni ut till olika företag för att marknadsföra era tjänster? 
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Bilaga 4. Transkription anställd, Academic Work 2010-12-11 

1. Hur arbetar ni på ett samordnat sätt för att leverera hög kvalitet på era tjänster? 

Till exempel så är kontoret uppdelat i olika team som är specialiserade inom ett visst 

område. Det finns till exempel ett ekonomiteam, ett lagerteam och ett It-team. I varje 

team finns sedan en teamledare som ser till att teamet arbetar efter de gemensamma 

mål som är uppsatta för kontoret. För att samordna allt finns sen även en kontorschef 

som har det övergripande ansvaret för hela kontoret och som är chef över teamledarna. 

Vi arbetar tätt med varandra och vi har ett stort engagemang för att uppnå högsta ser-

vicen. Det är viktigt och bidrar även till att vi får en mycket trivsam arbetsmiljö. 

2. Hur når ni ut till olika företag för att marknadsföra era tjänster? 

För att få in uppdrag till kontoret har vi säljare som är ute och säljer Academic Works 

tjänster. Man kan säga att de marknadsför företaget genom att de säljer in vad vi som 

företag kan hjälpa till med ute hos kund. Vi har även marknadsdagar då vi finns ute på 

universitetet och högskolor för att visa upp oss. 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till Johan Falk, Naked, 2010-11-09 

 

1. Vad har du för roll hos Naked? 

2. Vad är din bakgrund?  

3. Vad kännetecknas av just tjänstemarknadsföring för er? 

4. Kan ni beskriva skillnaden tjänstemarknadsföring och produktmarknadsföring? 

5. Arbetar ni med tjänstemarknadsföring även i andra projekt? 

6. Vad är design för er? 

7. Hur använder ni er av design? 

8. Vad är en designstrategi för er? 

9. Vilka hos er har jobbat med Academic Works projekt? 

10. Vad fick ni för riktlinjer att jobba utifrån? 

11. Hur gick ni tillväga i skapandet av deras nya koncept? 

12. Använde ni er av en designstrategi i deras konceptframtagning? 

13. Hur vill ni att konceptet ska uppfattas? 

14. Målgrupp? 

15. Vad anser ni att design kan hjälpa er med? 

16. Arbetar ni med design som en strategisk resurs? 

17. Hur har det nya konceptet att lanseras? 

18. Hur har resultatet blivit? Vad har ni kommit fram till för att nå Academic 

Works önskemål? 
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Bilaga 6. Omgjorda frågor Johan Falk, Naked, 2010-11-26 
 

På grund av tidbrist hos Naked fick vi som önskemål att sammanfatta ner våra frågor till fem 

stycken frågor totalt för en lättare hantering. Falk önskade att dessa frågor skulle skickas via 

mail och att han skulle besvara dessa så fort som möjligt, senast den 3/12. 

Mail skickat den 26/11 kl 09.05: 

Hej Johan! 

Stort tack för att du tar dig tid att hjälpa oss med vår uppsats. Beskriv gärna kort vad du har 

haft för roll i detta projekt och din roll hos Naked. 

1. Vad är design och vad innebär den för er? 

2. Vilka riktlinjer har ni utgått från (i Academic Work projektet) och hur har ni 

gått tillväga? 

3. Hur har designen anpassas för att intressera målgruppen? 

4. Vad är designstrategi för er och på vilket sätt har ni använt er av en sådan i 

konceptframtagandet? 

5. Vad kännetecknas utav tjänstemarknadsföring för er och hur har ni använt er av 

det i konceptframtagandet? 

Återkom gärna om du har några funderingar. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Hanna Konradsson och Marie Laudon 
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Bilaga 7. Transkription Johan Falk, Naked, 2010-12-06 
 

1. Beskriv gärna kort vad du har haft för roll i detta projekt och din roll hos 

Naked?  

Jag är VD och kundansvarig på Naked. I Academic Works fall så var det Anna Ersholt 

som tog kontakt med oss för att få hjälp med deras profil. Allt började med att vi 

gjorde en grundlig research innan konceptet togs fram. 

2. Vad är design och vad innebär den för er? 

Design för oss handlar om det grafiska uttrycket i alla kanaler. Det handlar om att titta 

på helheten och därefter hitta lösningar på problemen. Först väljer man den rätta 

kanalen, 3d eller print, och sedan en helhetslösning till kunden. Man kan säga att 

design för oss är det samlade, kommunikationen i alla kanaler. 

3. Vilka riktlinjer har ni utgått från (i Academic Work projektet) och hur har ni 

gått tillväga?  

Vi har inte haft några direkt specifika riktlinjer. Men det första vi gjorde vara att titta 

på Academic Works positionering. De ville ta en plats som ”Home Young 

Professionals”, det vill säga bäst i Sverige inom ”Home Young Professional”. De vill 

bli bättre på målgruppen 18-39 år, så därför har grundinriktningen legat mot 

Högskola/Universitetsstudenter i den ålderskategorin. Med detta som grund har vi 

arbetat fram det nya konceptet. Vi ville skapa ett tyngre och professionellt intryck då 

den gamla designen kändes lite för ungdomlig. Samtidigt ville vi behålla den energi 

och kraft, det unga engagemanget, som finns i organisationen. Det var viktigt att hitta 

en balans så att det riktas mot både ”Young Professionals” och företag. 

4. Hur har designen anpassas för att intressera målgruppen? 

Designen har anpassats för att ”sticka ut” och för att intressera målgruppen. Man ska 

känna igen Academic Work där designen inte bara ska vara snygg utan också förmedla 

ut att de är ”stora”. Vi ville integrera budskapet i en tydlig och bra symbol utifrån vår 

grund som vi utgått ifrån. Det var viktigt att den skulle sticka ut gentemot övriga kon-

kurrenter. Academic Works främsta konkurrenter anser vi är de fyra största i bran-

schen: Proffice, Poolia, Adecco och Manpower. I loggan var det viktigt att främst hitta 

en färg som sticker ut gentemot konkurrenterna och grönt har ingen av dessa i sin 

design. Det gröna står även för växtkraft och energi som beskriver och adderar värdet. 

Mellanslaget och punkten i loggan finns också med för att det är något unikt gentemot 

konkurrenterna och även lite för att det är snyggt med en punkt som bryter av. Loggan 
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ska även stå för ledande inom ”Young Professional”, det vill säga: vi är störst, bäst 

och vackrast. 

5. Vad är designstrategi för er och på vilket sätt har ni använt er av en sådan i 

konceptframtagandet?  

För oss går en designstrategi ut på att översätta de viktigaste värdena i organisationen 

upp till en affärsmässig nivå, det skapar designen. Vi har inte använt oss av någon stor 

strategi då det var enkelt att översätta värdena i Academic Works positionering. Vi 

ville fylla ”gapen” mellan det gamla och de nya värdena. De gamla värdena ansågs 

vara för ungt och inte tillräckligt professionellt. Det nya konceptet ska utrycka värdena 

rätt och skapa en trovärdighet. 

6. Vad kännetecknas utav tjänstemarknadsföring för er och hur har ni använt er av 

det i konceptframtagandet? 

Vi ser på tjänstemarknadsföring på samma sätt som övrig marknadsföring. Det viktiga 

är att titta på mottagarna som individer och bryta igenom för att hitta de rätta mål-

grupperna. För Academic Work finns det tre målgrupper inom studenterna: 

 

o Personer 35-60 år som jobbar på olika företag. 

o Personer 18-39 år som vill ha jobb och som kanske fortfarande studerar och vill 

ha extra jobb (denna målgrupp nås genom att placera sig ute på 

campusområden). 

o Personer 25 och uppåt, det vill säga de som är klara med sina studier och har 

arbetat med olika jobb men vill ha hjälp att hitta det rätta. 

 

Den stora utmaningen har varit att få fram ett bra koncept som passar in på alla dessa 

tre målgrupper. I och med att dessa målgrupper är väldigt olika i sina värderingar så 

har det krävts mycket arbete kring just detta. 

7. Har du något att tillägga som vi eventuellt har missat? 

Det viktiga med en marknadsföring är att skapa frågor på ett djupare plan, det vill säga 

se behoven i målgruppen snarare än att fråga vad det vill ha. Målgruppen vet aldrig 

allt om förtaget på en gång så det gäller att skapa en marknadsföring som skapar ett 

intresse för att vilja veta mer. Vi har i denna process jobbat väldigt nära lednings-

gruppen på Academic Work och Anna (reds. Marknadsansvarig på Academic Work) 

för att skapa positioneringen. Där låg en stor vikt vid att skapa en bild över mål-
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gruppen och deras riktlinjer. Vi har i alla steg jobbat nära och med godkännande på 

olika delar som vi blivit klara med. 

8. Avslutningsvis, kan du säga det största målet med detta koncept? 

På kort sikt är målet att öka kännedomen om Academic Work och på långsikt är målet 

för Academic Work att tjäna pengar. Målet med designen är att förtydliga den nya 

positionering ”Home of Young Proffesionals” och att hålla en röd tråd i den grafiska 

profilen i alla kanaler. Academic Work är ett företag som har vuxit snabbt och det 

gäller att förtydliga grundvärdena i deras kommunikation till målgrupperna och där-

med fick vi backa bandet för att förtydliga deras design, kommunikation och grafiska 

profil. 

Hanna: Stort tack för att du tog dig tid och hjälpte oss. 

Falk: Tack själva och jag beklagar att det drog ut på tiden. 

Transkribering slut. 
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Bilaga 8. Enkätundersökning 1, Studenter på Södertörns Högskola och 

Stockholms Universitet 

 

Är Du:  Man  eller Kvinna  

Din ålder:  _______________________________________________________________ 

Vilken skola går Du på: Södertörn Stockholms Universitet Annan: _____________ 

Vad läser Du: ____________________________________________________ 

Hur lång tid är det tills Du blir klar med dina studier:  

______________________________ 

Jobbar Du extra vid sidan om dina studier?  Ja  Nej 

Om nej, skulle Du vilja ha ett extra jobb vid sidan om skolan: Ja  Nej 

Om nej, vad skulle Du vilja jobba med:

 ________________________________________ 

Om ja, vad jobbar Du med: ________________________________________ 

Om ja, hur fann Du ditt jobb: Sökte själv           Genom bekant         Bemanningsföretag 

Annat: ______________________________________________________________ 

Har Du sökt jobb tills du är klar med dina studier:  Ja Nej 

 

Vet du vad Academic Work är för något företag  Ja  Nej 

Om ja, vad för typ av företag: ________________________________________ 

Har du sett någon reklam från Academic Work:  Ja Nej 

Vart har Du sett reklamen:   TV Tidning    Annat: _____________________ 

Är Du intresserad att veta mer om dem?  Ja Nej 
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Vilken logga tilltalas Du av?  Första Andra 

   

 

 

 

 

 

Välj ut tre stycken påstående som beskriver Academic Work och markera dem: 

Pålitliga   Trovärdiga     Oseriösa       Intressanta    Hjälpsamma 

Attraktiva   Seriösa     Främmande    Nytänkande   Aktuella 

Avancemang   Ointressanta   Vägvisande      Framtid       Karriär   

Skulle Du kunna tänka dig att söka jobb via dem?  Ja Nej 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Första Andra 
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Bilaga 9. Enkätundersökning 2, Studenter på Södertörns Högskola och 

Stockholms Universitet 
1. Är Du?  Man  eller Kvinna  

 

2. Din ålder? _________________________________________________________ 

 

3. Vilken skola går Du på?        Södertörn            Stockholms Universitet 

Annan: _____________________________________________________________ 

 

4. Vad läser Du?_______________________________________________________ 

 

5. Jobbar Du extra vid sidan om dina studier?  Ja  Nej 

 

6. Om nej på fråga 4, söker Du extra jobb vid sidan om studierna?  

Ja  Nej 

7. Om ja på fråga 4, hur fann Du ditt jobb?  

Sökte själv           Genom bekant         Bemanningsföretag 

Annat:_____________________________________________________________ 

 

8. Om Ditt svar är bemanningsföretag på fråga 6, vilket i sådana fall? 

__________________________________________________________________ 

 

9. Vet Du vad Academic Work är för något företag? Ja  Nej 

 

10. Om ja på fråga 8, vilken typ av företag? ________________________________ 

 

11. Har Du sett någon reklam från Academic Work? Ja Nej 

 

12. Var har Du sett reklamen? TV Tidning    Internet 

Annat: ____________________________________________________________ 

 

13. Om ja på fråga 10, tilltalas Du av reklamen? Ja Nej 

Fortsättning följer på baksidan. 
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14. Vilken logga tilltalas Du av?    

 

 

15. Ringa in vilken skala som Du anser stämmer in på påståendena nedan, där 1 är 

mindre bra och 5 är mycket bra. 

Vad anser Du om logga 1 ovan?   1       2      3      4      5 

Passar logga 1 ovan till bemanningsbranschen?  1       2      3      4      5 

Är designen modern och tilltalande i logga 1 ovan? 1       2      3      4      5 

Tänker Du på tjänsteföretag när du ser logga 1 ovan? 1       2      3      4      5 

 

16. Om Du svarat ja på fråga 8, så välj ut tre stycken påstående som beskriver 

företaget Academic Work och markera dem: 

Pålitliga  EJ pålitliga  Karriär EJ karriär 

Seriösa  EJ seriösa  Framtid EJ framtid 

Intressanta EJ intressanta Aktuella  EJ aktuella 

Hjälpsamma EJ hjälpsamma Attraktiva EJ attraktiva 

Vägvisande EJ Vägvisande Nytänkande EJ nytänkande  

          

17. Skulle Du kunna tänka Dig att söka jobb via Academic Work? 

       Ja  Nej 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Logga 1 Logga 2 
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Bilaga 10. Sammanställning Enkätundersökning 2 
 

1. Är Du Man eller Kvinna?  
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2. Din ålder? 

 

 

3. Vilken skola går Du på? Se datablad. 

 

4. Vad läser Du? Se datablad. 
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5. Jobbar Du extra vid sidan om dina studier?  

 

6. Om nej på fråga 5, söker Du extra jobb vid sidan om studierna? 
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7. Om ja på fråga 5, hur fann Du ditt jobb? 

 

8. Om Ditt svar är bemanningsföretag på fråga 7, vilket i sådana fall? 
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9. Vet Du vad Academic Work är för något företag?  

 

 

10. Om ja på fråga 9, vilken typ av företag? 
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11. Har Du sett någon reklam från Academic Work?  

 

 

12. Var har Du sett reklamen?  
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13. Om ja på fråga 11, tilltalas Du av reklamen? 

 

 

14. Vilken logga tilltalas Du av? 
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15. Ringa in vilken skala som Du anser stämmer in på påståendena nedan, där 1 är 

mindre bra och 5 är mycket bra. 

 

16. Om Du svarat ja på fråga 8, så välj ut tre stycken påstående som beskriver 

företaget Academic Work och markera dem: 
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17. Skulle Du kunna tänka Dig att söka jobb via Academic Work? 
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Bilaga 11. Data från Enkätundersökning 2 
    Humanister   Ekonomer   

   SU M SÖ M SU K SÖ K Totalt Medel SÖ M SU M SU K SÖ K Totalt Medel 

Fråga 1 Man 8 8 0 0 16   13 10 0 0 23   

  Kvinna 0 0 20 14 34   0 0 9 14 23   

                            

Fråga 2 18 1   1   2           0   

  19 2 1 2 2 7         2 2   

  20   1 2 3 6   1 2 1 1 5   

  21 1   2 1 4   2 1 1 3 7   

  22     2 1 3   2 1 1 1 5   

  23   1 1 1 3   2 1   2 5   

  24 1   4   5   2 1 2 2 7   

  25 1 1   3 5   2   1   3   

  26   1 2   3     1 1 1 3   

  27   1 1   2     2     2   

  28         0           0   

  29     1 1 2           0   

  30   1     1           0   

  31     1   1   1       1   

  32         0     1 1   2   

  33 1       1   1   1 1 3   

  34   1   1 2         1 1   

  35     1 1 2           0   

  36         0           0   

  37         0           0   

  38         0           0   

  39 1       1           0   

                            

                            

Fråga 3 Södertörn 0 8 0 14 22   13 0 0 14 27   

  Stockholms Universitet 8 0 20 0 28   0 10 9 0 19   

                            

Fråga 4 Ekonomi 0 0 0 0 0   9 3 4 6 22   

  Civilekonom 0 0 0 0 0   0 6 3 6 15   

  Redovisning 0 0 0 0 0   0 1 2 0 3   

  Kriminologi 5 0 8 0 13   0 0 0 0 0   

  Filosofi 3 0 6 0 9   0 0 0 0 0   

  Lärare 0 0 6 0 6   0 0 0 0 0   

  Historia 0 0 0 3 3   0 0 0 0 0   

  Kultur 0 5 0 6 11   0 0 0 0 0   

  Turism 0 3 0 5 8   0 0 0 0 0   

  Ekonomi, teknik och design 0 0 0 0 0   0 0 0 2 2   

  Ekonomi och logistik 0 0 0 0 0   4 0 0 0 4   

                            

Fråga 5 Ja 6 5 17 9 37   9 5 5 7 26   

  Nej 2 3 3 5 13   4 5 4 7 20   

                            

Fråga 6 Ja 0 1 0 2 3   3 1 1 3 8   

  Nej 2 2 3 3 10   1 4 4 3 12   

                            

Fråga 7 Sökte själv 2 2 8 7 19   4 2 2 3 11   

  Genom bekant 4 3 6 2 15   3 3 2 3 11   

  Bemmaningsföretag 0 0 3 0 3   2 0 1 1 4   

                            

Fråga 8 Academic Work 0 0 2 0 2   0 0 1 1 2   

  Manpower 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1   

  Studentconsulting 0 0 0 0 0   1 0 0 0 1   

                            

Fråga 9 Ja 2 4 10 8 24   12 9 8 10 39   

  Nej 6 4 10 6 26   1 1 3 2 7   

                            

Fråga 10 Bemanningsföretag 1 2 5 6 14   8 3 5 8 24   

  Rekryteringsföretag 0 0 0 1 1   0 2 0 1 3   

  Bemanningsftg för studenter 1 2 5 1 9   3 3 3 3 12   

                            

Fråga 11 Ja 4 5 10 9 28   12 7 7 12 38   

  Nej 4 3 10 5 22   1 3 2 2 8   

                            

Fråga 12 Tv 1 1 3 2 7   7 1 1 0 9   

  Tidning 1 2 5 1 9   5 2 3 3 13   

  Internet 2 1 2 6 11   0 3 3 6 12   

  Tunnelbana 0 0 0 0 0   0 1 0 0 1   

  Skolan 0 1 0 0 1   0 0 0 3 3   

                            

Fråga 13 Ja 1 3 5 3 12   4 4 4 7 19   

  Nej 3 2 5 6 16   8 3 3 5 19   
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Fråga 14 Logga 1 4 2 6 8 20   6 3 6 10 25   

  Logga 2 4 7 14 5 30   7 7 3 4 21   

                            

Fråga 15                           

Vad anser du om 
logga 1? 1 1 0 2 1 4 4 0 3 0 0 3 3 

  2 5 4 5 5 19 38 7 4 0 1 12 24 

  3 0 4 8 2 14 42 3 2 4 5 14 42 

  4 2 0 4 6 12 48 3 1 4 5 13 52 

  5 0 0 1 0 1 5 0 0 1 3 4 20 

            50 2,7         46 3,1 

                            

Passar den till 
bemanningsföretag? 1 2 1 1 0 4 4 0 1 0 0 1 1 

  2 3 0 3 1 7 14 4 2 1 1 8 16 

  3 1 5 9 6 21 63 6 5 2 6 19 57 

  4 2 2 6 6 16 64 2 2 3 4 11 44 

  5 0 0 1 1 2 10 1 0 3 3 7 35 

            50 3,1         46 3,3 

                            

Är designen modern 
och tilltalande? 1 3 3 4 1 11 11 3 1 0 1 5 5 

  2 2 2 2 5 11 22 3 5 1 1 10 20 

  3 1 3 12 6 22 66 4 2 3 4 13 39 

  4 2 0 2 2 6 24 1 1 3 4 9 36 

  5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 9 45 

            50 2,5         46 3,2 

                            

Tänker du på 
bemanningsföretag? 1 4 1 4 1 10 10 4 0 0 3 7 7 

  2 1 2 6 3 12 24 2 6 2 2 12 24 

  3 1 2 7 5 15 45 6 2 1 2 11 33 

  4 2 3 3 4 12 48 1 2 4 4 11 44 

  5 0 0 0 1 1 5 0 0 2 3 5 25 

            50 2,6         46 2,9 

                            

Fråga 16 Pålitliga 1 1 5 3 10   3 2 2 2 9   

  Ej pålitliga 0 0 2 1 3   1 0 1 0 2   

  Seriösa 3 2 5 2 12   4 2 3 6 15   

  Ej seriösa 1 0 2 0 3   1 0 0 2 3   

  Intressanta 3 3 2 5 13   5 5 2 2 14   

  Ej intressata 1 2 1 2 6   2 0 0 0 2   

  Hjälpsamma 1 2 5 2 10   4 2 2 2 10   

  Ej hjälpsamma 3 0 1 1 5   0 0 0 0 0   

  Vägvisande 1 2 4 2 9   2 1 5 7 15   

  Ej vägvisande 0 0 2 0 2   0 1 0 0 1   

  Karriär 0 2 5 5 12   3 4 1 4 12   

  Ej karriär 1 1 2 0 4   2 0 4 0 6   

  Framtid 2 3 4 3 12   1 3 2 1 7   

  Ej framtid 2 0 2 1 5   1 1 1 0 3   

  Aktuella 0 0 7 6 13   6 4 4 5 19   

  Ej aktuella 0 2 2 2 6   0 0 0 2 2   

  Attraktiva 4 3 2 0 9   1 1 0 3 5   

  Ej attraktiva 0 0 1 3 4   0 1 0 0 1   

  Nytänkande 1 1 4 3 9   2 2 0 4 8   

  Ej nytänkande 0 0 2 1 3   1 1 0 2 4   

  Bortfall: 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   

                            

Fråga 17 Ja 0 6 18 11 35   10 6 7 12 35   

  Nej 8 2 2 3 15   3 4 2 2 11   

 


