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Sammanfattning 

Titel: Är svenska företag soffliggare? 

Ämne: Företagsekonomi C, kandidatuppsats, Service Management 

Författare: Klara Melnyk och Sara Hörnberg 

Handledare: Hans Zimmerlund 

Nyckelord: Design, designprocess, image, produktskydd, anpassningsförmåga 

Bakgrund: Den ökade globaliseringen har lett till en förändrad omvärld och ett annorlunda 

kundbeteende. Att arbeta innovativt och strategiskt med design har visats sig vara en fördel för företag 

som befinner sig i denna situation. Ett sätt att hindra att sina innovativa idéer och produkter blir 

kopierade av andra företag är att anskaffa någon typ av produktskydd. Detta kan skydda företaget mot 

kopiering men det är viktigt att de inte enbart satsar på befintliga framgångsrika koncept utan att de 

har anpassningsförmåga för att kunna möta framtida behov hos konsumenter.  

Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att små och mellanstora företag, som har 

produktskydd och ett starkt designfokus, ska nå långsiktiga överlevnad? 

Syfte: Att analysera och utvärdera ett företags designprocess och hur den påverkar företagets framtida 

image. 

Metod: Utgångspunkten för uppsatsen är en deduktiv ansats. Studieobjekten undersöks med en 

kvalitativ metod för att få en djup förståelse. För att få en bredare förståelse undersöks studieobjektens 

kunder med en kvantitativ undersökning. Dessa olika undersökningar ställs sedan emot varandra.  

Teorier: Affärsidén, Mervärdesteorin, Design och Innovation, Involveringsteorin, Produktlivscykeln.  

Empiri: Empirin i denna uppsats är insamlad genom djupintervjuer med två företag samt 

enkätundersökningar från företagens kundsegment.   

Reslutat/Analys: Designprocessen hos ett företag kan, om den används på ett strategiskt och 

innovativt sätt, vara avgörande för företagets framtida image och långsiktiga överlevnad. 

Slutsats: Undersökningen visar att faktorer som är viktiga för långsiktig överlevnad är att ledningen är 

beredda på att investera i nyskapande och att företagen är anpassningsbara mot förändringar i 

omvärlden. God kundrelation är en viktig faktor för att förstå konsumenters föränderliga beteende och 

behov. Produktskydd bör inte ses som en trygghet utan som ett hjälpmedel. 
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Abstract 

Title: Are Swedish Companies Slowcoaches? 

Course: Business Administration, Bachelor essay, Service Management  

Authors: Klara Melnyk, Sara Hörnberg 

Tutors: Hans Zimmerlund  

Key words: Design, design process, image, legal product protection, adaptability 

Background: The increased globalization has led to a changed world and a different customer 

behavior. Working innovatively and strategically with design has proven to be an advantage for 

companies that find themselves in this new situation. One way to prevent their innovative ideas and 

products to be copied by other companies is to have any type of product protection. This can protect 

the company against being copied but it is important that they not only focus on existing successful 

concepts but that they have the adaptability to meet future needs of consumers. 

Problem definition: What factors are important for small and medium companies, which have 

product protection and a strong design focus, to achieve long-term survival? 

Purpose: To analyze and evaluate a company's design process and how it affects the company's future 

image. 

Method: The starting point of this paper is a deductive approach. Study items are examined by a 

qualitative method to gain a deep understanding. To get a broader understanding examination is done 

on the company’s customers with a quantitative study. These various surveys are then compared with 

each other. 

Theories: Business mission, added-value theory, involvement theory, product life cycle 

Empiric: The empirical data in this paper is collected through interviews with two firms and a survey 

of the company’s customer segments. 

Results/Analysis: The design process of a company can, if used in a strategic and innovative manner, 

be critical to its future image and long-term survival. 

Conclusion: The study shows that factors that are important for long-term survival is that the 

management is prepared to invest in innovation and that firms are adaptive to external change. Good 

customer relations is an important factor in understanding consumer behavior and their changing 

needs. Product protection should not be seen as protection for the company but as a tool for further 

innovation. 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om vilken förmåga små och mellanstora produktskyddade företag har 

till innovation och anpassning.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Globaliseringens effekter  

I och med globaliseringen så har utseendet på marknaden förändrats drastiskt. Genom 

teknologiska framsteg och politiska beslut har kommunikations- och transaktionskostnader 

minskat som medför ökade globala transaktioner och att allt fler länder deltar i den globala 

ekonomin. Globaliseringens konsekvenser är en rad gränsöverskridande aktiviteter såsom 

investeringar och handel samt informations- och teknologiutbyte mellan länder. Även små 

och mindre företag kan vara delaktiga i den globala marknaden, mycket tack vare den nya 

teknologin. Detta betyder nya och obegränsade möjligheter för företagen, men även nya 

risker. I och med den globala marknaden följer även en global konkurrens.
1
  

Globaliseringen har lett till en mängd förändringar på marknaden som framkallar nya och 

fler möjligheter, utmaningar och risker för företag. 

1.2.2 Svenska designtraditioner  

En undersökning av Stiftelsen svensk industridesign (SVID) från 2008 visar att åtta till nio av 

tio svenska företag arbetar med design. Det är viktigt att notera att design kan användas på 

många olika sätt och det är just hur man använder design som är avgörande, inte att man gör 

det. Det handlar till exempel om design anses vara centralt för företaget eller bara omfattar en 

liten del och hur tidigt designarbete kommer in i en process. SVID har tagit fram en 

designtrappa som i fyra steg visar hur ett företag jobbar med design. Stegen är från ett till 

fyra; omedveten design, design som formgivning, design som process och design som 

strategi. I en jämförelse med en undersökning som utfördes 2004 kan man se att andelen 

svenska företag som jobbar strategiskt med design har ökat. SVID definierar strategisk design 

                                                 
1
 http://www.regeringen.se 2011-03-22 

http://www.regeringen.se/
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som att ”designern samarbetar kontinuerligt med verksamhetens ägare/ledning i arbetet med 

att utveckla hela eller delar av verksamhetens strategi utifrån affärsidén.”
2
 

Det många företag anser att design bidrar med är att öka konkurrenskraften och ett starkare 

varumärke.
3
 Fem av tio företag i Sverige säger att de konkurrerar med hjälp av mervärde. De 

företag som jobbar strategiskt med design behöver inte konkurrera lika mycket med pris och 

deras fokus ligger på att skapa mervärde och innovation genom design. Ett mervärde kan vara 

val av material eller en teknisk lösning som underlättar användarvänligheten.
4
  

I en studie utförd av Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) står det om hur det utförs 

arbeten om hur man ska kunna mäta den ekonomiska effekten som design har hos företag. Det 

är svårt att ta ut isolerade faktorer och sedan mäta deras effekt, hur just den faktorn har 

påverkat tillväxten. Design anses dessutom vara ett så kallat mjukt värde som gör det ännu 

mer svårmätt. Men rapporten visar att samtliga studier som de tagit del av visar att företag 

som jobbar med design har en bättre ekonomisk utveckling än de företag som inte jobbar med 

design.
5
  

Studien hänvisar till den Nya Zeeländska rapporten ”Building a case for added value through 

design.” Enligt den rapporten är design en process som ska följa med i varje steg från 

produktutveckling till marknadsföring. Genom att effektivisera produktionssystemet kan 

design skapa ett maximalt mervärde. Design kan även tillfredsställa kundens efterfrågan och 

på så sätt öka försäljningen. Vidare konstaterar rapporten att design är en integrerad del av 

innovationsprocessen och att innovation har en positiv inverkan på hela företaget och skapar 

konkurrensfördelar.
6
   

Företag som jobbar medvetet och strategiskt med design och innovation har bättre 

förutsättningar för att skapa en stark image som bidrar till konkurrensfördelar.    

1.2.3 Framtagandet av produkter  

Den ökade globala konkurrensen och konsumenters föränderliga beteende har inneburit att 

produkters livslängd förkortats och produkter blir snabbare gammalmodiga. Vissa företag 

erbjuder flera produktlinjer medan andra erbjuder enbart en produktlinje. Gemensamt för 

                                                 
2
 SVID, Svenska företag om design, 2008. s. 10-12 

3
 Ibid., s. 17 

4
 Ibid., s. 21 

5
 Kolmodin, A., Pelli, A., Design för innovation och tillväxt- en framtida konkurrensmöjlighet?, 2005, s. 27-28 

6
 Ibid., s. 28 
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dessa företag är att en kortare produktutvecklingstid innebär ofta en konkurrensfördel.
7
 Detta 

då en snabbare lansering av en ny produkt kan leda till ett flertal fördelar på marknaden. En 

långsam produktutveckling kan bli kostsam för företaget. Hur kostsam och känslig en senare 

lansering blir beror mycket på vilket segment produkten tillhör. Produkter med 

högteknologiska lösningar och modeplagg är exempel på produkter med kort livslängd som 

måste anpassa sig till innovativa idéer och lösningar.
8
  

Företag måste ständigt arbeta aktivt med sin formgivningsprocess för att möta 

konsumenternas förändrade beteende.   

1.2.4 Hotet från piratkopiering  

I och med globaliseringen, det ökade informationsflödet och den ekonomiska 

internationaliseringen så har problematiken med kopior gjort sig allt mer närvarande. 

Piratkopiering har ökat globalt sedan 80-talet och i Sverige har ökningen under de senaste 

åren varit avsevärd. Varumärkesförfalskning och pirattillverkning är en parallell marknad till 

den lagstadgade som påverkar både företag och marknaden. Aktörerna i de olika marknaderna 

konkurrerar inte på samma villkor vilket leder till en felaktig konkurrens. Detta är ett 

internationellt fenomen som står för mellan fem och sju procent av världshandeln och innebär 

en stor förlust i arbetstillfällen, inom EU beräknas det vara ca 100 000 och i USA betydligt 

fler. Kopietillverkningen och försäljningen av dessa kopior utgör en organiserad ekonomisk 

brottslighet med tydliga kopplingar till den kriminella delen av samhället.
9
 

I Sverige har det nyligen uppmärksammats en ökning av kopiering av produkter och en 

markant ökning av piratkopior av både svenska och internationellt kända möbler.
10

 

Föreställningen om att kopior har en sämre kvalitet behöver inte nödvändigtvis stämma och 

det kan till och med ibland vara svårt för konsumenten att särskilja en kopia från originalet. 

Ett problem för kunden är frånvaron av garanti för vad kunden köper. För företag innebär det 

naturligtvis en ekonomisk förlust men även en förlust i kunders tilltro till varumärket och 

brand imagen, om kopian inte uppfyller förväntningarna.
11

  

                                                 
7
 Management decision, Innovation speed and radicalness: Are they inversely related? Author(s): Dr. Banu 

Ayse Goktan, Dr. Grant Miles 
8
 Ibid. 

9
 www.sacg.se 2011-03-10 

10
 www.di.se ”Tuff kamp mot piratkopierade möbler” 2011-03-10 

11
 www.sacg.se 2011-03-10 

http://www.sacg.se/
http://www.di.se/
http://www.sacg.se/
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Tillverkning och försäljning av piratkopior är en fara för rättighetsinnehavare, företag, 

samhället, marknaden, kunden och varumärkesimagen.  

1.2.5 Skydd för produkter 

Med tiden har värdet på företag påverkats mer och mer av deras varumärken, design och stil. 

Omsättning och försäljning är viktigt för företagets värde och kan upplevas enklare att 

kontrollera än dessa mjuka värden, som ofta ligger hos konsumenten utanför företagets 

kontroll. Innehavande av olika sorters skydd såsom patentskydd, designskydd och 

varumärkesregistrering kan bidra till kontroll. Skydd i sådana former genererar starkare 

konkurrenskraft och finns under samlingsnamnet immateriella rättigheter och omfattar 

upphovsrätt och industriellt rättsskydd.
12

 Upphovsrätten skyddar musik, litteratur och all form 

av konstnärligt skapande, där en viss nivå av unikhet måste uppnås. Industriellt rättsskydd ger 

skydd genom ansökningar för tekniska patentskydd, designskydd och skydd för varumärken 

och varumärkeskännedom.
13

 Varumärket är ett kännetecken hos konsumenten och bidrar till 

att särskilja företagets varor och tjänster från konkurrenter. Antalet företag som ansöker om 

exempelvis varumärkesskydd har ökat dramatiskt i Sverige under de senaste åren.
14

  

Sker det ett intrång på skydd, genom exempelvis piratkopiering, efterföljs det av en rättslig 

process som ofta är tids- och energikrävande samt kostsam. Många tvingas därför lägga ner 

tvisterna på grund av att det är för dyrt och 90 % av fallen görs upp i godo. För vissa kan 

kostsamma skydd och långa rättsliga processer avskräcka till att investera i nyskapande och 

entreprenörskap.
15

  

Produktskydd kan inverka på kreatörers och innovatörers förhållningssätt till att skapa nytt.  

1.2.6 Risken med att ha en framgångsrik produkt och design 

De många starka varumärken med svenskt ursprung, så som BabyBjörn, IKEA, VOLVO och 

Ericsson, visar att Sverige framgångsrikt kombinerat design med affärsvärlden. Den svenska 

synen att design och form är ett viktigt redskap kan ha sitt ursprung från Ellen Key och 

Gregor Paulssons åsikter om att det vackra yttre var kopplat till det inre och kunde göra 

                                                 
12

 http://www.prv.se 2011-03-02  
13

 http://www.mynewsdesk.com/se 2011-03-02  
14

 http://www.sepaf.se 2011-03-02  
15

 www.di.se ”Tuff kamp mot piratkopierade möbler” 2011-03-10 

http://www.prv.se/
http://www.mynewsdesk.com/se
http://www.sepaf.se/
http://www.di.se/
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människan lyckligare och friskare.
16

 Sveriges industrihistoria visar att det är många företag 

som slagit igenom stort med en stark affärsidé och revolutionerande produkt. Vissa av dessa 

företag har varit nära att eller gått i konkurs på grund av att de litat för mycket på sina första 

produkter och inte förändras samtidigt som konsumenternas förändrade beteende. Därmed har 

Sverige tappat sin position som design- och innovationsnation.
17

   

Ett svenskt företag som inte längre existerar är FACIT AB som tillverkade bland annat 

räknemaskiner. Under 30-talet slog de igenom stort med sina revolutionerande räknemaskiner 

som istället för spakar hade knappar.
18

 Deras slogan löd ”hela världen räknar svenskt” och 

företaget tog fler och fler marknadsandelar runt om i världen. Facit var även världsledande 

inom den moderna tekniken och arbetade med framtagningen av datorer. De applicerade sina 

matematiska kunskaper på datorn och satte svensk industri på kartan genom att erbjuda en 

dator med större och bättre minne.
19

 Medan det svenska företaget förfinade sina mekaniska 

apparater utvecklade omvärlden den elektroniska tekniken som resulterade i för Facit AB, 

oövervinnliga små och snabba elektroniska miniräknare.
20

 Efter många år av ständig 

framgång var det svårt för Facits ledning att förhålla sig till den förändrade marknaden och 

datamaskinssatsningen fick inte fortsätta då det ställde allt för stora finansiella krav på ett 

konkurrensansatt företag.
21

  

Företag som varit framgångsrika under en längre tid, baserad på en skyddad produkt, 

riskerar att fastna och inte lyckas anpassa sig efter konsumenternas nya behov.  

1.3 Problemdiskussion  

I och med globaliseringen utsätts företag för nya och fler möjligheter, utmaningar och hot. 

Förändringar på marknaden tillsammans med globaliseringen har lett till nya 

företagsbeteenden.  Detta har lett till en ökning av att arbeta medvetet och strategiskt med 

design och innovation. För att lyckas med detta måste företagen arbeta aktivt med sin 

designprocess. Det här har stor vikt på grund av att konsumenternas beteende idag snabbt 

förändras.  

                                                 
16

 Pionjärerna som lärde oss skilja på fint och fult, Sara Kristofferson  SVD 2010-02-04 
17

 www.telefonplan.com 2011-05-19 
18

 http://ostergotland.info 2011-05-19 
19

 Arvidsson, Göran Facit i den tidiga dataåldern 2002, s. 4 
20

 http://ostergotland.info 2011-05-19 
21

 Arvidsson, Göran Facit i den tidiga dataåldern 2002, s. 4 

http://www.telefonplan.com/
http://ostergotland.info/
http://ostergotland.info/
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Formgivningsprocessen innebär en investering för företag och för att våga göra sådana 

investeringar måste lönsamhet utlovas. Ett av de hoten som ökat i och med globaliseringen är 

piratkopiering. Genom produktskydd kan innovationer och formgivning skyddas från bland 

annat kopiering. Om konsumenter inte bryr sig om varifrån produkten kommer är hotet desto 

större för företagen. Detta skulle innebära enorma finansiella förluster för både företag och 

samhälle.  

Men skydd kan ge en falsk trygghet som kan vara negativ för innovations- och 

anpassningsförmåga. Design och formgivning är ofta lönsamt för företag om det används på 

rätt sätt, men det är också ett risktagande. Företag som har varit framgångsrika under en 

längre tid, baserad på en produkt eller en stark idé, riskerar att fastna och inte lyckas anpassa 

sig efter konsumenternas nya behov. 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att små och mellanstora företag, som har produktskydd och ett 

starkt designfokus, ska nå långsiktiga överlevnad? 

1.5 Syfte 

Att analysera och utvärdera ett företags designprocess och hur den påverkar företagets 

framtida image. 

1.6 Perspektiv 

Uppsatsen kommer främst att utgå från ett företagsperspektiv. Detta för att uppsatsen kommer 

att belysa och undersöka vilken betydelse designprocessen har för företags 

anpassningsförmåga och långsiktiga överlevnad. Vidare kommer även ett kundperspektiv 

lyftas fram och ställas mot företagsperspektivet.  

1.7 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka svenska företag, detta på grund av 

undersökningens omfattning. Vidare har vi avgränsat oss till att titta på företag som tar fram 

produkter där designprocessen är mer synlig och lättare att mäta. 
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1.8 Definitioner 

Design: En bidragande faktor till mervärdeskapande både externt och internt. Den interna 

designen, såsom företagets syn på kunden och arbetsprocessen, påverkar den externa designen 

i form av produkten eller erbjudandet.  

Designprocess: Den process där designers och innovatörer formger en produkt och dess 

funktioner. Där färg, form och material kombineras med teknologiska lösningar för att ge 

användaren ett mervärde.  

Image: I uppsatsen avgränsar vi image till kundens uppfattning av företag. Genom att företag 

kommunicerar en önskvärd profil kan de inverka på hur kunden upplever företagets image.  

Produktskydd: Ett samlingsnamn för olika sorters skydd ett företag kan ha för sina produkter, 

tekniska lösningar, idéer och varumärken. Exempel på sådana är patent, upphovsrätt, 

designskydd och varumärkesskydd, som ofta samlas under begreppet immateriella rättigheter. 

Anpassningsförmåga: Ett företags förmåga att anpassa sin verksamhet för att möta 

konsumenters föränderliga behov. Kan även jämföras med innovationsförmåga.  
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2. Metod 

Avsnittet beskriver de metoder som har valts för studiens utförande. Först redovisas metod 

och ansats och sen primär- och sekundärdata. 

2.1 Övergripande metoddiskussion  

Att välja metod handlar om hur forskaren ska gå tillväga för att undersöka verkligheten, hur 

empirin testas för att se om antaganden stämmer eller inte. Vidare analyseras empirin för att 

se vilka nya insikter undersökningen har gett.
22

 Metodvalet bestämmer vilket fokus forskaren 

ska ha vid insamling av data. Det går inte att registrera allt som iakttas utan en del måste 

väljas bort.
23

 En viktig del i uppsatsen är problemformuleringen som avgränsar det område 

som undersöks och gör det forskningsbart. Problemformuleringen visar vad undersökningen 

ska svara på och ska lysa igenom hela uppsatsen, den avgör även metod- och teorival.
24

    

2.2 Metodval 

I denna uppsats kommer en empirisk undersökning att utföras för att beskriva verkliga 

fenomen. Empirin kommer sen att tillsammans med det teoretiska ramverket lägga grunden 

för uppsatsens analys. Vi kommer att använda en deduktiv ansats då det är lämpligt för 

uppsatsens omfång och nivå. Teorier kommer att testas mot den empirin som insamlas under 

processens gång.
25

    

Den empiri som undersöks måste ha ett nära samband med de teoretiska referensramar som 

används. Empirin måste kunna kopplas till teorier, annars riskerar forskaren att ha empiri som 

bara är enskilda beskrivningar av isolerade fenomen med ett begränsat värde. Forskaren kan 

använda sig av induktiv eller deduktiv ansats för att garantera att empirin och teorin är 

sammanlänkade. Deduktion är att gå från teori till empiri där teorier testas mot empiri. 

Induktion är tvärt om, empiri mot teori där data samlas in och forskaren försöker hitta 

generella mönster som sen eventuellt kan göras till teorier.
26

    

                                                 
22

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 17 
23

 Ibid., s. 25 
24

 Ibid., s. 37 
25

 Blaikie, N., Designing Social Research, 2010 s. 156 
26

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 35 
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2.3 Ansatsval 

Vi kommer att i denna uppsats använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Genom att utföra djupintervjuer på två företag används en kvalitativ ansats. Detta gör vi för 

att kunna se hur företagens idésystem är uppbyggt och hur deras arbetsprocesser går till. 

Uppsatsen kommer främst att utgå från ett företagsperspektiv, detta kommer att ställas mot ett 

kundperspektiv och för att få fram det kommer en kvantitativ ansats att användas genom 

enkätundersökningar till företagens kundsegment. Resultaten av de båda undersökningarna 

kommer att jämföras och analyseras för att se om det finns en överensstämmelse mellan dem. 

Dessa ansatsval har tagits med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering och syfte.  

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Kvalitativ ansats handlar om forskning som beskriver olika typer av karaktäristiska hos till 

exempel människor, företag eller händelser. Det fenomen som beskrivs jämförs sen inte med 

andra fenomen genom olika mätningar så som skulle göras vid kvantitativ ansats där fokus 

ligger på att mäta och jämföra olika antal hos det som undersöks.
27

 Vid kvalitativa och 

kvantitativa ansatser arbetar forskaren med olika typer av data. I kvantitativa ansatser handlar 

det om hård data som ofta lämpar sig för olika räkneoperationer. I kvalitativa ansatser är det 

istället mjuk data, det kan vara texter eller intervjuer som måste tolkas och bearbetas på andra 

sätt än genom räkneoperationer.
28

 Dessa ansatser behöver inte stå i motsättning till varandra. 

Det viktiga är inte vilken ansats som är bättre än den andra utan att forskaren väljer den ansats 

som på bästa sätt kan besvara den fråga som ska besvaras. Det kan vara så att det bästa svaret 

erhålls genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats.
29

  

2.4 Urval 

2.4.1 Företag 

Undersökningens val av företag kommer att ske genom strategiskt urval.
30

 Som utgångspunkt 

för urvalen sätter vi upp några kriterier som företagen ska uppfylla. De kriterier som ligger till 

grund för urvalet är små och mellanstora företag med: 

                                                 
27

 Murray Thomas, R., Blending qualitative & quantitative research methods in theses and dissertations,2003,s.1 
28

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s.69 
29

 Murray Thomas, R., Blending qualitative & quantitative research methods in theses and dissertations,2003,s.7 
30

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s.84 
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 starkt varumärke 

 relativt smalt produktutbud  

 strategiskt och innovativt arbetssätt med design 

 någon typ av produktskydd 

2.4.2 Konsumenter 

Det strategiska urvalet till den kvantitativa kundundersökningen kommer göras genom typiska 

fall inom företagens kundsegment. Denna typ av urval används för att vi ska kunna göra 

statistiska generaliseringar utifrån det resultat som framkommer av enkätundersökningen.
31

 

Valet att genomföra en enkätundersökning medför risk för bortfall, detta kan dock vara 

intressant och givande för uppsatsens analys. 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Denna uppsats primärdata kommer att samlas in genom djupintervjuer på två utvalda företag 

samt från enkätundersökningar besvarade av företagens kunder. Primärdata existerar inte 

förrän den har samlats in genom till exempel ett forskningsprojekt. Primärdata är starkt 

relaterat till datainsamling, den samlas ofta in genom exempelvis intervjuer, observationer och 

experiment.
32

 Under intervjuerna kommer vi att registrera svaren vi får på våra frågor genom 

att spela in det som sägs och samtidigt föra anteckningar. De inspelade svaren kommer sedan 

att transkriberas. Intervjufrågorna kommer att vara semistrukturerade. Det innebär att det 

finns en intervjuguide med en lista över teman och generella frågor som är kopplade till 

uppsatsens problemformulering och syfte.
33

 Vi har valt semistrukturerade frågor därför att de 

inte begränsar insamlandet av information utan möjliggör tillgång till fördjupad information. 

Samma intervjuguide kommer att användas för båda företagen vilket möjliggör en 

jämförbarhet.     

                                                 
31

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s.84-85 
32

 Crowther, D., Lancaster, G., Research Methods, 2008, s. 74 
33

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 98 
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Sekundärdata kommer från företagens hemsidor samt från den refererade litteraturen.   

Sekundärdata är data som redan existerar i någon form och som inte primärt, i alla fall inte 

initialt, samlats in för den aktuella undersökningen.
34

  

Det finns olika saker som påverkar val av datainsamling. Det viktigaste är 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen, som styr på vilket sätt data bäst inhämtas. 

Forskaren bör också tänka på att inte använda metoder som är för avancerade utifrån 

forskarens tidigare erfarenheter. Om en för svår metod används kan resultatet bli 

otillfredsställande och det viktigaste är att det problem som uppgiften bygger på blir besvarat. 

Andra saker som kan påverka insamling av data är hur kostsam en metod är och vilken budget 

forskaren har. Även tiden som forskaren har på sig har en avgörande roll då vissa tekniker kan 

vara mycket tidskrävande.
35

 

2.6 Källkritik 

För att uppsatsens resultat ska kunna liknas och överföras till närliggande förhållanden krävs 

det att uppsatsen uppnår en viss generaliserbarhet. Det innebär att när uppsatsens empiri ska 

analyseras sker det en förenkling som förväntas kunna appliceras på liknande situationer. 

Eftersom uppsatsens data kommer att samlas in både genom en kvantitativ metod, där ett 

urval senare önskas representera helheten, och en kvalitativ metod, där tolkningar och 

förklaringar kan användas till liknande fall, kommer vi att både göra generaliseringar och 

arbeta med överförbarhet. Överförbarhet handlar om att tolka, beskriva och förklara begrepp 

som inte ska användas för statistiska generaliseringar utan snarare för att förklara händelser 

eller människors beteende.
36

   

Validitet innebär hur ”relevant data representerar det fenomen som ska undersökas”.
37

 Genom 

att undersöka både företagens och kundernas perspektiv får empirin större tyngd som ökar 

generaliserbarheten. De personer som ska intervjuas har stor insyn i hur de valda företagen 

arbetar och därför anser vi att validiteten stärks.    

                                                 
34

 Crowther, D., Lancaster, G., Research Methods, 2008, s. 74 
35

 Ibid., s. 82-83 
36

 Johannesen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 125-126 
37
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Reliabilitet visar hur tillförlitlig data är.
38

 Den kvalitativa empirin kommer att spelas in och 

dokumenteras, vilket möjliggör kontroll. Vi är medvetna om att intervjuaren påverkar den 

information som lämnas men ämnar förhålla oss likadant till informanterna vid båda 

intervjuerna för att stärka reliabiliteten.    

 

 

 

                                                 
38
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3. Teori 

Detta kapitel inleds med den teoretiska utgångspunkten och det teoretiska perspektivet, som 

bildar utgångspunkten för uppsatsens teorival. Efter det följer en genomgång av de valda 

teorier och dess relevans för uppsatsen. Slutligen redovisas den teoretiska syntesen och en 

teoretisk referensram.   

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats handlar om vilken förmåga små och mellanstora produktskyddade företag har 

till innovation och anpassning. Uppsatsen avser att besvara problemformuleringen vilka 

faktorer är viktiga för att små och mellanstora företag, som har produktskydd och ett starkt 

designfokus, ska nå långsiktiga överlevnad? I problemdiskussionen framgår att 

globaliseringen har lett till en ny situation för företag. För att kunna tillgodose 

konsumenternas föränderliga behov och beteende, skapa en stark image och få lojala kunder 

behöver företag jobba innovativt med design. Ett problem är att piratkopiering och 

varumärkesförfalskning har ökat märkvärt de senaste åren och detta är ett hot både för företag 

och för marknaden. För att skydda sig mot detta kan företag ha skydd för sina produkter, som 

kan ge en falsk trygghet och ha en inverkan på företags nyskapandeprocess. För att kunna 

analysera detta kommer ett företagsperspektiv ställas mot ett kundperspektiv. Undersökningen 

kommer vidare att utgå från det teoretiska perspektivet relationsmarknadsföring i kontrast till 

transaktionsmarknadsföring. 

Som utgångspunkt genom hela uppsatsen kommer vi att se design som ett strategiskt verktyg 

genom designens implementering i produktens formgivning, förpackning, varumärkesnamn, 

grafik, kvalitet, funktionalitet och garanti. Den här designen påverkar positionen på 

marknaden och val av marknadssegment som tillslut blir en konkurrenskraft.
39

   

Vidare kommer uppsatsens utgångspunkt vara designprocessen. Denna process är en modell 

för att arbeta med design inom produktutveckling. Med hjälp av designkompetens kan företag 

nå ett framgångsrikt och kreativt resultat och en designprocess ska ingå i företagets hela 

utvecklingsprocess. Designprocessen kan användas i många olika typer av projekt och 

områden och tillämpas på både processer, varor, tjänster, budskap och miljöer. Design kan 

vara ett starkt verktyg för att förmedla nyskapande. För att kunna utföra en bra designprocess 
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måste man ha en god inblick i hur omvärlden ser ut och vilka behov som finns, man måste 

lära känna de berörda användarna.
40

 Genom hela processen måste arbetet utvärderas och 

justeras. Designprocessen är ett verktyg för att kunna anpassa sig till vad som sker i 

omvärlden.
41

 Figuren nedan visar vad uppsatsen handlar om och hur vi kommer att använda 

designprocessen som uppsatsens utgångspunkt.  

                         Figur 1               

 

Ett begrepp som är centralt i de valda teorierna är produktsortiment. 

3.1.1 Produktsortiment  

Ett produktsortiment är den kompletta samlingen av ett företags samtliga produkter som de 

erbjuder på marknaden. Ett sortiment har en viss bredd, längd, konsistens och ett visst djup. 

Bredden refererar till hur många produktlinjer som sortimenten innehåller. Om man till 

exempel tittar på solkräm kan de olika linjerna vara barnkräm, after sun, solskydd och 

kylbalsam. Längden på sortimentet är det totala antal produkter som finns i mixen, under 

barnkräm kan det tillexempel finnas olika krämer för olika åldrar och med olika styrka på 

solskyddet. Sortimentets konsistens handlar om hur nära relaterade de olika produktlinjerna 

är. Det kan vara hur relaterade de är i slutanvändning, distributionskanaler, egenskaper och så 

vidare. Slutligen är djupet på produktsortimentet hur många olika varianter det finns inom 

marknadserbjudandet, det kan till exempel finna tio varianter av ett företags solskydd.
42
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Ett företag kan utifrån dessa fyra dimensioner utvidga dess erbjudande på olika sätt. Genom 

att tillföra nya produktlinjer breddas sortimentet, vidare kan varje linje även förlängas. Om 

företaget tillför fler varianter till varje produkt blir sortimentet djupare och till slut kan en 

större konsistens eftersträvas.
43

  

Företag som eftersträvar en stor marknadsandel har ofta större produktsortiment med långa 

produktlinjer och företag som eftersträvar en stor vinst har ofta kortare produktlinjer med 

noggrant utvalda produkter. Det är ofta så att produktsortiment blir större med tiden. Företag 

utsätts för olika tryck från marknaden att utveckla och lansera nya produkter och detta medför 

att produktlinjen blir längre. Men en risk med att ha ett för stort sortiment och för många 

nylanseringar är att kunderna blir trötta på och förvirrade av företagets omfattande och 

komplexa utbud.
44

 

Relevans för uppsatsen 

För att kunna möta den ökade konkurrensen som globaliseringen och informationssamhället 

har medfört bör företag komma med nya innovativa lösningar på konsumenters föränderliga 

beteende.  Beroende på vilken typ och hur stort produktsortiment företag har måste de jobba 

på olika sätt. Vi ska undersöka hur företag med ett smalt produktutbud med starka produkter 

och ett starkt varumärke jobbar för att vara innovativa och nyskapande.   

3.2 Teoretiskt perspektiv 

3.2.1 Designprocessen 

Som har redovisats tidigare i uppsatsen är denna process en modell för att arbeta med design 

inom produktutveckling. Genom att ha en god designkompetens kan företag nå ett 

framgångsrikt och kreativt resultat och en designprocess ska ingå i företagets hela 

utvecklingsprocess. Designprocessen kan användas i många olika typer av projekt och 

områden och tillämpas på både processer, varor, tjänster, budskap och miljöer. Processen kan 

delas in i sex olika steg.
45

  

Steg ett: Utgångspunkter. Design berör hela vår omgivning och kan vara ett starkt verktyg för 

att förmedla nytänkande och för att påverka omvärlden.  
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Steg två: Användarstudier. För att kunna utföra en bra designprocess måste man ha en god 

inblick i hur omvärlden ser ut och vilka behov som finns, man måste lära känna de berörda 

användarna. Genom hela processen måste arbetet utvärderas och justeras. Den viktigaste 

delen i en designprocess är att ha insikt, att analysera förutsättningar, företaget, kunderna och 

marknaden. Slutresultatet ska utgå från företagets värderingar och anpassas efter kundernas 

behov. Det är viktigt att ha en bra kontakt med nuvarande och blivande kunder för att få en 

riktig bild av marknaden.  

Steg tre: Koncept och visualisering. Med utgångspunkt i det man lärt sig av steg två utvecklas 

konceptförslag som testas och analyseras.  

Steg fyra: Utvärdering och konceptval. Utvärdering sker kring de koncept man har och olika 

förslag ställs mot varandra. Ett eller flera koncept väljs ut för att arbeta vidare på.  

Steg fem: Justering och genomförande. De förslag som har valts vidareutvecklas och tillslut 

presenteras, testas och utvärderas det slutgiltiga förslaget.  

Steg sex: Uppföljning och utvärdering. För att göra framtida förbättringar så bra som möjligt 

utvärderas alla delar efter produktionsstart. Nya användarstudier måste göras för att undersöka 

om behoven blivit tillfredsställda och vilka nya behov som uppkommit.
46

    

Relevans för uppsatsen 

Designprocessen kommer att fungera som uppsatsens filter och vara den genomgående 

gemensamma nämnaren genom uppsatsens delar. Designprocessen ska genomsyra hela 

företagets verksamhet och kan användas på olika sätt beroende på vilken betydelse företaget 

anser att design har för att nå långsiktig överlevnad.   

3.2.2 Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring bygger på relationer, nätverk och interaktion. Relationer bygger på 

att det finns minst två parter som har någon kontakt med varandra, till exempel mellan kund 

och leverantör. När relationerna blir flera och mer komplexa uppstår nätverk av flera 
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sammankopplade relationer. De olika parterna i nätverket har kontinuerlig kontakt med 

varandra, de interagerar och samspelar.
47

  

Samarbete är en viktig komponent inom relationsmarknadsföring, parterna i ett nätverk ses 

som medparter snarare än motparter och alla relationer som skapas ska vara långvariga. Det 

handlar om att behålla de relationer och befintliga kunder man har. Det är också viktigt att alla 

parter är delaktiga i utbytesprocessen. Kunden är inte passiv och okunnig utan bidrar och 

deltar i relationer lika mycket som säljaren. Leverantörens uppgift är att skapa värde för 

kunden, som ju är källan till intäkter och ska sättas i centrum. Alla kunder är olika och kan 

inte buntas ihop till en stor massa, utan måste behandlas som unika individer.
48

     

Inom relationsperspektivet är det kunden som skapar värdet, när denne använder produkten 

eller tjänsten och även genom samverkan med leverantör och tillverkare. Utgångspunkten här 

är en värdeskapande process med kunden i centrum, hur kunden skapar och upplever värde. 

Genom kontinuerlig kontakt med marknaden får företaget god inblick i vad kunden vill ha 

och vilka behov som finns. Värdeskapandet blir långsiktigt, en process, och innovationsnivån 

blir hög.
49

  

3.2.3 Transaktionsmarknadsföring 

Inom transaktionsmarknadsföring handlar det om att attrahera potentiella kunder genom att 

styra elementen i marknadsföringsmixen, de fyra P:na; pris, produkt, plats och påverkan. Det 

är ett korttidsfokus med engångsutbyten, massmarknadsföring och envägskommunikation, 

kunden har alltså ingen större möjlighet att interagera med leverantören.
50

  

Att en affär har genomförts med en kund en gång säger inget om att affären kommer ske igen, 

det är engångsförsäljning som är fokus. Kunden har ingen nära relation med leverantören och 

känner heller ingen lojalitet mot denne. Om kunden återkommer till samma leverantör kan det 

bero på att kostnaderna av att byta leverantör vill undvikas. Man kan se det som att 

transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring ligger tillsammans på en skala där 

                                                 
47

 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring från 4P till 30R, 2002, s. 16-18 
48

 Ibid., s. 29-31 
49

 Grönroos, C., Service management och marknadsföring, 2008, s. 40-42 
50

 Kotler, P., Keller, K.L., Marketing Management, 2009, s. 18-19 



24 

 

transaktionsmarknadsföring är nollpunkten och i andra änden av skalan har köpare och säljare 

en intim relation och ett samarbete.
51

      

Enligt transaktionsperspektivet skapas värdet för kunden av företaget under själva 

produktionen eller tillverkningen, utan någon interaktion eller samverkan med kunden. Detta 

leder till att företaget har dålig insyn i vad kunden egentligen vill ha och vilka behov som 

finns på marknaden. Värdeskapandet blir kortsiktigt och en låg innovationsnivå kan uppnås.
52

 

De teoretiska perspektivens relevans för uppsatsen 

Designprocessen används olika beroende på om företaget jobbar utifrån ett transaktions- eller 

relationsperspektiv. Det är viktigt för uppsatsen att ställa relations- och 

transaktionsmarknadsföring mot varandra för att se om företagen jobbar med design i en 

kortsiktig eller långsiktig värdeskapandeprocess. Perspektiven påverkar vilken relation 

företagen har till sina kunder och vilken kunskap de har om konsumenternas behov och 

köpbeteende.     

3.3 Teoretisk genomgång 

3.3.1 Affärsidén 

Enligt Richard Normann kan företag ses som ”öppna system som interagerar med sin 

omgivning”.
53

 I utbytesprocessen omvandlar företaget inputs till outputs och för att skydda 

utbytesprocessen mot störningar måste företaget utveckla olika mekanismer. Exempel på 

sådana mekanismer kan vara ansvarsområden och budgetuppföljning som samlas under 

företagets organisatoriska struktur. Den del av miljön som företaget har utbytesrelationer med 

kallar Normann utbytesmiljön. Om företaget ändrar sin organisationsstruktur och utbytesmiljö 

kallas processen utvecklingsprocessen. Strukturen påverkar båda processerna och den struktur 

som gynnar den ena behöver inte gynna den andra processen. Företaget består av olika 

delsystem och relationerna sinsemellan kallas överensstämmelser; om delsystemen stödjer 

varandras funktioner överensstämmer de.
54

 Detta behöver inte alltid vara fördelaktigt, då det 

kan vara ett hinder för utvecklingsprocesser.  
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Utöver den organisatoriska strukturen uppmärksammar Normann det idésystem som finns 

inom företaget som i sin tur påverkar de aktörer som befinner sig i den. De idéer som 

accepteras och blir vägledande är de dominerande idéerna. Inom företagen finns signifikanta 

aktörer som är personer med så mycket makt och inflytande att de kan påverka de 

dominerande idéerna. Det kan också företagets historia som innehåller kultur och 

traditioner.
55

 

På grund av att samhället förändras måste även företagen förändras och därför är det viktigt 

med kunskapsutveckling. Syftet med utveckling och tillväxt kan vara en väl fungerande 

utbytesprocess och för att detta ska vara möjligt krävs i sin tur en bra affärsidé. Att uppnå 

framgång och effektivitet innebär att utveckla en överlägsenhet. Det gäller att dominera sitt 

marknadssegment. Denna nödvändiga överlägsenhet finns inbyggd i företagets struktur och 

dess individer. Normann kallar det för affärsidé och identifierar tre huvuddelar i en affärsidé; 

(1) marknadssegmentet eller den nisch som företaget dominerar, (2) de produkter som 

företaget erbjuder och (3) organisationsstrukturen som skapar dominansen.
56

 Det bör råda 

överrensstämmelse mellan marknadssegmentet, produkten och företagets styrsystem. Det 

finns två metoder att skydda och bevara sitt revir; antingen förfina affärsidén eller påverka 

maktrelationer för att nå stabilitet.
57

  

Planering är en vägledning för företaget och dess individer och Normann skiljer på två 

planeringsfilosofier.  

Målstyrning  

 beslutsfattare formulerar mål och delmål 

 lämplig där planeringsmiljön är välkänd och strukturerad, främst slutet system 

 

Processtyrning 

 planering är ett inlärningsförlopp 

 formulerar en vision av ett framtida tillstånd 

 sedan tar man de första stegen i en process 

 människan ses som ett lärande och kunskapsuppbyggande system 
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 lämplig i komplexa planeringsmiljöer 

 spänningar och misfits är önskvärda resurser 

Normann poängterar att dessa olika planeringsfilosofier passar in i olika faser i 

utvecklingen.
58

  

Genom att företag rör sig i en komplex och krävande miljö påskyndas den egna 

kunskapsutvecklingen samtidigt som företaget ökar sina chanser att kunna situationsanpassa 

sin struktur. Spänningar kan skapa motivation och förändringsinriktning. 

Relevans för uppsatsen 

Som bakgrunden visar är det avgörande för företag som vill överleva långsiktigt att ha en god 

affärsidé. Det är den som avgör om företagen kan förändras och hur väl de lyckas utnyttja 

denna förändring. Två olika sätt att hantera detta är mål- och processtyrning. För att 

undersöka detta är det viktigt att vi förstår hur en affärsidé är uppbyggd och hur ett företag 

kan bevara den samt utveckla den. En affärsidé kan genom visualisering liknas med ett 

varumärke och dess design.  

3.3.2 Mervärdesteorin 

Att skapa mervärde handlar om att erbjuda kunden någonting utöver kärnvärdet för en 

produkt eller tjänst. Kärnvärdet är det grundläggande kravet för produkten eller tjänsten, det 

som konsumenten utbyter mot en viss summa pengar. Mervärde kan vara saker som extra 

snabb leverans, tillmötesgående personal och god service, något som bidrar positivt till det 

totala upplevda värdet för kunden. Företag måste förstå vad som faktiskt är värdefullt för 

kunden, vad som faktiskt skapar mervärdet för dem.
59

      

Utifrån de olika perspektiven transaktions- och relationsmarknadsföring ser 

mervärdesskapandeprocessen olika ut. Enligt transaktionsperspektivet skapas värdet för 

kunden av företaget under själva produktionen eller tillverkningen, utan någon interaktion 

eller samverkan med kunden. Marknadsföringen inriktar sig då på att distribuera värde som 

redan i förväg har producerats till kunden, det handlar alltså om värdedistribution, så kallad 
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ad-on. Kunden ses som en motståndare som måste övertalas att välja ett visst alternativ. Olika 

produkter exponeras för kunden som då väntas göra ett oberoende val.
60

 

Om man istället utgår från relationsperspektivet ser man att värdet inte skapas under själva 

tillverkningen. Värdet finns alltså inte redan inbäddat i produkten då kunden gör sitt köp, utan 

produkten skapar en möjlighet att ge ett värde för en konsument. Det är så att kunden är den 

som skapar värdet, när denne använder produkten eller tjänsten och även genom samverkan 

med leverantör och tillverkare. Utgångspunkten här är en värdeskapande process, kallad 

added-value, med kunden i centrum, hur kunden skapar och upplever värde. 

Marknadsföringens fokus ligger på alla affärsfunktioner och relationer som berör den 

värdeskapande processen.
61

  

Figuren nedan visar skillnaden i värdeskapande mellan relations- och 

transaktionsperspektivet. 

 

Figur 2 
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Relevans för uppsatsen 

Utifrån uppsatsens bakgrund framkommer det att det är viktigt för företag att erbjuda sina 

kunder något utöver kärnprodukten, alltså ett mervärde. Mervärde är ett viktigt 

konkurrensmedel och kan skapa fördelar för konkurrerande företag. Om ett företag jobbar 

med transaktionsmarknadsföring tillverkar de ett mervärde utan att involvera kunden i 

processen. Då kan själva mervärdet vara ett lågt pris. Utifrån relationsmarknadsföring får 

företaget ofta lojala kunder genom att interagera med och involvera kunden i 

mervärdesprocessen.     

3.3.3 Design och innovation 

Det finns flera faktorer som avgör framgången på ny produktframtagning, så som dess 

differentieringspotential, förståelse för användarnas behov, stark lansering, attraktiv marknad 

och så vidare. Genom att design och innovation påverkar dessa faktorer avgör de således även 

framgången av den nya produkten. Det gör de främst då det innebär en medveten och 

noggrann undersökning av utbytesmiljön, där designern och innovatören betraktar och lyssnar 

på omvärlden och har en användarorienterad filosofi, där högt presterande produkter kräver en 

teknologisk och innovativ syn på användandet.
62

 

Design i samband med produktframtagning underlättar även valet av segment med hög 

potential, utvecklar produktkoncept som är anpassade efter konsumenters ändrade beteende 

och breddar produktportfolion. Istället för att innovation tar fram fysiskt utvecklade produkter 

för dagens marknad, möjliggör användarorienterad filosofi framtagandet av produkter för 

framtida marknader. Det är innovationen som avgör produktframtagandet, men det är 

designen som ansvarar för synen på innovation och konsumenterna genom att uppmuntra 

interaktion mellan kund och företag. Produkten blir således en förlängning av företaget, där 

produkten avspeglar företagets önskade image på marknaden.
63

 

Designen och innovationen inom ett företag avgörs av den bransch de agerar i och dess 

teknologiska produktlivscykel som i sin tur avgör om företaget arbetar med inkrementell eller 

radikal innovation.
64

 Dessa två olika sätt att hantera innovation skiljer sig på flera plan såsom 

projektets tidsplan, processen, affärsmodellen, aktörerna och så vidare. Radikal innovation 
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kännetecknas av ett långvarigt projekt med ovisshet och osäkerhet, ett stort idéflöde och 

aktörer med olika bakgrund som tillsammans arbetar för att minska osäkerheten. Inkrementell 

innovation är det omvända.
65

 

Relevans för uppsatsen 

För att kunna besvara uppsatsens problemformulering är det viktigt att förstå designens 

avgörande betydelse inte bara på slutprodukten eller tjänsten, utan även på processen för 

produktframtagande och hur kunder uppfattar företaget. Design och innovation berör många 

av de faktorer som avgör framgången för produkter samt hur företaget arbetar och deras syn 

på kunden. Genom detta kan företag förstå och förebereda sig för kunders framtida behov och 

således den framtida marknaden.   

3.3.4 Involveringsteorin 

När kundens beteende hamnade i fokus inom marknadsföring efter 1950-talet introducerades 

många psykologiska begrepp. För att förstå beslutsprocessen fördelades beteendet upp i olika 

involveringsnivåer. Involvering blev ett mått på kundens intresse och uppväckandet till 

motivation. 
66

 Kunder har sedan dess kategoriserats in i hög-, låg- och nollinvolvering.  

Enligt Rob Lawson har involvering tre dimensioner: intensitet, vägledning och fokus, samt 

uthållighet. Intensitet kopplas till kundens upplevda intresse. Vägledning och fokus visar vad 

involveringen fokuserar på; om det är produkten, reklamen eller köpet och köpbeslutet, eller 

en kombination mellan dessa. Den tredje dimensionen, uthållighet, skiljer mellan bestående 

involvering och situationsbaserad involvering.
67

 Bestående eller långvarig involvering 

kännetecknas av ett pågående intresse som en kund har för ett specifikt produktområde. 

Exempel på bestående involvering kan vara olika typer av hobbys, så som fiske eller golf. 

Situationsbaserad involvering är ofta kortsiktigt och enbart kopplat till ett köpbeslut. Kundens 

intresse och informationssökning kan vara högt som exempelvis inför ett köp av en 

diskmaskin, men när väl köpet är gjort har kunden lite intresse för detta produktområde.  

Involvering är ett komplext begrepp som innefattar flera psykologiska termer så som 

konsumentens behov, värderingar och självuppfattning. På grund av denna komplexitet är 

involvering individ- och situationsbaserat. Olika individer i olika situationer har helt olika 
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behov och därför även olika involveringar. För att förstå involveringens natur föreslår Lawson 

att man tittar på tre dimensioner (1) faktorer som påverkar involveringsnivån, (2) objektet för 

involveringen och (3) möjligt resultat av involveringen. Den första dimensionen varierar 

mellan olika individer och kan avgränsas i och med kundens förmåga att söka och hitta 

information. Den andra dimensionen visar om involveringens objekt är reklam, produkt- eller 

köpbeslutet. Den tredje dimensionen räknar upp möjliga resultat av involveringen. Vid 

missnöje kännetecknar klagomål ofta en höginvolverad kund medan varumärkesambivalens 

kännetecknar den låginvolverade kunden. När en kund är tillfredställd med sitt köpbeslut, 

resulterar det antingen i varumärkeslojalitet om involveringen är bestående eller 

varumärkesförtroende om kunden istället är involverad baserad på situationen. Att en kund får 

förtroende för ett varumärke måste inte nödvändigtvis innebära lojalitet, då kundens 

involvering är situationsbaserad och i en annan situation väljer att köpa ett annat varumärke.
68

 

Ett alternativt sätt att dela in konsumenter i hög- och låginvolverade kunder är genom att 

skilja på huruvida de är aktiva eller passiva. Här är fokus bland annat på hur kunder bearbetar 

och söker information, om varumärket utvärderas innan eller efter köp samt om de försöker 

maximera sin tillfredställelse eller nöjer sig med att behovet tillfredställs. En låginvolverad 

kund kännetecknas av att vara mottaglig för enkelriktad reklam medan en höginvolverad kund 

inte är det utan söker själv information. 
69

  

Relevans för uppsatsen 

I och med dagens ökade konkurrens på marknaden och konsumenternas föränderliga beteende 

och snabba behovsskiftningar är det en fördel för företag att skapa lojala och involverade 

kunder som kontinuerligt gör återkommande köp. Vi kommer i uppsatsen att undersöka 

faktorer som visar om våra studieobjekt har hög- eller låginvolverade kunder, hur detta 

påverkar deras sätt att arbeta samt hur de optimalt ska utnyttja kundernas involveringsnivå.   

3.3.5 Produktlivscykeln  

Att en produkt har en livscykel innebär att den går igenom olika faser under sin livslängd. 

Alla dessa faser kräver olika sätt att marknadsföra, finansiera, tillverka och sälja produkten 

på, vidare medför de olika faserna olika möjligheter och problem för det säljande företaget. 

Ett företags differentiering och positionering på marknaden måste förändras i takt med att den 
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produkt som erbjuds går igenom dess olika faser i livscykeln.
70

 Livscykeln kan delas in i fem 

olika faser eller stadier:
71

 

1. Utveckling: Ett företag hittar och utvecklar en ny produktidé. Olika typer av 

information sätts ihop och används för att skapa en ny produkt. Produkten går ofta 

igenom flera olika förändringar under utvecklingsfasen innan den introduceras för en 

testmarknad. Denna fas tar ofta lång tid och kostar mycket pengar för företaget. De 

produkter som klarar marknadstestet introduceras på en riktig marknad. Under 

utvecklingsfasen är försäljningen noll och företaget får inte in någon vinst.
72

   

2. Introduktion: Produkten introduceras på marknaden. I denna fas är vinsten näst intill 

noll i och med de kostnader som den introducerande marknadsföringen medför. 

Målet med marknadsföringen är att skapa uppmärksamhet kring produkten och få 

kunderna att vilja testa den. Här kan det alltså löna sig med massmarknadsföring för 

att nå ut till så många potentiella kunder som möjligt.
73

  

3. Tillväxt: Fler och fler kunder börjar känna igen och acceptera produkten och vinsten 

ökar. Målet med marknadsföringen är att skapa så stor marknadsandel som möjligt. 

Nu kan företag också satsa på att erbjuda tillbehör och extra service till produkten.
74

 

4. Mognad: Vinsten stabiliseras eller minska på grund av att fler konkurrenter börjar 

erbjuda liknande produkter.
75

 Målet med marknadsföringen blir här att försöka 

maximera vinsten och försvara sin marknadsandel. Företaget bör också poängtera 

vilka skillnader och fördelar just deras produkt har i jämförelse med 

konkurrenternas.
76

 

5. Tillbakadragande: Nu börjar försäljningen och vinsten minska. Nu kan företaget 

börja erbjuda produkten till ett lägre pris för att försöka sälja slut på den. 

Marknadsföringen läggs på en låg nivå och företaget satsar bara på att nå ut till de 

mest lojala kunderna som fortfarande köper produkten.
77
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Alla produkter går inte igenom dessa faser och framför allt inte i exakt denna ordning. En 

produkts livscykel påverkas också av trender och mode som kan göra att faserna ser 

annorlunda ut och förändras i olika snabb takt. Vissa produkter når heller inte 

tillbakadragandet då det ständigt tillkommer nya kunder eller då det framkommer nya sätt att 

använda produkten på.
78

  

Relevans för uppsatsen 

I denna uppsats bakgrund kan man läsa om att kunders köpbeteende idag snabbt förändras och 

konsumenter vill ständigt ha något nytt. Genom snabba trendskiftningar blir produkter snabbt 

omoderna samtidigt som en ny medvetenhet från konsumenternas sida gör att de bildar intima 

relationer till varumärken för att få exakt det de vill ha. För att kunna ta reda på hur företag på 

bästa sätt tillgodoser sina kunders behov och samtidigt får lojala kunder behöver vi veta hur 

en produkt förändras under dess livslängd och hur dessa förändringar medför olika sätt för ett 

företag att arbeta på.  
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3.4 Teoretisk syntes 

 

Figur 3 

Syntesen som visas ovan har sin utgångspunkt i uppsatsens valda teorier. Syntesen ska svara 

på uppsatsens problemformulering vilka faktorer är viktiga för att små och mellanstora 

företag, som har produktskydd och ett starkt designfokus, ska nå långsiktiga överlevnad? 

Utgångspunkten i syntesen är formgivnings- och designprocessen, alltså när ett företag skapar 

något, i detta fall en produkt. Beroende på hur formgivningsprocessen ser ut kommer det 

finnas olika typer av mervärden inbyggt i produkten. Formgivnings- och designprocessen 

bestämmer både hur produkten kommer att se ut, hur den kommer att fungera tekniskt för 
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användaren och hur den kommer att upplevas. Genom att använda sig av 

transaktionsmarknadsföring skapas mervärdet utan kundens medverkan, ad-on, för att sen 

marknadsföras med till exempel lågt pris. Transaktionsmarknadsföring leder ofta till en 

låginvolverad kund med en låg lojalitet, det finns alltså ingen stark relation mellan kunden 

och företaget. Ett företag som använder sig av denna strategi kan genom en designprocess nå 

långsiktig överlevnad genom att erbjuda produkter till ett lågt pris eller som är lättillgängliga. 

Istället för transaktionsmarknadsföring kan företaget använda sig av relationsmarknadsföring. 

Då skapas mervärde tillsammans med kunden i en process, added-value, och marknadsförs till 

exempel med att produkten kan tillfredsställa en kunds personliga behov. 

Relationsmarknadsföring leder ofta till en höginvolverad kund med hög lojalitet, en kund som 

har en relation till företaget och gör återkommande köp. Ett företag som använder sig av 

relationsmarknadsföring kan genom en designprocess nå långsiktig överlevnad genom att 

tillfredsställa kunden med unika erbjudanden och genom att få relationer med sina kunder 

som inte går att kopiera.  

En produkts livscykel är ofta längre vid ett höginvolverat köp, då kunden ofta har lagt ner mer 

tid och pengar inför köpet för att just hitta en produkt som har en lång livslängd. Omvänt 

gäller vid ett låginvolverat köp då dessa köp ofta gäller produkter som snabbt ersätts av nya 

produkter.  

Dessa ovanstående alternativ, alltså hur ett företag jobbar och hur dess relation till kunden ser 

ut, beror på företagets affärsidé. Det är affärsidén som avgör hur företaget fungerar och den 

bör anpassas utifrån vilken situation företaget befinner sig i.  

 

 

 



35 

 

3.5 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i uppsatsens syfte att analysera och 

utvärdera ett företags designprocess och hur den påverkar företagets framtida image. Genom 

att sen utgå från de valda teorierna och den teoretiska syntesen har vi valt ut följande faktorer: 

 Design 

 Lojalitet 

 Image 

 Involvering 

 Överensstämmelse  

 Nyskapande 

För att kunna mäta dessa faktorer måste de göras om till variabler som sen kommer att 

utgöra grunden vid insamlingen av empirin.  

Intervju med företagen 

Teori Faktorer 

Affärsidén Överensstämmelse 

Mervärdesteorin Design 

Design och innovation Nyskapande 

Involveringsteorin Involvering 

 

För att kunna applicera teorin affärsidén på empirin och göra den mätbar måste variabler 

plockas fram. Affärsidén påverkar verksamhetens syn på designprocessen och imagen. 

Faktorn är överensstämmelse mellan segment, produkt och organisationsstruktur. 

Överensstämmelsen kan vara hög eller låg. En hög överrensstämmelse innebär en enhetlig 

och tydlig bild av företagets affärsidé vilket gör att kunder lättare får en adekvat image.  
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Som tidigare nämnt finns det olika mervärdesfaktorer som företag erbjuder sina kunder 

beroende på perspektiv. Design kan både vara en mervärdesfaktor inom relations- och 

transaktionsmarknadsföring men ser olika ut. Ad-on och added-value anväds för att mäta hur 

förtag förhåller sig och arbetar med design. 

För att designprocessen ska kunna vara nyskapande och ge kunden det de vill ha måste 

företaget ha kännedom om konsumenters behov och beteende. Har de hög kännedom ökar 

möjligheten till nyskapande och lyckad design och en låg kännedom innebär risk för 

bearbetad design som inte möter nya behov. 

Företagets kundinvolvering påverkar hur delaktiga kunderna är i designprocessen. Kunder kan 

vara hög- eller låginvolverade. En höginvolverad kund är mer delaktig i företaget som helhet 

vilket påverkar relationen mellan kund och företag. Vidare påverkar det kundens uppfattning 

av företagets image. En låginvolverad kund är mottagare av designprocessens resultat istället 

för att vara delaktig. Kund och företag har en svag relation och företaget har svårare att 

påverka hur företagets image uppfattas. 

Kundundersökning 

Teori Faktorer Variabler 

Involveringsteorin Lojalitet Relation och uppfattning om 

varumärket 

Involveringsteorin Involvering Hög- och låginvolvering 

Produktlivscykel Nyskapande Köpfrekvens 

Design och innovation Design Tillfredsställelse av behov 

Mervärdesteorin Design Ad-on och Added-value 

Affärsidén Image Upplevd image 
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4. Empiri 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis de företag som vi har valt som studieobjekt. Efter det 

redovisas resultaten från de empiriska undersökningarna som har gjorts, alltså två 

djupintervjuer och enkätundersökningar. Detta empiriska resultat är sedan grunden till 

analys och slutsats.   

4.1 Företagspresentation 

Urbanears är ett varumärke som 2009 startades i Stockholm av ett designkollektiv. Deras 

gemensamma intresse för färg, form, människor och ljud ligger till grund för deras 

hörlurskollektioner. Genom sitt personliga intresse kunde de se att marknaden inte erbjöd 

konsumenter hörlurar med användaren i åtanke och ville skapa hörlurar som var gjorda med 

förståelse för hur de används och varför. De har lanserat fyra modeller som tillverkas i 14 

olika färger som varierar med tiden. Hörlurarna designas i Sverige och tillverkas i Kina. 

Konceptet består av att erbjuda konsumenter funktionella, formgivna hörlurar som är 

lättillgängliga och prisvärda.
79

 Urbanears har på kort tid nått stor framgång och säljer sina 

hörlurar runt om i världen. De jobbar med design i hela tillverkningen från ljudkvaliteten till 

själva formgivningen och färgsättningen. Företaget har en smal produktlinje med hög 

konsistens och har lyckats nå ut till omvärlden och blivit ett stort namn.
80

   

POC är ett svenskt företag som startades 2008. De tillverkar sportrelaterade produkter så som 

hjälmar, handskar, skidglasögon och olika sportkläder. Deras mission är att göra allt de kan 

för att rädda liv och reducera olyckor kopplade till sportaktiviteter. De har en hög standard i 

sina tekniska lösningar, konstruktioner och material. Inom POC jobbar olika kompetenser 

som ingenjörer, materialspecialister, neurologer, industridesigners och grafiska designers för 

att skapa bästa och säkrast möjliga produkter. POC har sitt kontor i Stockholm men POCs 

produkter säljs idag i flera länder spridda över världen.
81

 Företaget har patent på flera av sina 

produkter och produktdelar. De har vunnit flera priser och utmärkelser för sin design och alla 

deras produkter tas fram i en lång designprocess.
82
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4.3 Intervjuer 

4.3.1 Urbanears, intervju med Niklas Bergh, Creative Director 

Hur ser företaget som organisation ut? 

Från början var det åtta personer som grundade företaget och då var ingen finansierare eller 

ekonom. Då jobbade vi mycket med kontaktutveckling för det krävs det inte så mycket pengar 

för. Vi gjorde också provkollektioner, jobbade med designutveckling och letade 

produktionsställen. Vi utvecklade hela konceptet kring varumärket först och sen började vi 

anställa gradvis. Vi har alltid haft med designers från steg ett, men problemet är att en 

designer aldrig tänker på pengar. Det senaste året har vi anställt en till tre personer i månaden 

och nu har företaget 26 anställda. Det har varit kul men också jobbigt, det tar mycket tid att 

nyanställa. Som det ser ut nu är det ganska mycket administrativ personal och vi har också 

mycket management, detta för att vi har varit noga med att bygga en styrelse. Sen har vi vårt 

produktionskontor i Kina där det jobbar sju personer varav en är svensk. Vi säljer i ca 70 

länder och för tillfället säljer vi bäst i Frankrike. Spanien och Tyskland går det också bra i och 

i år väntas försäljningen i USA ta fart. Från början tillverkade vi även hörlurar till andra 

företag för att finansiera verksamheten, och gör det fortfarande litegrann men inte lika mycket 

som från början. 

Har ni några varumärkesskydd? 

Urbanears har en del patent, vi har designskydd på mycket. Vi la tidigt mycket pengar på 

patent och varumärkesskydd. Detta främst för att inte själva bli stämda för att göra intrång på 

något annat företag. Vi vill skydda oss själva för att få ha våra produkter för oss själva. Ett 

företag har ”kopierat” konceptet med våra förpackningar med precis som oss enfärgade 

förpackningar med samma placering av bild och text. Men det är inget vi har gjort något åt, 

jag ser det lite som en komplimang. Det är bättre att hela tiden titta framåt, man kan inte gå 

runt och vara orolig för att bli kopierade. Men om till exempel Sony skulle göra intrång på oss 

skulle vi inte ha en chans att göra något åt det, Sony har för mycket pengar, störst vinner.  

Trycket om att skaffa patent och skydd kommer nästan alltid från management och inte från 

designern. Många gånger är det ett mål att i framtiden bli börsnoterade eller sälja hela 

företaget. Då är det bra att kunna visa på saker som att man har patent. Även att visa att man 

har mycket trafik på sin hemsida är bra och att man har många och starka kundkontakter. 
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Vad har ni för kundrelationer? 

Vi vill både skapa långvariga relationer till våra kunder och få nya kunder. Kundvård är 

extremt viktigt för oss. Att vända missnöjda och negativa kunder till nöjda och positiva är 

mycket viktigt. Till exempel brukar vi se till att svara på saker som folk skriver på vår 

facebook, alltså visa att vi uppmärksammar saker som kunden upplever som dåligt. Detta ger 

ringar på vattnet och sprids vidare till andra kunder. Men det finns ju flera nivåer av kunder, 

inte bara slutkunden. Vi spenderar också mycket pengar på våra interna kunder, distributörer 

mm och på att vår säljpersonal i butikerna, som säljer Urbanears, är kunniga så att det ger ett 

positivt intryck hos kunden. 

Vad tror du att Urbanears har för image? 

Jag har en kompis som är entreprenör som brukar säga att man inte ska skriva en affärsplan 

för tidigt. Man ska skriva en version först och sen efter ett år gå tillbaka och skriva en ny. 

Fontanellen har inte riktigt växt ihop i början. Urbanears jobbar för att inte hamna i något 

fack, vi vill vara för alla. Vi har försökt skapa ett varumärke som är på samma nivå som 

kunderna. Vi satsar mycket på design och marknadsföring genom hela processen för att 

tydligt kommunicera vad vi står för. Vi är noga med att inte själva personligen förekomma i 

media för vi vill inte att företaget ska förknippas med en viss person. Vi vill att produkten 

alltid ska vara i fokus och inget annat, vi har till exempel aldrig modeller med på bilderna av 

hörlurarna. Urbanears är inte som Sony som har en stor guldlogga mitt på hörluren utan 

designen är rätt diskret, och ett par svarta hörlurar passar bra för den äldre generationen. Vi 

vill att det ska vara brett, superbrett, lite som Volvo. Hörlurarna fungerar med de flesta 

telefonerna exempelvis. Jag erkänner att vi är ganska street, men det är svårt att komma ifrån 

eftersom hörlurar i sig är en street-produkt. Men det är lite kul för jag brukar säga att vi är det 

ända varumärket som säljs på Barneys och Colette i Paris och även på Clas Ohlsons, men nu 

finns vi dock inte på Clas Ohlsons mer som tur är.    

Hur jobbar ni med marknadsföring? 

Vi satsar på att göra små filmer som marknadsföring, vi har gjort en film till varje hörlur. Vi 

jobbar också aktivt med sociala medier. Vi la till exempel ut frågan om förslag till nya färger 

på kommande hörlurar på facebook och fick många svar. Kunderna får då känslan av att de 

nästan känner oss som jobbar på företaget för att de får en sån nära och personlig kontakt och 
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de får känna att deras åsikter är viktiga för företaget. Ju mer en kund vet om och känner ett 

företag desto mer vill kunden köpa från företaget. De märks också tydligt att om det händer 

något där våra hörlurar syns i media ökar internetförsäljningen. Till exempel var våra hörlurar 

med i en Nike-reklam vilket medförde att försäljningen steg. 

Marknadsföring, sälj och produktframtagning jobbar alla integrerat och är med i processen 

från början. Alla kan komma med idéer om marknadsföring även om du inte jobbar med det. 

Vi ifrågasätter hela tiden och lägger energi på saker som man kanske inte vanligtvis gör. 

Hur ser er produktframtagningsprocess ut? 

Vi har varit lite dåliga på att nyskapa. Istället har vi gjort mycket ändringar på redan befintliga 

produkter, till exempel hörlurarna Plattan har vi gjort 16-17 uppdateringar av varav den 

nyaste är helt olik från föregångaren. Många förändringar har inte varit visuella utan 

funktionella, så som att de är enklare att montera ihop och sitter skönare på örat. Det är 

förändringar som kunden kanske inte ser. Vi fixade så mycket med och förbättrade våra 

befintliga hörlurar att vi nästan glömde bort att nyskapa. Och det är oerhört viktigt för ett 

varumärke att komma med nya saker. Det ska komma minst en ny produkt per år. När det inte 

har kommit något nytt på ett tag märks det tydligt att intresset svalnar. Så nu har vi vaknat och 

håller på att tillverka två nya hörlurar. Det är viktigt att komma med nytt för att hela tiden 

påminna kunden om att vi finns, det behöver inte alltid vara en ny produkt utan det kan till 

exempel vara en logga på en affisch. Vi ska lansera kvinnliga hörlurar med material i läder, 

mocka, siden mm. Tanken är att den ska ersätta handväskan som ”it-föremål”. Den ska 

lanseras utomlands och eventuellt senare i Sverige. En i styrelsen kallar vårt arbete för 

rejuvenating, alltså att vi gör uppdateringar av klassiker.  

Kan du berätta om er formgivning? 

Förpackningarna till hörlurarna är i starka färger, som hörlurarna, och ska stå i butiken som i 

ett rutmönster bredvid de vanliga förpackningarna och sticka ut. De starka färgerna drar till 

sig ögat. Men man kan inte se hörluren genom förpackningen som man brukar göra. Texten 

finns på baksidan och det står mest om mjuka värden och inte så mycket tekniskt. När man 

öppnar händer det något oväntat, det är lite som origami. Målet var lite att komma med i en 

uppackningsfilm på youtube, som vi också gjorde ganska snabbt efter lanseringen. Sen har vi 

smådetaljer som ska få kunden att känna ”wow, det här gillar jag”, som att våra 
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”plastdividers” är i samma färg som själva hörluren. Det gör att kunden blir peppad och 

produkten blir marknadsföring i sig.   

Det är olika färger som säljer bra på internet och ute i butikerna. Jag tror att det är för att 

inköpschefer med flera är för rädda att ta in för ”crazy” färger, de tror inte att kunderna vill ha 

det. Men det är tvärt om, kunderna vill ha mycket mer annorlunda och kreativa lösningar än 

vad ”filtret” mellan företaget och butiken tror. Det är så otroligt mycket lättare att sälja kopior 

på befintliga produkter med småförändringar än att sälja in ett nytt koncept.  

 

4.3.2 POC, intervju med Oscar Huss, chef för produktutveckling  

Hur ser företaget som organisation ut? 

Företaget startades av den nuvarande VD:n, Stefan Ytterborn, som är en gammal 

designmanagement expert. Han har jobbat mycket med hur man knyter ihop design med 

varumärken och marknadsföring, han är duktig på designstrategi och hur man implementerar 

det i verksamheten. Han har alltid åkt massa skidor och kände att han ville starta något som 

hade med skidåkning att göra. Han såg en trend i att folk började bry sig mer om säkerhet och 

många fler började använda hjälm samtidigt som en äldre befolkning hade mer tid och brydde 

sig om att skydda sig. Då startade han POC som har som mission att göra allt vi kan för att 

förebygga skador och rädda liv inom skidåkning. De första produkterna kom ut för ungefär 

fem år sen på marknaden. Vi hade först en grundforskning på ungefär två år om hur man 

bygger världens bästa hjälm och då insåg vi snabbt att man räddar liv genom att skydda huvud 

och rygg. Vi har hela tiden växt som organisation och just nu är vi 13 stycken som jobbar här 

och vi har tre stycken nya som är på väg in i företaget. Vår omsättning och försäljning har 

ökat med mellan 50 – 100 procent per år under de fem åren vi funnits. Vi har lagt till nya 

segment eftersom skidåkning är väldigt säsongsbetonat och vi vill kunna jobba hela året runt. 

Vi kollade på andra sporter där man behöver skydd och det som låg närmast till hands var 

cykling, så det har vi kompletterat med. Vi har en väldigt platt organisation där 

produktutveckling och design har flest anställda. Vår VD är väldigt delaktig i alla delar.  

All försäljning till våra marknader sker genom distributörer. Vi har också två egna säljbolag, 

ett i USA och ett i Österrike/Tyskland, men förutom de bolagen är det bara distributörer. Vi 

har vår konceptbutik i Chamonix och där har vi tre anställda som jobbar i butiken. Vår största 
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marknad är USA, vi säljer också bra i Österrike och Tyskland, och Spanien för att vi har en så 

bra distributör där.   

Har ni några varumärkesskydd? 

Vi har en del patenterade lösningar. Om vi kommer på något vi tycker är jättebra vill vi 

patentera det. Vi har hittat vissa fall där några konkurrenter har använt något av våra 

patenterade lösningar. Men vi har aldrig gått till domstol utan då pratar vi med dem direkt 

eller så låter vi det bara vara. Rätt så nyligen har vi sett några som har kopierat våra hjälmar, 

inte just tekniken vi har för den är svår att kopiera eftersom den är så avancerad, men de har 

gjort en logga som är väldigt lik och liknande färgsättningar. Då handlar det mer om 

mönsterskydd och det söker vi inte så ofta förutom för vår logga. Vi har ju fått väldigt många 

designpriser där unikheten bedöms och de priserna har visat sig vara en viktig och bra grej att 

kunna ha med sig i en domstol. 

Vad har ni för kundrelationer? 

Man kan se på vår marknad som en triangel. I toppen är de kunder som är experter inom 

skidåkning och jobbar med skidåkning, det är de som man ser på TV när det är tävlingar och 

som är trendbildare. De ser vi till att vi sponsrar och marknadsför. Under dessa har vi 

communication target, de individer som identifierar sig som skidåkare, som kanske åker ca tre 

till fyra veckor per år och lägger mycket resurser och pengar på skidåkning och där 

skidåkning är en viktig del av sina liv. Längst ner har vi buying target, alla som ser 

skidåkning som sin främsta vinteraktivitet, de som åker kanske en vecka per år. Sen har vi de 

under buying target som är individer som kanske gillar att åka skidor men egentligen tycker 

det är roligare att titta på en hockeymatch. Men dessa vänder vi oss inte särskilt mycket till. 

Vi har ett prisläge och materialinnehåll som gör att vi aldrig kommer vara de billigaste 

produkter på hyllan vilket gör att vi inte kommer få alla kunder. Input om våra kunder får vi 

mycket från våra distributörer, de som jobbar på en lokal nivå och känner alla butiksägare på 

sin marknad. Vi får också mycket input från de som är överst i triangeln, experterna. De som 

kanske känner oss och gillar våra grejer. Dessutom befinner sig i princip alla här på kontoret i 

communication target.  
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Vad tror du att POC har för image? 

Vi ska uppfattas som högteknologiska och att vi jobbar utifrån vetenskapliga och medicinska 

aspekter, att vi har ett relativt högt pris men att vi också levererar ett värde och innehåll som 

motiverar det priset. Vi har också något som vi kallar för laid back and humble som handlar 

om att ha ett ödmjukt förhållningssätt till omvärlden, vi vill inte skrika ut loggor och färger 

utan vara lite mer nedtonat.  

Hur jobbar ni med marknadsföring? 

Dels har vi en hel del lokal sponsring, allt från folk som försöker komma med i skidlandslaget 

och nedåt, de är sponsrade på regional nivå i olika länder. Sen så har vi central sponsring som 

vi tar hand om här med ett team för cykling och ett för skidåkning, men det är personer i den 

yttersta världseliten. Vi har också ett stort globalt program som sköts av våra lokala 

distributörer som heter Local Talent Program där vi jobbar med unga skidåkare mellan 8-15 

år. De är bra ambassadörer, kanske inte för att de vinner mest tävlingar, men som folk ser upp 

till på olika sätt och som kan sprida kunskap kring POC. Vi har också lite annonsering men 

det är inte en stor del av vår marknadsföring. Sen är också hemsidan viktig och så har vi en 

facebook där många kan skriva till oss och där vi skriver om saker som händer inom 

skidåkning och så. Vi har en person som jobbar med sociala medier så om någon kund skriver 

en fråga försöker vi alltid svara.  

Hur ser er produktframtagningsprocess ut? 

Vi vill alltid vara innovativa. Så fort det kommer nya tekniker och nya material utvärderar vi 

dem. Vi jobbar med olika projekt, bland annat med IMT i Boston som förmodligen är 

världens bästa tekniska renommerade högskola, där jobbar vi med en forskningsgrupp som är 

väldigt långt fram inom hjälmforskning. POC jobbar även med andra institutioner som är 

experter på material och tekniker. De visar oss vad som är nytt och hur vi kan applicera det. 

Vi vill absolut inte vara lata eller bli bekväma när det gäller forskning kring nya tekniker som 

vi kan applicera på vår målgrupp. 

Vi lanserar två nya kollektioner per år och i varje kollektion innehåller det en serie av nya 

produkter, det är minst två stora lanseringar men det kan vara upp till tio. En stor lansering 

innebär en helt ny modell: det kan vara en ny typ av handske med färre nyheter eller en helt 

ny revolutionerande hjälm. Nya färger kommer alltid med varje kollektion, en för cykel och 
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en för skidor. Med varje kollektion kommer det också nya modeller. Vi har bara tagit bort 

gamla produkter i väldigt få fall. Vi är öppna för att marknaden får visa om en produkt ska 

vara kvar eller inte. Är det en produkt som inte säljer kan vi ta bort den om vi har en annan 

produkt som kan fylla samma skyddsgrader och funktion, så att vi inte tar bort någon produkt 

som kan behövas i någon situation.  

Prisnivån för en hjälm ligger mellan 800-5000 kr. I varje segment där vi tävlar vill vi vara 

minst lika dyra eller dyrare som våra främsta konkurrenter.   

Kan du berätta om er formgivning? 

Vi startar alltid från ett behov eller en målbild som är knuten till våran mission att förebygga 

skador och rädda liv. Vi kanske ser en lucka hos vår målgrupp som behöver fyllas. Sen börjar 

vi fundera på vilka tekniker vi behöver för att komma dit vi vill. Vi tar fram olika skissförslag, 

först i 2D och sen i 3D och därifrån tar vi fram prototyper som man kan klämma och känna 

på. Sen modifierar vi modellen tills vi hittar något som känns bra och sen är den redo att 

färgsättas. Vi gör också labbtester hela tiden, det kanske är något som måste förstärkas eller 

försvagas för att passa till rätt temperatur och hastighet. Men sen ser ju processen olika ut 

beroende på vilken produkt det är, den kanske till exempel inte är lika lång när vi tar fram en 

t-shirt.  
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4.3.3 Konsumentundersökning  

Nedan kommer svaren från enkäterna att redovisas. Sammanlagt har 60 stycken enkäter delats 

ut, 30 stycken för vardera företag. 

Urbanears 
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23%

77%

4. Känner du till varumärket 
Urbanears?

Ja Nej

 

5. Om ja, vilka produkter vet du att de erbjuder sina kunder? 

Det var sju stycken som svarade ja på fråga fyra, av dessa sju var det sex stycken som svarade 

på fråga fem, deras svar redovisas nedan. 

Hörlurar av olika slag 

Hörlurar i färgstarka modeller 

Har hört talas om hörlurar 

Sjysta hörlurar 

Hörlurar (två tycken svarade detta) 
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7. Om nej, varför inte? 

På denna fråga var det arton stycken som svarade och elva stycken som inte svarade något. 

Det var enbart en person som svarade ja på fråga sex och denna person behövde inte svara på 

fråga sju. Svaren på denna fråga redovisas nedan. 

Har annat märke 

Känner inte till varumärket (två stycken svarade detta) 

Har inte hört talas om det (tre stycken svarade detta) 

Använder andra hörlurar 

Vet inte vad det är (sex stycken svarade detta) 

Äger Kosshörlurar 

Har ej kommit i kontakt med dessa 

Har inte haft tid 

Vet ej, tänker inte så mycket på märken på hörlurar 

Vet inte vad de erbjuder för produkter 
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8. Om ja, hur nöjd är du med följande på en skala 1-5, där 5 är mycket nöjd och 1 är 

inte alls nöjd; kvalitet, användarvänlighet, design, ljud, funktionalitet. 

Det var endast en person som svarade ja på fråga sex, alltså det var bara en person av de 

tillfrågade som ägde någon produkt från Urbanears. Denna person är en kvinna i ålder 20-30 

år. Hon svarade följande på fråga åtta: 

Kvalitet: 3 

Användarvänlighet: 3 

Design: 5 

Ljud: 3 

Funktionalitet: 3 

9. Om du skulle beskriva varumärket Urbanears med 3 ord, vilka ord skulle det då 

vara? 

På denna fråga var det två personer som svarade. 

Mystiska, färgglada, unika 

Snygga, sköna, funktionella 

10. Om du äger en produkt av Urbanears, kan du då tänka dig att köpa något mer från 

Urbanears? 

Den person som svarade på denna fråga är samma person som svarade på fråga åtta. Hon 

svarade Ja på denna fråga. 

 

Av de tjugosex stycken som använder hörlurar är det sju stycken som känner till Urbanears 

och nitton stycken som inte gör det. Av de fyra som inte använder hörlurar är det ingen som 

känner till Urbanears. 
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POC 

 

57%

43%

2. Är du

Man Kvinna
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5. Om ja, vilka produkter vet du att de erbjuder sina kunder? 

Det var fem stycken som svarade ja på fråga fyra, av dessa fem var det fem stycken som 

svarade på fråga fem, deras svar redovisas nedan. 

Vet ej 

Skyddsutrustning för snösport 

Solglasögon, kläder 

Hjälmar 

Goggles 

0%

100%

6. Äger du någon produkt från 
POC?

Ja Nej

 

7. Om nej, varför inte? 

På denna fråga var det nitton stycken som svarade och elva stycken som inte svarade något. 

Svaren på denna fråga redovisas nedan. 
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Jag har dålig koll på märken 

Förmodligen en slump 

Vet ej (fem stycken svarade detta) 

Är studerande, har ej råd 

Vet inte vad de har för produkter 

Har inte hört talas om dem (sex stycken svarade detta) 

Det kanske jag har, men känner inte till märket 

Har inte behövt köpa något nytt på ett tag 

Dyra, ser för utvecklade hi-tec ut 

För vad jag vet har jag ej varit i kontakt med deras produkter 

8. Om ja, hur nöjd är du med följande på en skala 1-5, där 5 är mycket nöjd och 1 är 

inte alls nöjd; kvalitet, användarvänlighet, design, ljud, funktionalitet. 

Det var ingen som svarade på denna fråga. 

9. Om du skulle beskriva varumärket POC med 3 ord, vilka ord skulle det då vara? 

På denna fråga var det tre personer som svarade. 

Kvalitet, funktion, design 

Enkel design 

Överdrivet 

10. Om du äger en produkt av POC, kan du då tänka dig att köpa något mer från POC? 

Det var ingen som svarade på denna fråga. 

Av de sexton stycken som använder någon typ av sportutrustning är det fyra stycken som 

känner till POC och tolv som inte gör det. Av de fjorton som inte använder sportutrustning är 

det en som känner till POC och tretton som inte gör det. 
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5. Analys 

Detta avsnitt kommer att redovisa och analysera empirin med utgångspunkt i variablerna 

från den teoretiska referensramen. De olika resultaten från vår empiri kommer att jämföras 

och analyseras mot varandra.   

5.1 Analys av intervjuer 

5.1.1 Hög eller låg överensstämmelse mellan segment, produkt och 

organisationsstruktur 

Vi ser i intervjuerna att båda företagen har en platt organisation där alla har frihet att säga vad 

de tycker. POC har en genomtänkt organisation som är nära kopplad till deras affärsidé. Deras 

avdelning med produktframtagning och design har flest anställda och det visar att de tycker 

detta är en mycket viktig del i företaget. Deras produkter och designen av dem är det bärande 

i verksamheten. Urbanears organisation är väldigt öppen och fri, alla kan vara involverade i 

det mesta. Vi fick uppfattningen att de har en mer leksam attityd till produktframtagning än 

vad POC har.  

Urbanears var tydliga med att poängtera att de inte vill ha en person som framstår som 

företagets eldsjäl. Vi fick intrycket av att deras VD inte var särskilt involverad i företagets 

designprocess utan mer var ekonom. Hos POC var det däremot företagets VD som verkade 

vara företagets eldsjäl, han är som grundare involverad i många delar av företaget och är 

samtidigt ansiktet utåt.  

POCs segment är väldigt nischat, de riktar sig till sportiga individer och de har relativt dyra 

produkter. Från början var det bara skidåkning och nu har de utökat till cykling. Vi kunde 

även ana att de i framtiden vill utöka bredden på sin produktlinje, till fler sporter där skydd 

behöver användas. POCs produkter stämmer bra med deras segment och organisation. Alla 

anställda inklusive VD:n är skidåkare eller cyklister och därför har de god insikt i vad deras 

kunder vill ha. Deras produkter blir därför väldigt välanpassade till deras kundsegment.  

Urbanears har å andra sidan inte ett så nischat segment, de säger att de vill vara för alla och att 

de inte vill ha en särskilt image. Hörlurar är något som många idag använder, från att lyssna 

på musik till att prata i telefon. Det är också något som används av alla åldrar. Därför tycker 

vi deras produkter passar till deras segment. Dock tycker vi att deras produkter och 
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organisation har en mer inriktad image än vad de själva vill, en mer street-inriktad. Många av 

deras anställda är också skateboardåkare och det tror vi kan påverka hur de designar och 

formger sina produkter. Urbanears ska lansera en ny kollektion som riktar sig mot ”high-

fashion kvinnor”, alltså en mer nischad kollektion. Så samtidigt som båda företagen förlänger 

sina produktlinjer inom sina nuvarande segment vill båda företagen även bredda 

produktlinjerna och lansera produkter som tilltalar nya konsumenter. På så sätt kan de utöka 

sina marknadsandelar och samtidigt eftersträva en större vinst eftersom de trots utökningen 

fortfarande har ett mindre produktsortiment.  

5.1.2 Ad-on och Added-value 

POCs produkter har ett högt pris, de ville inte ha ett lägre pris än sina konkurrenter. De har 

inte heller någon internetbutik eller egen konceptbutik. De konkurrerar alltså inte med sådana 

ad-on mervärden som lågt pris och lättillgänglighet. POC jobbar alltså med added-value. 

Deras produkter är mycket genomarbetade, de jobbar med forskningsteam för att få fram de 

nyaste materialen och teknikerna. Eftersom de själva är skidåkare och har kontakt med många 

professionella åkare har de god insikt om vad deras konsumenter behöver. 

Urbanears produkter ligger i ett mellanprissegment. Men lågt pris är inget de konkurrerar 

med, om man jämför deras hörlurar med andra som har samma teknik. Företaget har ett flertal 

designers som enligt Niklas inte tänker på pengar och försäljning, däremot fanns det en 

antydan att de ville överraska kunden och verkligen tillfredställa denne. Genom en 

väldesignad produkt med små detaljer som egentligen inte är nödvändiga men tillfredställer 

både sina designers och kunders behov och intresse levererar även Urbanears ett added-value. 

Kunden kan därmed förhoppningsvis känna sig omhändertagen.  

Ofta kopplas nyskapande ihop med innovation i en produktframtagningsprocessen. POC 

angrep hjälmen från en ny synvinkel. Hjälmen var en produkt som hade lite glömts bort och 

inte utvecklats särskilt mycket innan de tog sig an utmaningen att skapa världens bästa. 

Genom att använda sig av nya teknologier och material skapade de en helt ny hjälm som både 

var funktionell och designad för att tilltala ögat. De nya hjälmarna fortsätter att använda den 

nyaste tekniken men vi kunde uppfatta att det ofta blev en ad-on bearbetning på en befintlig 

hjälm. Nyskapandet och det innovativa arbetet verkade snarare appliceras på nya produkter 

som POC angrep, så som handskar och skidglasögon. Detta trots att de anser sig 

högteknologiska, som naturligt medför att de arbetar mot framtiden med innovationer. 
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Urbanears pratade istället öppet om problematiken att fastna i att bara bearbeta och förbättra 

befintliga produkter. De nämnde att en hörlur hade uppdaterats över tio gånger. Självklart kan 

detta vara ett lockande sätt att arbeta, då det är mindre tids- och resurskrävande samt enklare 

att lansera. Det kan även vara lockande att vilja förbättra och åtgärda brister på produkter som 

upptäcks under användning. Urbanears har dock insett detta och adresserat problemet genom 

att sätta upp ett mål om en ny produktlansering per år, de anser det viktigt för 

varumärkesimagen och för att hålla kunderna intresserade. Detta arbeta kan klassas som 

nyskapande men kanske mindre som ett innovativt arbete, förutom enstaka lösningar som 

exempelvis hur hörlurarna kan vikas ihop eller sitter i örat. Den nya kollektionen hörlurar för 

”high-fashion kvinnor” som ska lanseras inom en snar framtid kan utifrån hur de beskrevs inte 

klassas som nyskapande eller innovativa, då det istället enligt beskrivning enbart är 

förändringar i färg- och materialformgivningen. Under intervjun framgick det att någon i 

styrelsen kallar deras arbete för rejuvenating, det vill säga att återlansera klassiker.  

Då det ofta är tids- och resurskrävande för företag att arbeta med innovation och nyskapande 

kan olika skydd vara en slags garanti på att det är värt sin möda. Innovation och nyskapande 

kan generera stor framgång, försäljning och konkurrensfördelar. Både POC och Urbanears har 

ett flertal patent, produktskydd och varumärkesskydd. Ännu har ingen av dem faktiskt använt 

sig av skydden trots att de har drabbats av att bli kopierade. De förmedlar att det är svårt att 

kopiera alla delar av en produkt, även om vissa färgkombinationer är direkt lika behöver inte 

produkten ha samma tekniska lösningar. Intervjun med Urbanears bekräftade att en juridisk 

process i sig är allt för kostsam och tidskrävande för att vara lönsam och den med mest pengar 

vinner kampen.   

5.1.3 Kännedom om konsumenternas behov och beteende 

Det går att se många likheter mellan POC och Urbanears kunskap om sina kunders behov och 

beteende och mer generellt om konsumenters beteende i allmänhet. Båda företagen utgår 

mycket från sig själva och sin personal vad gäller deras sätt att använda produkterna och vad 

som ytterligare kan önskas av framtida produkter. POC får även mycket feedback från de 

sponsrade elitåkarna och ungdomar. Dessa har kontakt med företaget och kan kommunicera 

deras upplevelser och uppfattning av produkterna.  

En butik kan vara en bra källa för att få kontakt med kunder och konsumenter samt att få höra 

om deras upplevelser av varumärkets produkter. Varken POC eller Urbanears har egna butiker 
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i Sverige. Urbanears har ingen egen fysisk butik, men har en väl använd onlinebutik.  POC 

har en konceptbutik i Chamonix, men ingen egen onlinebutik för kunder i Sverige. Däremot 

så säljs båda företagens produkter av återförsäljare i butiker och på nätet. Genom att 

Urbanears erbjuder sina kunder världen runt en direktkontakt med företaget vid ett köp är det 

troligt att deras kunder få en mer enhetlig uppfattning av företaget och enklare kan kontakta 

dem om tillfredställda eller ej tillfredställda behov. Därmed får de en naturlig direktkontakt 

med sina kunder. POC däremot har enbart denna direktkontakt i sin butik i Frankrike och får i 

Sverige lita på sina återförsäljare. Avståndet mellan företag och kund kan därmed upplevas 

längre och då svårare för kunder att göra sin röst hörd.  

Genom respektive Facebook-sida har båda företagen möjlighet att ha direktkontakt med 

konsumenter och sina kunder. Urbanears som har ett lite yngre, mer lekfullt förhållningssätt 

till sina kunder upplevs mer aktiva genom sina skämtsamma meddelanden och uppmaningar. 

POC som har en helt annan kundkrets är mer tillbakadragna och mer allvarsamma på 

Facebook i kontakt med sina kunder. Det är färre skämtsamma inlägg och mer faktabaserade 

yttranden. Kundernas förhållande och attityd mot företaget skiljer sig på liknande sätt. Detta 

är dock inte så konstigt då företagens mission skiljer sig avsevärt. 

5.1.4 Hög- och låginvolvering 

Vad gäller POC och Urbanears marknadsföring skiljer de sig på ett flertal punkter. Båda 

företagen vänder sig till det som involveringsteorin benämner höginvolverade kunder, där 

POC på grund av sin högteknologiska teknik och höga pris gör det i ytterligare en högre grad. 

Så som marknadsföringen ser ut påverkar vilken typ av konsumenter företaget vänder sig till, 

där enkelriktad kommunikation så som reklam och annonser kopplas samman med 

låginvloverade kunder och mer avancerad dubbelriktad kommunikation vänder sig till 

höginvolverade kunder.  

Urbanears har en marknadsföring som är starkt baserad på internet med produktvideor som 

lanseras, Youtube-filmer där kunder öppnar sin förpackning och skämtsamma ”down-to-

earth” kommentarer på olika nätforum. De figurerar även i ett flertal andra reklamfilmer för 

exempelvis amerikanska sneakers där det blir en indirekt marknadsföring mot samma 

kundsegment för deras hörlurar. De har valt att vara faceless, utan varken modeller i sina 

filmer eller ha ett ansikte utåt i intervjuer, istället har de produkten i centrum.  



56 

 

POC å andra sidan använder sig mycket av sin hemsida och sin sponsring. De har inte heller 

mycket annonsering utan litar starkt på att elitåkare är trendbildare för de konsumenter som de 

vänder sig till. Deras prisnivå gör att deras kunder förmodligen är involverade, då priset 

motiveras av kvalitet, läkarintyg och forskning som kräver att konsumenten är påläst.  

Användningen av sociala medier är även det en sorts marknadsföring. Där kan de nå ut till 

sina kunder och skapa sig den profil de önskar sig. När Urbanears genom facebook frågar sina 

kunder efter förslag till framtida lanseringar av nya färger, ger de sina kunder en chans att 

vara delaktiga i formgivningen och kunderna blir troligtvis höginvolverade.  

5.2 Analys av enkätundersökningen 

Utifrån de enkäter vi har delat ut till företagens kunder kan vi se att det inte är många som 

känner till varken Urbanears eller POC. Detta beror på att båda företagen säljer relativt 

nischade produkter, POC mer än Urbanears. Det är inga stora företag som de flesta människor 

känner till och kan läsa mycket om i media. Det kan även vara så att de har större kännedom 

bland konsumenter utomlands. Båda företagen har sina största marknader i andra länder än 

Sverige. Urbanears och POC är båda också unga företag så om några år kan det vara fler som 

har kännedom om dem.  

Av dem som känner till Urbanears var det några som sa att de använder hörlurar av något 

annat märke och en person sa att hon inte tänker så mycket på märken när det gäller hörlurar. 

Vi tror att det kan vara så att även om många idag använder sig av hörlurar på ett eller annat 

sätt, kan det vara en låginvolverad produkt för många. Man kanske känner att man behöver ha 

ett par men inte att man vill lägga ner mycket tid eller pengar på att köpa dem. Det finns 

billigare hörlurar på marknaden än Urbanears hörlurar för de konsumenter som är 

priskänsliga. Dessutom har Urbanears en speciell design på sina produkter, både på själva 

hörluren och på deras förpackningar, med starka färger och matta material. Vi tror att detta 

kan tilltala en viss konsument men att det också kan göra att den mer låginvolverade 

konsumenten väljer ett annat märke som ser mer ut som de flesta hörlurar gör. Så det kan 

finnas ett glapp mellan vad Urbanears själva anser att de har för segment (de vill vara för alla) 

och vilka som faktiskt köper deras produkter.  

Av alla vi tillfrågade, var det endas en person som själv ägde ett par hörlurar från Urbanears. 

Hon gav högsta betyg på deras design. Hon sa också att hon skulle kunna köpa fler produkter 

från dem vilket tyder på att hon är en lojal kund med en positiv inställning till företaget.  
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Det var ingen av de tillfrågade som ägde någon produkt från POC. Som vi sagt tidigare har 

POC ett nischat segment och en viss typ av kund. POC säger själva att de riktar sig främst till 

de som aktivt åker skidor eller cyklar, de som verkligen ser dessa sporter som en del av deras 

liv. Detta tror vi stämmer med vilka individer som köper deras produkter. Köp av hjälm och 

annan skyddsutrustning är för många ett höginvolverat köp med tanke på att det handlar om 

en produkt som ska skydda från allvarliga skador. Men det finns de som är höginvolverade i 

köpet av just en hjälm men kanske inte vilket varumärke som ligger bakom hjälmen. En av de 

tillfrågade svarar att hon kanske äger en hjälm från POC men att hon inte känner till märket 

på sin hjälm.  

POC lägger ner mycket resurser i sin formgivningsprocess för att skapa så säkra och bekväma 

hjälmar som möjligt som samtidigt ser snygga ut. De samarbetar och tar del av avancerad 

forskning för att vara i framkant när det gäller att lansera nya tekniker och material i sina 

produkter. Detta kan vara en stor konkurrensfördel om de lyckas nå ut med detta till 

konsumenter.    

6. Resultat 

Syftet för uppsatsen är att analysera och utvärdera ett företags designprocess och hur den 

påverkar företagets framtida image. 

De få konsumenter som kände till POC och Urbanears hade en uppfattning om företagens 

image som stämde delvis med vad företagen vill förmedla. Framför allt tycker konsumenterna 

att företagens produkter håller hög nivå när det gäller design och formgivning. POC har själva 

en väldigt tydlig profil för hur de vill uppfattas av konsumenter och enkätundersökningen 

visade att de som kände till POC hade just den önskade imagen av företaget. Urbanears 

däremot hade ingen klar uppfattning om vad de hade för image, de ville helst inte ha någon 

image alls utan vara för alla.  Här kunde vi tyda ett glapp mellan företagets önskade profil och 

hur konsumenter uppfattade deras image. Vi såg att de som kände till Urbanears kunde 

grupperas till ett specifikt kundsegment. Om man äger ett par hörlurar från Urbanears är det 

inte av en slump, man har köpt dem för att man tycker om deras design och formgivning och 

vad företaget står för. Vi anser därmed att de har en starkare och tydligare image än vad de 

själva vill. Att POC nu har den image de önskar betyder inte att de kommer ha det i framtiden.  
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Det framgår tydligt under intervjuerna med båda företagen att de ser designprocessen och 

innovationen som en viktig ingrediens för att tillgodose framtida behov.  Båda företagen har 

unika produkter med en tydlig design som gör att de sticker ut från mängden. Detta gör att 

deras profil och image avgörs mycket av designen. För att säkerställa detta och ännu mer att 

erbjuda det kunden vill ha, måste företagen ha god kontakt och kunskap om sina kunder och 

allmänna konsumenters behov och önskemål. I slutändan är det företagets 

anpassningsförmåga som avgör om företaget överlever långsiktigt eller ej; om de har 

kunskapen om konsumenternas föränderliga behov och kan anpassa sig efter detta. 

Designprocessen hos ett företag kan, om den används på ett strategiskt och innovativt sätt, 

vara avgörande för företagets framtida image.  
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7. Slutsats och diskussion 

Detta avsnitt inleds med svaret på uppsatsens vilka faktorer är viktiga för att små och 

mellanstora företag, som har produktskydd och ett starkt designfokus, ska nå långsiktiga 

överlevnad? Efter det följer en diskussion med utgångspunkt i analysen och slutligen 

redovisas förslag på vidare forskning och kritik kring uppsatsen.      

7.1 Slutsats 

Problemformulering: vilka faktorer är viktiga för att små och mellanstora företag, som har 

produktskydd och ett starkt designfokus, ska nå långsiktiga överlevnad? 

Undersökningen visar att faktorer som är viktiga för långsiktig överlevnad är att ledningen är 

beredda på att investera i nyskapande och att företagen är anpassningsbara vid förändringar i 

omvärlden. Det finns en risk i att grundaren och VD:n är ett med sin affärsidé om de 

dominanta idéerna i företaget behöver förändras och anpassas. Detta för att grundaren är så 

fäst vid sin idé att han eller hon varken upptäcker behovet till förändring eller är villig att 

genomföra förändringarna. Utöver den här känslomässiga spärren är förändringar och 

nödvändiga satsningar resurskrävande och det kan därför vara lockande att fortsätta i sitt 

tidigare framgångsrika spår. Detta visar att en troligen signifikant aktör, med inflytande på 

företagets idésystem och därmed deras förhållningssätt till förändringar, är bekväm och gärna 

återanvänder lyckade produkter istället för att skapa nya. 

God kundrelation är en viktig faktor för att förstå konsumenters föränderliga beteende och 

behov. Att anställda använder de produkter som företaget designar gör att de får en naturlig 

och genuin förståelse för användaren. Därmed placeras användaren i centrum under 

designprocessen och gör att de får en förståelse för de behov som kunder kan ha. Det finns 

vissa risker med detta arbetssätt. Det kan uppstå en likformighet bland personalen då anställda 

kan uppleva samma saker och missa problem som kunder kan uppleva, goda kundrelationer 

blir därför en avgörande faktor. 

Det framgår även att designpriser kan vara till nytta för företag med produktskydd. De blir en 

slags garanti på att företaget skapar unika produkter och att de därmed var först med sin 

formgivning. Däremot kan produktskydd ge en falsk trygghet som leder till färre satsningar på 

nyskapande och sämre anpassningsförmåga. Istället för att företag ser produktskydd som en 
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trygghet bör skyddet användas som ett hjälpmedel och motivera för fortsatt satsning på 

nyskapande och innovation. 

7.2 Diskussion 

Att ständigt arbeta innovativt är svårt och resurskrävande. Svensk industrihistoria visar att få 

företag lyckas med detta, något som vår studie bekräftar. De båda intervjuade företagens mål 

är att jobba innovativt och nytänkande, men de tycker att det är svårt. Vid en närmare analys 

av deras designprocess ser vi att många av företagens produkter är en bearbetning av 

befintliga produkter mer än nyskapade och innovativa produkter.  

Däremot framgår det från intervjuerna att de båda inser vikten i att arbeta innovativt, med en 

rädsla för att försoffas och bli bekväma i sin nuvarande design och produktion. Vår 

uppfattning är att företagen som vi intervjuade har en stor tilltro till sina starka varumärken 

och det kan påverka deras anpassningsförmåga negativt. Anpassning till omvärlden kan 

innebära förändringar som gör intrång i deras dominerande idéer och värderingar. Det är detta 

som är problematiken; företag vill vara innovativa utan att behöva anpassa sig till omvärlden. 

Det är svårt att motivera att överge sina välprövade fungerande koncept som för dem är 

bekväma och lovar framgång. Men denna framgång är kortsiktig och kan ge en falsk trygghet 

för långsiktig överlevnad.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats skulle kunna lämpa sig för att ta vidare i ett examensarbete. Antingen skulle 

fler företag kunna intervjuas eller så skulle man gå mycket djupare in i ett företag. Det skulle 

vara intressant att jämföra ett svenskt och ett utländskt företag. Det kan även vara lämpligt att 

utföra intervjuer i fokusgrupper med företagens kunder för att få en bättre uppfattning om 

deras åsikter.  

7.4 Kritik 

I och med uppsatsen problemformulering har det varit svårt att hitta svenska företag som 

passar de kriterier som var uppsatta. Detta medför att antalet möjliga företag att intervjua blir 

begränsat. Två företag som undersökningsobjekt kan tyckas lite, men vi anser att de företag 

som har intervjuats i uppsatsen ger en bra representation för den typ av företag vi syftar på.  
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När enkätundersökningen för Urbanears genomfördes valde vi att befinna oss på 

centralstationen i Stockholm. Detta för att Urbanears vill vara för alla och vi anser att det 

finns en stor blandning av människor där. När det gäller enkäterna till POCs kundsegment 

befann vi oss centralt i Stockholm och frågade individer som såg sportiga ut, cyklister, folk 

med sportkläder eller sportväskor och så vidare. Men eftersom det just nu inte är säsong för 

skidåkning har det varit svårt att få tag på denna typ av konsumenter. Vi skulle ha behövt 

befinna oss vid till exempel en skidbacke eller i en skidklubb för att få tag på en större del av 

POCs kundsegment. Trots våra försök till att nå ut till företagens kundsegment, var det få som 

kände till dem vilket ledde till att analysen av enkätundersökningen är svår att generalisera 

ifrån. Samtidigt så är undersökningen en representation av verkligheten och därför har den 

ändå varit användbar för uppsatsens analys.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide   

1. Hur ser er formgivning ut? 

 Färg/material 

 Antal nya produkter per år 

 Nyskapande 

2. Har ni något produktskydd? 

 Anledning till produktskydd  

 Påverkan på produktframtagning 

 Användning av skydd 

3. Hur ser er produktframtagningsprocess ut? 

 Innovation/bearbetning 

 Aktiv/passiv kund 

4. Hur ser företaget som organisation ut? 

 Platt/Hierarkiskt  

 Rigid eller flexibel ledning 

  Implementering av design inom företaget 

5. Vad har ni för kundrelationer? 

 Befintliga och nya kunder 

 Kortsiktig- och långsiktig relation 

 Hög- och låginvolvering   

6. Vad tror du att ni har för image? 

 Överensstämmelse mellan profil och image 

 Jobba aktivt med att upprätthålla en image 

7. Hur jobbar ni med marknadsföring? 

 Sociala medier 

 Reklam 
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9.2 Bilaga 2: Frågeformulär – POC 

1. Använder du sportutrustning så som hjälm, handskar, skidglasögon? 

 Ja  Nej 

2. Är du 

 Kvinna  Man 

3. Ålder 

 under 20      20-30       31-40        41-50      över 50 

4. Känner du till varumärket POC? 

 Ja   Nej 

5. Om ja, vilka produkter vet du att de erbjuder sina kunder? 

 

6. Äger du någon produkt från POC? 

 Ja                                        Nej 

7. Om nej, varför inte? 

 

8. Om ja, hur nöjd är du med följande på en skala 1 -5, där 5 är mycket nöjd och 1 är 

inte alls nöjd. 

Kvalitet  1 2 3 4 5    Användarvänlighet 1 2 3 4 5 

Design 1 2 3 4 5        Säkerhet 1 2 3 4 5 

Funktionalitet  1 2 3 4 5 

9. Om du skulle beskriva varumärket POC med tre ord, vilka ord skulle det då vara? 

 

10. Om du äger en produkt av POC,  kan du tänka dig att köpa något mer från POC?      

 Ja                                           Nej                                  Vet ej 
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9.3 Bilaga 3: Frågeformulär – Urbanears 

1. Använder du hörlurar?  

 Ja  Nej 

2. Är du 

 Kvinna  Man 

3. Ålder 

 under 20      20-30       31-40        41-50      över 50 

4. Känner du till varumärket Urbanears? 

 Ja   Nej 

5. Om ja, vilka produkter vet du att de erbjuder sina kunder? 

 

6. Äger du någon produkt från Urbanears? 

 Ja                                        Nej 

7. Om nej, varför inte? 

 

8. Om ja, hur nöjd är du med följande på en skala 1 -5, där 5 är mycket nöjd och 1 är 

inte alls nöjd. 

Kvalitet  1 2 3 4 5    Användarvänlighet 1 2 3 4 5 

Design 1 2 3 4 5        Ljud 1 2 3 4 5 

Funktionalitet  1 2 3 4 5 

9. Om du skulle beskriva varumärket Urbanears med tre ord, vilka ord skulle det då 

vara? 

 

10. Om du äger en produkt av Urbanears,  kan du tänka dig att köpa något mer från 

Urbanears?       

 Ja                                           Nej                                  Vet ej 

 


