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ABSTRACT 
 
 

Title:  Design thinking - A collaborative way to manage processes with 
clients and end users. 

Authors: Laxheim, Sofie  
Sandvold, Caroline  

Advisor: Åkerhielm, Renate 

Examiner:  Vigerland, Lars  

Purpose:  The purpose of this thesis is to explore factors that facilitate initial 
collaborations and long-term relationships between consultants and 
their clients. From the consultants perspective (who works with 
design thinking), the formation and maintenance of business 
relationships will be analyzed in order to achieve a deeper 
understanding. 

Methodology:  The study was conducted qualitatively and an iterative research 
approach has been adopted. Three creative business consultants 
have been interviewed and a pilot interview was conducted. A 
targeted selection was adopted and the interviews were semi-
structured. 

Empirical 
foundation: 

Our empirical data consists of three interviews with representatives 
from various consulting firms, working with design thinking. Those 
who participated in the interviews are:  
Eva-Karin Anderman, Robert Bau and Helena Frisk. 

Theoretical 
perspectives:  

Business-to-Business, Service Dominant Logic of Marketing, Project 
Marketing, Inter-Organizational Projects, Client-Consultant 
Interaction, Relationship Marketing, The Firm-Client Relationship and 
Successful Innovation.  

Conclusions:  The study has found a numberous of factors that consultants work to 
form and cherish business relationships with their clients. These 
include value-added processes with its customers and users in a 
social interaction.  

Keywords:   Design thinking, innovation, consultants, business relationship, 
marketing. 

 

 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
 

Titel: Design thinking - Ett kollaborativt sätt att driva processer med 
uppdragsgivare och slutanvändare. 

Författare: Laxheim, Sofie  
Sandvold, Caroline  

Handledare:  Åkerhielm, Renate 

Examinator:  Vigerland, Lars  

Syfte: Studien avser att kvalitativt undersöka faktorer som underlättar initiala 
samarbeten och långsiktiga relationer, mellan konsulter och deras 
uppdragsgivare. Med konsultföretagens design thinkers som 
utgångspunkt, kommer samarbetsprocessen och relationsskapandet att 
analyseras, för att på så sätt uppnå djupare förståelse i ämnet. 

Metod:  Studien har genomförts kvalitativt och en iterativ forskningsansats har 
antagits. Tre kreativa företagskonsulter har intervjuats och en pilotintervju 
har genomförts. Ett målinriktat urval antogs och intervjuerna var 
semistrukturerade.  

Empiri:  Vår empiriska data består av tre kvalitativa intervjuer med representanter 
från olika konsultföretag, som arbetar med design thinking. Följande 
personer har intervjuats:  
Eva-Karin Anderman, Robert Bau och Helena Frisk. 

Teorier: Business-to-Business, Service Dominant Logic of Marketing, Project 
Marketing, Inter-Organizational Projects, Client-Consultant Interaction, 
Relationship Marketing, The Firm-Client Relationship och Successful 
Innovation.  

Slutsatser: Studien har funnit ett antal faktorer som konsulterna arbetar med för att 
bilda och vårda affärsrelationer med sina uppdragsgivaret. Dessa 
innefattar värdeskapande processer tillsammans med sina kunder och 
användare i en social interaktion. 

Nyckelord:  Design thinking, innovation, konsulter, affärsrelationer, marknadsföring. 
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1INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 
Intensiv global konkurrens tvingar företag att erbjuda unika lösningar för att nå fördelar 

på marknaden (Bruce & Bessant 2002 s. xxi). En nödvändighet är att företagen agerar 

utifrån marknadens förändringar, så att en stark image med avseende på det egna 

varumärket bibehålls (Beverland, Napoli & Farrelly 2010). Design identifieras som en 

drivkraft bakom ett starkt varumärke (Allen, Fournier & Miller 2008, s. 807; Karjalainen & 

Snelders 2010) och är ett effektivt medel för positionering samt differentiering (Borja de 

Mozota 2002). Trots att design är en faktor för verksamhetens framgång och 

konkurrenskraft behövs också marknadsföring (Bruce & Daly 2007). Interaktionen 

mellan design och marknadsföring har inom den företagsekonomiska disciplinen skapat 

stora fördelar (Kristensen & Grønhaug 2007). För att uppmärksamma kunderna om 

företagets utbud, krävs marknadsföring och för att tilltala marknaden, behövs design, 

tillsammans kan de bidra till utvecklingen av nya produkter och tjänster (Bruce & Daly 

2007). 

 

Inom marknadsföring har även design en betydelsefull roll (Holm & Johansson 2005; 

Moll, Montaña, Guzmán & Parellada 2007; Venkatesh, Digerfeldt-Månsson, Brunel, & 

Chen 2012; Verganti 2006). Däremot blir designprocessen komplicerad eftersom det 

uppstår vissa kulturella, lingvistiska och proceduriska skillnader mellan marknadsföring 

och design (Kristensen & Grønhaug 2007). Det kan delvis bero på att företag 

utlokaliserar sina egna designaktiviteter till konsultföretag och att samarbeten sker 

mellan geografiskt spridda verksamheter (Fathianathan & Panchal 2009). Likaså kan det 

bero på skillnader i attityder, då marknadsförare strävar efter en objektivistisk helhetssyn 

medan designers antar ett mer subjektivt synsätt och litar på sin egen intuition (Holm & 

Johansson 2005).  
      

Få företag vill bedriva sin verksamhet på känslor, intuition och inspiration, men att enbart 

förlita sig på det rationella och analytiska kan vara minst lika riskfyllt (Brown & Wyatt 

2010; Kristensen & Grønhaug 2007). Ur de ovannämnda tillvägagångssätten ses därför 
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design thinking (DT) som en integrerad strategi som ger en tredje väg (Brown 2009, s. 4; 

Martin 2009, s. 6). DT uppfattas som en process som resulterar i innovativa möjligheter 

(Chen & Venkatesh 2013). DT kan även ses som ett tankesätt och innebär att ''tänka 

med händerna”, med hjälp av skisser, prototyper och intuition kan man komma fram till 

slutliga lösningar (Rylander 2009b). Det finns däremot svårigheter i att ansluta DT till 

befintliga designteorier och modeller (Kimbell 2011). Kritik riktas även mot att DT saknar 

en egen teoretisk bas (Carlgren 2013, Jahnke 2012), vilket leder till en ökad risk för att 

DT inte accepteras som ett bestående koncept eller metod (Badke-Schaub, Roozenberg 

& Cardoso 2010). 

 

Trots att det finns motsättningar kring synen på DT, råder det en allmän enighet om 

designers metodval och sätt att betrakta problem (Li 2002; Liedtka 2014; Beverland, 

Wilner & Micheli 2015). DT är den inneboende logik och praxis som oftast designers 

innehar (Chen & Venkatesh 2013). På angivet sätt definieras DT som en kreativ och 

strategisk process som kännetecknas av abduktiva resonemang, iterativa processer och 

ett holistiskt perspektiv där kunden alltid står i centrum (Beverland, Wilner & Micheli 

2015).  

 

Kreativitet uttrycks i EU:s grundprinciper som en fundamental förmåga och kraft för 

ekonomisk tillväxt och social utveckling (Jahnke 2013). I takt med spridningen av DT har 

flera kopplingar gjorts till behovet av kreativa metoder i företag (Jahnke 2013; 

Johansson & Woodilla 2012). Utgångspunkten är att industrin och samhället står inför 

utmaningar där företag måste använda kreativa metoder för att uppnå innovativa 

lösningar (Berthoin Antal 2013). Innovation behöver nödvändigtvis inte innebära 

teknologisk uppfinning utan kan lika gärna vara att ge produkter eller tjänster ny radikal 

mening (Verganti 2008). Experimentella metoder är essentiellt för att komplettera mer 

klassiska fallstudier och undersökningar (Berthoin Antal 2013). Därför behövs nya 

strategier för att ta itu med problem när traditionella idégenererings-metoder inte är 

tillräckliga (Jahnke 2013). Rylander (2009a) beskriver en ny inflytelserik era inom 

innovationsforskning som betonar vikten av att involvera användare och andra 

intressenter i innovationsprocessen. Det krävs nya referensramar som gör det möjligt att 

formulera strategiska problem i en osäker och komplex värld samt angreppssätt som 

undelättar involveringen av olika intressenters perspektiv, uppger Rylander (2009a). 

Marknadsförare är oroliga för att radikal innovation hindras av att företag konsekvent vill 

upprätthålla det egna varumärket, men med DT kan spänningen förenas mellan 

varumärkets samstämmighet och samtidigt leda till innovativa resultat (Beverland, Wilner 

& Micheli 2015).  
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De kunskaper och tankesätt som designkonsulter innehar hjälper företagen att stimulera 

idégenerering bland sina anställda, vilket skapar ekonomisk vinst i verksamheten 

(Haselwanter & Soila-Wadman 2014). Förutom att enbart bidra med det estetiska, har 

konsultföretag inom design övergått till att även göra proaktiva och strategiska insatser 

för sina uppdragsgivare (Feldman & Boult 2005; Kim & Chung 2007).  Företag väljer 

därför att involvera konsulter som arbetar med DT i syfte att förbättra verksamhetens 

arbetsmetoder och höja värdet på varumärket, med hjälp av kreativa och innovativa 

lösningar (Biehl-Missal & Berthoin Antal 2011; Johansson & Woodilla 2012; Jahnke 

2013). Innovationsmanagement-forskare har identifierat DT som att det har mycket att 

erbjuda affärs dicipliner, i synnerhet som ett potentiellt medel för innovation (Kopecka, 

Santema & Buijs 2012).  

 

Interaktioner och procedurer mellan kunder och tjänsteleverantörer är kärnan till ett bra 

tjänsteresultatet och dess resultat, då dessa är centrala i själva mötet vid tjänsten (Coye 

2004). Interaktioner underlättar kommunikationen och därför kan mycket av 

servicekvalitet i kreativa tjänsterelationer tolkas genom rutiner och interaktioner (Davies 

2009). För de tjänster som kräver unika kreativa lösningar kan dock standardiserade 

rutiner och procedurer ses som hinder för att nå konkurrensfördelar (Davies 2009). 

Tillämpningen av resursbaserad syn, leder istället till att klienter lockas till kreativa 

konsulttjänster utifrån det upplevda värdet av deras utbyten (Davies 2009). Kunden är 

här en viktig del som utvecklar partnerskapet och leder till en ökad kompetens och 

överlägsen differentierande marknadsvärde (Davies 2009). Osynliga tillgångar och 

processer kan vara en källa till konkurrensfördelar som är svåra att överföra till 

konkurrenter, som i sin tur skapar hinder för inträde (Collis 1994). En sådan tillgång är 

bland annat skapandet av starka kundrelationer. En fördel med kundrelationer är att de 

tillåter konsultbyråer och deras uppdragsgivare att inse finansiella fördelar som härrör 

från långsiktiga samarbetsrelationer (DeClerq & Sapienza 2001). Det är därmed viktigt 

att konsulter engagerar sig i kundanpassade aktiviteter samt diskuterar och framhåller 

parternas involverande, och de upprepande affärerna dessa medför (Feldman & Boult 

2005).  
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1.2 Problemdiskussion 

Omvärldens ökade komplexitet pressar företag att decentralisera sina befogenheter för 

att effektivt anpassas till sin omgivning och uppnå verksamhetens mål (Jevnaker & 

Bruce 1998). Att involvera kreativa konsulter kan därmed hjälpa företag att göra 

upptäckter som de annars skulle förverka (Bruce & Bessant 2002, s. 65). Den främsta 

drivkraften till att utlokalisera designaktiviteter är behovet av kreativitet och nya 

idéer (Davies 2009). Överlägsen design är nyckeln till att vinna kunder och 

designmetoder har visat sig förbättra företagens innovationsförmåga (Czarnitzk & 

Thorwarth 2012). Det är däremot viktigt att påpeka att DT inte ersätter traditionell design, 

utan adderar till ett nytt arbetsområde som främst är kopplad till den tidiga strategiska 

innovationsfasen (Carlgren Elmquist & Rauth 2014). Vidare menar Carlgren, Elmquist 

och Rauth (2014) att DT används för att ta itu med administrativa problem såsom 

strategiutveckling och omformning av policies.  

 

I alla branscher har förståelsen för komplexa kundbehov blivit en stor utmaning för 

kreativa konsulttjänster (Koria & Karjalainen 2012). Ibland krävs det att företag går 

utöver kundens uppfattning för att på så sätt ligga i framkant (Verganti 2008). Att ta sig 

an denna kreativa utmaning och designa tjänster samt lösningar i den nya kreativa 

industrin, innebär nya utmaningar för projekt (Koria & Karjalainen 2012). Samma källa 

framhåller att affärsnätverk medför wicked problems för projektledning och i dessa 

system är det inte möjligt att förutse vad övriga aktörer ägnar sig åt. Enligt Camillus 

(2008) är wicked problems situationer där strategiska utmaningar är komplexa och 

involverar olika aktörer med olika mål samt prioriteringar. Inom den kreativa 

industrisektorn, söker företag ständigt efter kundanpassade lösningar till sina problem, 

även kallat kreativa företagstjänster (Davies 2009). I denna bransch inkluderas tjänster 

så som business consultancy (företagskonsulter). Företagskonsulter är inräknade 

eftersom de principiellt hyrs in för att åstadkomma kreativa lösningar till problem (Davies 

2009). Nya konsulter involveras ständigt i de olika branscherna. De är ofta utbildade 

utanför den traditionella kreativa industrin samt skolningssfären och i flera fall behövs 

nya kunskaper samt färdigheter till designprocesser (Kori & Karjalainen 2012). 

 

Enligt Brown (2009, s. 20) och Ilipinar et al. (2011) behöver inte en design thinker 

genomgått en designutbildning eller ha en bakgrund i design. Däremot är ett pågende 

samarbete mellan konsultföretagens design thinkers och uppdragsgivare fördelaktigt, 

eftersom uppdragsgivaren inte klarar av att fortsätta DT-processen på egen hand 

(Jahnke 2013). I linje med ovan nämnt uppger även Rylander (2009a) att professionella 
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designer inte har monopol på detta perspektiv och skriver att flera förespråkare av DT 

har uttryckt samma åsikt. Rylander (2009a) menar att de olika disciplinerna och 

angrepssätten bör lära sig att samarbeta för att hantera komplexa strategiska problem. 

Dålig kommunikation och brist på kunskap om: varandras processer, sätt att arbeta och 

ta sig an problemlösningar, hindrar samarbetet i en designallians som i sin tur påverkar 

varumärket (Bruce & Cooper 1997). 

 

Vid relationen mellan konsultbyrå och deras kunder, ligger det största inflytandet hos 

kunden som bestämmer budget, tidsramar och den slutgiltiga implementeringen av 

lösningen (Feldman & Boult 2005). Konsultbyråer är därmed beroende av sina 

klientföretag vars hela intäkt riskeras om relationen hamnar i obalans (Doyle & Michelle 

1980). För konsulterna är det ett sätt att skapa stabilitet i relationen och försäkra sig om 

återkommande affärer. Kunderna är mindre benägna att söka hjälp av ett annat företag 

om de har ett starkt band med en kompetent konsult, som i sin tur har en djup förståelse 

för deras verksamhet (Nussbaum 2004 se Feldman & Boult 2005, s. 46). Det är därmed 

av yttersta vikt att förstå samarbetet mellan två externa aktörer med fokus på 

kundrelationen, för att kunna driva ett projekt i en bransch av tjänstekonkurrens. 
          

Ovanstående diskussion och bakgrund framhäver att innovation fått en mer 

framträdande roll på marknaden som resulterar i att företag tar in kreativa 

konsulttjänster. De flesta nya idéer och processer som anammas av konsulter stöds av 

en vetenskaplig bas (Johansson & Wodilla 2012). För att inte riskera att DT går förlorad, 

behöver därför även DT diskursen ges akademiska kopplingar (Johansson-Sköldberg, 

Woodilla & Cetinkaya 2013). Inom DT diskursen har endast en härledning gjorts där det 

talas i termer om ‘en affärsmodell’ (Piotrowski, 2011 se Johansson-Sköldberg et al. 

2013, s. 132). Tidigare skildringar på området har främst legat på endast professionella 

designers sätt att arbeta eller ser utifrån ett management perspektiv. Det finns bristande 

forskning på hur kreativa konsulter som inte innehar en ren designorienterad utbildning 

arbetar för att behålla sin position på marknaden. Denna studie är följaktligen skapad för 

att komplettera tidigare litterära skildringar av DT genom att undersöka DT från ett nytt 

perspektiv. Det vill säga utforska hur konceptet DT används för att skapa 

affärsrelationer, där konsulterna både besitter en företagsekonomisk och en 

designorienterad bakgrund. 
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1.3 Problemformulering 

Hur arbetar kreativa företagskonsulter för att bilda och vårda affärsrelationer, med 

design thinking som arbetsmetod? 

1.4 Syfte 

Studien avser att kvalitativt undersöka faktorer som underlättar initiala samarbeten och 

långsiktiga relationer, mellan konsulter och deras uppdragsgivare. Med 

konsultföretagens design thinkers som utgångspunkt, kommer samarbetsprocessen och 

relationsskapandet att analyseras, för att på så sätt uppnå djupare förståelse i ämnet. 
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2 METOD 

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Med avseende på studiens syfte utgår forskare från olika vetenskapliga förhållningssätt 

(Bryman & Bell 2013, s. 576). Jacobsen (2002, s. 30) gör gällande att den positiviska 

forskaren letar efter generella lagbundenheter medan hermeneutikern letar efter det 

speciella och unika. Vidare uppger Jacobsen även att hermenuetiken inte följer konkreta 

lagar, utan söker det som ofta anges i ord (Jacobsen 2002, s. 30). Studien baseras till 

största del på insamlandet av individers åsikter i form av deras egna reflektioner. Av 

denna anledning har det ställts höga krav på förmåga att tolka och bedöma information 

utifrån respondenternas egna beskrivningar. Den hermenuetiska kunskapssynen är bäst 

lämpad för studien eftersom syftet är att undersöka faktorer som underlättar initiala 

samarbeten och långsiktiga relationer, för att på så sätt uppnå en ökad förståelse för 

andra konsulters agerande.  

 

Till skillnad från positivismen, kan den tolkande forskaren nyttja en förförståelse för det 

som studeras (Hjerm & Lindgren 2010, s. 88). Författarna beskriver detta som en tillgång 

för den hermenuetiska forskaren och förklarar att ny kunskap och redan känd sådan 

bidrar till förförståelsen kring det övergripande ämnet.  Detta har inneburit en växelvis 

tolkningsprocess som utförts parallellt med insamlingen av det empiriska materialet. 

Därför har studiens skribenter bifogat en kontextbeskrivning, där utvecklingsprocessen 

för DT presenteras. För att på så vis underlätta för läsaren att begripa vad som 

diskuterats i empirin. Förförståelsen för denna studie presenteras i bilaga 2.   
     

2.2 Val av metod 

Vid kvalitativa studier analyseras ord istället för att kvantiteten fastställs (Bryman & Bell 

2005, s. 297). Dessutom betonas även skapandet av en djupare förståelse för ämnet, i 

kvalitativa forskningsstrategier (Bryman & Bell 2005, s. 301). I syfte att nå en djup 

förståelse för hur samarbetsprocessen samt relationsskapandet kreativa 
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företagskonsulter och deras uppdragsgivare, valde uppsatsens skribenter en kvalitativ 

forskningsstrategi. Vidare fäster även Bryman & Bell (2005, s. 317) uppmärksamhet på 

en ytterligare styrka med kvalitativ metod, som är möjligheten att vara flexibel vid 

genomförandet. Uppsatsskribenterna har löpande korrigerat när fokus förflyttats under 

undersökningens gång, vilket styrker valet av forskningsmetod. I kvalitativa studier är det 

vanligt att tala om ett inifrånperspektiv, det vill säga undersökingspersonernas synvinkel 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 23). Valet av en kvalitativ forskningsmetod bekräftas även 

här, eftersom studien fokuserat på konsultföretagens design thinkers tankar, åsikter och 

erfarenhet. Resultatet grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler, 

som går på djupet i frågan om hur managementkonsulter arbetar för att bilda och vårda 

affärsrelationer, med design thinking som arbetsmetod. En kvantitativ forskningsstrategi 

hade därför inte varit lämplig, eftersom studien ämnar fördjupad förståelse och inte bred 

kunskap i ämnet.  

2.3   Forskningsansats 

Förbindelsen mellan datainsamling och teori kan variera samt redogöras olika (Bryman 

& Bell 2013, s. 27). I den deduktiva ansatsen härleds eller deduceras tidigare studerad 

teori till hypoteser, som sedan ska underkastas empirisk granskning (Bryman & Bell 

2013, s. 31). Ett annat förhållningssätt är den induktiva ansatsen, där verkligheten först 

iakttas och sedan förklaras med hjälp av teorin (Bryman & Bell 2013 s. 299). Ett tredje 

sätt är den iterativa strategin, som är en korsning mellan deduktion och induktion 

(Bryman & Bell 2013, s. 34). Iteration är en tillbakasyftande process som handlar om att 

besöka och gå tillbaka till tidigare uppgifter (Srivastava & Hopwood 2009), och därför 

sker det en växelverkan mellan teori och datainsamling (Bryman & Bell 2013, s. 34). 

Studien har utgått från den iterativa forskningsansatsen eftersom den teoretiska 

reflektionen och insamling av data skett jämnsides. Dessutom uppger Srivastava och 

Hopwood (2009) att den iterativa ansatsen är en nyckelfaktor för att nå nya insikter samt 

utveckla meningar. Studiens författare ansåg att denna beskrivning av den iterativa 

ansatsen var essentiellt för studiens syfte, vilket understryker uppsatsskribenternas val 

av forskningsansats. 

2.4 Urval  

Alla typer av kvalitativ forskning bör innefattas under den breda termen purposeful 

sampling, det vill säga målinriktat urval (Patton 2015, s. 264; Suri 2011; Maxwell 2005; 

Palys 2008, ss. 697-698; Mason 2002, s. 140). Vid ett målinriktat urval väljer forskaren 
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strategiskt ut personer, som besitter en stor mängd information om den företeelse som 

ska studeras (Bryman & Bell 2008, s. 434; Jacobsen 2002, ss. 198-200; Patton 1990, s. 

169). Det handlar inte om normalfall, utan snarare om sällsynta eller avgörande fall 

(Denscombe 2016, s. 75). Denna typ av icke-sannolikhetsurval påverkar givetvis validitet 

och generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013, s. 452), vilket studien reflekterar över 

senare i metodavsnittet. Det finns däremot fördelar i att välja studiedeltagare, eftersom 

en produktiv relation kan skapas mellan parterna som därmed hjälper forskaren att 

besvara sin problemformulering (Maxwell 2005, ss. 97-99). Urvalskriteriet är även 

fördelaktigt vid småskalig forskningar, skriver Denscombe (2014, s. 51) och valen 

tenderar att bygga på en framåtsträvande process, som grundar sig på bestämda 

kvalitéer (Denscombe 2014, s. 41). Enligt Maxwell (2005, ss. 97-99) används ofta ett 

målinriktat urval eftersom den är ämnad att ge den bästa datan för forskarens studie. 

Forskare menar att fördjupad information från enstaka fall (som är utvalda avsiktligt), är 

värdefullt om fallen är rika på information (Teddlie & Yu 2007; Patton 2015, s. 264).  

 

Mot bakgrund till studiens problemformulering om att ta reda på hur kreativa 

företagskonsulter arbetar för att bilda och vårda affärsrelationer, med DT som 

arbetsmetod. Ansågs ett strategiskt och målinriktat urval därför som mest passande för 

studien. I undersökning har studiens författare strategiskt valt ut aktörer som har djupa 

insikter i att arbeta kundcentrerat och som har ett etablerat rykte i konsultvärlden. 

Dessutom har intervjupersonerna haft en expertkunskap och en lång praktisk erfarenhet 

i DT, vilket varit ett av studiens kriterium. Förutom kunskap och erfarenhet, argumenterar 

Denscombe (2014 s. 233) för vikten av tillgänglighet, viljan att delta och förmågan att 

kommunicera. Studiens skribenter valde därför ut studiedeltagare som var intresserade 

av att delta under en längre intervju (inom intervallet 45-60 minuter) och som gärna 

talade öppet om deras sätt att arbeta. Ytterligare kriterier har varit att de intervjuade 

skulle inneha en ledningsposition i sin yrkesroll samt att intervjupersonernas 

utbildningsbakgrund skulle omfatta företagsekonomi. Eftersom företagskonsulter som 

innehar spetskompetens inom DT är begränsat har de som deltagit i studien varit totalt 

fyra till antalet, där tre intervjuer och en pilotintervju genomförts. I enlighet med Pattons’ 

(2015, s. 311) beskrivning, har storleken på urvalet grundats på vad studien vill veta, 

varför studien vill ta reda på det och vilka resurser som har tillhandahållits för studien. 

Följande nyckelpersoner intervjuades:  
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 NAMN ERFARENHET DATUM 

Pilotintervju Susanne Ringström 

Tidigare:  
Studerat på bland annat Beckmans 

designhögskola och på Openlab. Konsult, 
arrangör & coach inom hållbarhetsfrågor på 

Beckmans designhögskola & på Nordic choice 
Hotels. 

Frilansat som designer samt arbetat med 
design för social innovation & tjänstedesign. 

 
Nuvarande: 

DT coach & projektkordinator på 
Openlab Stockholm 

 

2016-05-03 

Intervju 
Eva-Karin 

Anderman 

Tidigare: 
Studerat företagsekonomi och statsvetenskap 

på Södertörns högskola, samt kinesiska på 
Stockholms Universitet och Fudan University. 

Programchef & projektledare på SVID. 
Rådgivningkonsult inom offentliga uppköp och 

Senior Advisor Innovation research på 
Almega. 

 
Nuvarande: 

Designchef på Usify 
 

2016-05-03 

Intervju Helena Frisk 

Tidigare: 
Studerat litteraturvetenskap, estetik & drama 

som hon kompletterat med studier i 
entreprenörskap, projektledning & 

innovationsutveckling. 
Genomgått Openlab’s masterkurs i DT. 

 
Nuvarande: 

Fristående konsult Innovationsfaciliator samt 
kursledare i DT och kreativt tänkande på 

Creosa. 
 

2016-05-10 

Intervju Robert Bau 

Tidigare: 
Studerat företagsekonomi, design 

management & integrerad 
marknadskommunikation.. Arbetat som 

oberoende konsult & strateg samt rådgivare till 
kreativa konsultbyråer. 

Senior affärs- & tjänstedesigner i 
innovationsprojekt. 

Kursledare på ett tiotal skolor i fyra länder. 
 

Nuvarande: 
Använder kreativitet på ett orienterat sätt i 

affärsutveckling och arbetar med DT i 
varumärkesprojekt & innovationsprojekt 

 

2016-05-10 

 
Tabell 1: Tabell över studiens intervjupersoner. 
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2.5 Datainsamling    

Primärdata är den information som inte tidigare samlats in, publicerats eller 

sammanfattats av tidigare forskare (Jacobsen 2002, s. 152). I denna studie omfattas 

primärdata av kvalitativa intervjuer samt information från företagens webbsidor som 

studiedeltagare arbetar på. Dessutom har bakgrundsfakta om intervjupersonerna 

kompletterats med information från studiedeltagarnas profiler på LinkedIn. I kontrast 

med observationsmetoder, som undersöker vad människor gör, fokuserar 

forskningsintervjuer på vad människor säger till forskaren att de gör, vad de säger att de 

tror och vilka åsikter de säger att de har (Denscombe 2014, s. 184). Enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 473) är intervjuer sannolikt den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning eftersom den innefattar flexibilitet. Dessutom betonar Denscombe (2014, s. 

186) att metoden är lämplig när forskare söker en djupare förståelse om 

respondenternas erfarenheter och uppfattningar. Studiens författare valde därför 

intervjuer som datainsamlingsmetod med avseende på uppsatsens syfte.  

 

För att den intervjuade skulle få så stor frihet som möjligt till att formulera egna svar och 

inte påverkas av andra respondenter (Bryman & Bell 2013, s. 219), valde studiens 

författare bort gruppintervjuer och fokusgrupper till förmånen att intervjua en informant i 

taget. Denna typ av intervjuform är lätt att kontrollera eftersom forskaren har en persons 

idéer att förstå och förhöra (Denscombe 2014, s. 187). När samtalet endast innefattar en 

intervjuperson underlättas transkribering av inspelad intervju (Denscombe 2014, s. 187). 

Eftersom Denscombe (2009, s. 259) uppger att det är vanligt och fördelaktigt att 

använda sig av ljudinspelning vid intervju valde uppsatsskribenterna att spela in och 

transkribera samtalet, så att ingen information skulle gå förlorad.  

2.5.1 Semistruktureade intervjuer 

I syfte att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet mellan de olika intervjuerna 

(Bryman & Bell 2013, s. 479), användes den semistrukturerade intervjuformen som 

datainsamlingsmetod eftersom båda studiens författare skulle involveras i fältarbetet. 

Den semistrukturerade intervjuformen innebär att forskaren har ett färdigt frågeprogram 

(intervjuguide) som ska tas upp och besvaras, men att den som intervjuar är flexibel 

gällande hur programmet ska följas (Denscombe 2014, s. 186). Forskaren är därmed 

inte bunden till en viss ordningsföljd i en semistrukturerad intervju, vilket i sin tur 

underlättar respondentens utvecklande av egna synpunkter (Denscombe 2014, s. 186). 

Den semistrukturerade intervjuformen ansågs därför vara fördelaktig för studien, 
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eftersom metoden både erbjuder respondenten att tala fritt samtidigt som forskaren 

bibehåller ett tydligt fokus om hur datan slutligen ska analyseras (Bryman & Bell 2013, s. 

475, s. 477).  

2.5.1.1 Intervjuguide      

Vid utformningen av intervjuguiden beaktades Bryman och Bell's (2013, s. 484) råd om 

att formulera intervjufrågorna på ett sätt som underlättar undersökningens frågeställning, 

utan att specificera frågorna. För att få information om hur de intervjuade upplevde sin 

sociala verklighet och uppnå en flexibilitet vid genomförandet av intervjuerna, användes 

en semistrukturerad intervjuguide. Denscombe (2009, s. 235) skriver att 

semistrukturerade intervjuer ska innehålla öppna svar och att tonvikten ligger på den 

intervjuade som utvecklar sina synpunkter. Genom att avstå från ledande frågor och 

använda ett begripligt språk som passar intervjupersonerna, ökar svarens pålitlighet, 

enligt Denscombe (2009, s. 219). Studiens skribenter undvek därför intervjufrågor som 

innehöll ja eller nej svar och ledande frågor. Istället formulerades utvecklande frågor 

såsom ”hur”, “vad är” och “beskriv”.  

2.5.1.2 Pilotintervju 

Denscombe (2014, s. 165) uppmanar forskare att testa datainsamlingsmetoden och 

kontrollera att den fungerar i praktiken. Därför genomfördes en pilotintervju för att 

säkerställa intervjupersonernas förståelse för de frågor som formulerats av studiens 

författare och i syfte att uppsatsskribenterna skulle få träna på att intervjua. Susanne 

Ringström på Openlab valdes som intervjuperson för pilotstudien, eftersom hon innehar 

en god kompetens och erfarenhet inom DT, men däremot inte arbetar som konsult. 

Pilotstudien visade bättringsområden och gav studiens författare möjligheten att 

korrigera de frågor som upplevdes problematiska.  

2.6 Kodning      

I studien har analysavsnittet baserats på tidigare teorier och insamlade intervjusvar, där 

kodning främst koncentrerats till intervjudata. Kvale och Brinkmann (2009, s. 217) 

beskriver att syftet med kvalitativ kodning är att kategorisera det material som 

framkommit via intervjuer och bryta ner texten i olika segment. Genom att använda 

nyckelord kan forskaren lättare identifiera mönster som ligger till grund för analysen 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 217). Vid konstruktion av koder valdes teman utifrån 

studiens problemformulering. För att söka svar på undersökningens forskningsfråga och 
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syfte, har dessa teman sammanlänkats med studiens teoretiska referensram. Samtliga 

teman har presenterats i form av underrubriker i empiri- och analysavsnittet.  

 

Vid nedbrytning av den empiriska datan har upprepande nyckelord eller 

ordsammansättningar identifierats och markerats i transkriberingen. Detta har 

genomförts i enlighet med Kvale och Brinkmann’s (2009, s. 217) samt Trost’s (2010, s. 

155) rekommendationer. Under analysens gång efterforskades samband och skillnader i 

studiens empiri. Kategorier som ingår i analysen kom till vid bearbetning av data och 

därmed har alltså ingen kategori varit förutbestämd. Det empiriska materialet har även 

bearbetats av studiens skribenter ett flertal gånger, vilket Hjerm och Lindgren (2010, ss. 

88-90) framhåller är ett kännetecken för kvalitativ analys. Samma författare uppger 

vidare att detta systematiska tillvägagångssätt skapar en fördjupning i analysen (Hjerm 

& Lindgren 2010, ss. 94-96). Denscombe (2009, s. 367) understryker vikten av en 

korrekt analys och menar att den ska vara fast förankrad i data, samt stödjas i de belägg 

som samlats in. Studiens kodningsarbete skedde genom noggranna överväganden och 

diskussioner mellan skribenterna, som i sin tur ledde till uppsatsens analysavsnitt. 
   

2.7 Kvalitetskriterier        

Kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet är främst associerat med kvantitativa 

undersökningar (Denscombe 2014, s. 378-379). Därför har det varit viktigt att belysa hur 

dessa begrepp har använts och vad de har för betydelse i studien, eftersom den är 

kvalitativ. Bryman och Bell (2005, s. 306) gör gällande att validitet kritiseras för att inte 

vara ett relevant bedömningskriterium för kvalitativa studier. De understryker att de 

föreställningar som är förknippade med begreppet validitet ofta syftar till mätningar, vilket 

inte är det primära syftet i kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005 s. 306). Utan att 

ändra begreppets betydelse, har kvalitativt inriktade forskare anpassat begreppets 

innebörd så att mindre fokus läggs på själva mätningen (Bryman & Bell 2005 s. 306).  
      

 

Reliabilitet rör i traditionell mening undersökningens data och om den är stabil eller 

pålitlig (Denscombe 2014, s. 379). Däremot är det svårt att tala om denna definition i 

kvalitativ forskning, eftersom hög reliabilitet uppnås om resultatet blir densamma vid 

upprepade mätningar (Denscombe 2014, s. 379). I kvalitativa mätningar ändras 

bakgrunden för ett visst svar eftersom människor ständigt är delaktiga i processer och 

möter nya situationer (Trost 2010, s. 132). På grundval av ovan nämnda svårigheter, 
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föreslår Guba och Lincon (1985,1994 se Bryman & Bell 2013, s. 402) trovärdighet som 

ett kriterium för att verifiera kvalitativ forskning. Trovärdighet delas upp i fyra delkriterier 

där tillförlitlighet motsvarar intern validitet, överförbarhet jämförs med extern validitet, 

pålitlighet svarar mot reliabilitet och konfimering motsvarar objektivitet (Bryman & Bell 

2013, s. 402). Studien har därmed tillämpat dessa nya bedömningskriterierna med 

anledning av att ingen matematisk mätning av insamlad data är lämplig vid kvalitativa 

undersökningar, samt att undersökningen inte har syftat till att ge generaliserbara 

resultat. Om studien genomfört en kvantitativ undersökning hade generaliserbarheten 

eventuellt varit starkare. Däremot hade förståelsen för vilka faktorer som underlättar 

initiala samarbeten och långsiktiga relationer, utifrån konsultföretagen design thinkers, 

inte varit lika djupgående.  

2.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i resultaten inbegriper att man säkerhetställer att forskningen utförts enligt 

de regler som finns (Denscombe 2014, s. 381). Detta kriterium omfattar även att det ska 

finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

tankesätt som denne utvecklar (Bryman & Bell 2005, s. 306). I linje med med Bryman 

och Bell’s (2013, s. 482) rekommendationer överlämnades intervjuguiden till 

intresserade personer innan intervjuerna genomfördes, för att på så sätt verifiera 

intervjufrågorna och därmed stärka undersökningens tillförlitlighet. Under uppsatsen 

gång har arbetet dessutom kontinuerligt utvärderats av opponenter och externa parter i 

syfte att försäkra skribenterna om att studien undersökt det den ämnat att undersöka.  

 

Utvärderingen har i sin tur grundat sig på om studien undersökt de bäst lämpade 

deltagarna för studien och huruvida dessa gett sanningsenlig data eller inte (Jacobsen 

2002 s. 199). För att bedöma trovärdigheten i det som berättats, har studiens författare 

genomfört det Denscombe (2016, s. 285) benämner som praktiska kontroller. Dessa 

kontroller garanterar inte upptäckten av osanna påståenden, men genererar högre 

tillförlitlighet till insamlad data (Denscombe 2016, ss. 285-286). Dessutom uppvisar 

forskaren att vissa ansträngningar gjorts för att garantera datans validitet (Denscombe 

2016, s. 286). Studiens skribenter har därför strategiskt valt intervjupersoner, som både 

besitter erfarenhet och expertkunskap inom området DT och som dessutom arbetar på 

konsultuppdrag. Intervjupersonernas kunskap och kännedom i ämnet (som behandlas i 

studien), bedömdes som mycket höga och därför värderades deras kommentarer som 

pålitliga av studiens skribenter.  
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För att kontrollera riktigheten i datan och bekräfta att de synpunkter som uttrycktes 

under intervjun, uppfattades korrekt av studiens författare. Kontaktade uppsatsen 

skribenter intervjupersonerna för respondentvalidering, såsom Denscombe (2016, s. 

286) rekommenderar. Intervjupersonerna fick ta del av skriften för att bekräfta resultatets 

giltighet och studiens författare tog del av deras åsikter, samt gjorde mindre korrigeringar 

när detta ombads. Eftersom Denscombe (2016, s. 287) uppger att studiens tillförlitlighet 

sjunker om resultatet baseras på enstaka personers uttalanden, valde studiens författare 

att  använda gemensamma teman från intervjuerna i resultatdelen. Återkommande 

teman i intervjuerna indikerar på att frågan delas av en vidare grupp och trovärdigheten 

för svarens riktighet kan därmed stärkas, uppger Denscombe (2016, s. 287). 

2.7.2 Överförbarhet 

Bryman och Bell (2005, s. 307) bedömmer att kvalitativa forskare bör producera fylliga 

redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur. Vidare anser de att en “tät” beskrivning 

förser andra personer med en “databas” med vars hjälp de kan bedöma hur pass 

överförbar resultatet är till en annan miljö. Med detta i åtanke valde studiens författare att 

stärka överförbarheten genom att anteckna sättet de genomförde intervjuerna, så att 

dessa ska kunna replikeras på bästa sätt. Överförbarheten har dessutom stärkts genom 

att studiens skribenter spelat in samtliga intervjuer och transkriberat dessa.  

 

Studien hade kunnat nå en högre representativ bild om antalet intervjuer varit större. 

Däremot uppger Patton (1990 s. 185) att det inte är lika viktigt med urvalsstorleken i 

kvalitativa studier, utan att det centrala är att forskaren besitter en analytisk förmåga och 

att valda enheter är rika på information. Vidare menar Patton (2015, s. 230) att insikter 

och fördjupad förståelse ges vid studerandet av informationsrika fall och inte vid 

empiriska generaliseringar. Intervjudeltagarna har alla beslutspositioner samt är väl 

insatta i den arbetsmetodik som efterfrågats i syftet. Svaren som erhållits från 

intervjupersonerna har därför setts som informationsrika och hjälp studiens skribenter att 

svara på forskningsfrågan. 

2.7.3 Pålitlighet 

För att den insamlade informationen och inhämtandet av datan ska vara pålitligt, krävs 

ett granskande synsätt (Guba & Lincoln se Bryman & Bell 2005, s. 307). Skribenterna till 

studien har därför varit medvetna om vilka undersökningseffekter som personliga 

intervjuer kan framkalla, samt hur uppsatsskribenternas egna förkunskap och 

värderingar har påverkat mottagligheten för ny kunskap. Jacobsen (2002, ss. 198-200) 
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uppger att det är viktigt att se till den kompetens de studerade enheterna har och 

reflektera över om deltagare i studien har intresse att förvränga informationen som 

samlas in. Den information som efterfrågats i denna studie är däremot inte av känslig 

karaktär och det anses därför inte finnas några bakomliggande skäl till att 

intervjupersonerna uppgett falsk information. Samtliga intervjupersoner valde att delge 

sina fullständiga i studien och är därmed inte anonyma, vilket ökar pålitligheten för 

studien. Personerna ifråga kan därmed kontaktas vid innehållsgranskning. Denscombe 

(2014, s. 381) framhåller att en existerande relation kan påverka tillförlitligheten negativt 

och därmed begränsa pålitligheten för resultatet. Ett beslut togs därför att 

uppsatsskribenterna inte skulle ha någon direkt anknytning till intervjudeltagarna.  

2.7.4 Konfirmering      

Enligt detta kriterium som motsvarar objektivitet, ska undersökningen vara fri från 

personliga värderingar (Bryman & Bell 2005, s. 307). Dessutom ska det finnas belägg för 

att forskaren strävat efter att agera i god tro (Bryman & Bell 2005, s. 307).  I en 

samhällsvetenskaplig studie finns därmot inga garantier för fullkomlig objektivitet 

(Bryman & Bell 2005, s. 307). Uppsatsskribenterna har däremot valt att undvika ledande 

frågor till intervjupersonerna, vilket ökar studiens trovärdighet. För att motverka att 

enskilda värderingar format undersökningen, har samtliga delar i denna uppsats endast 

publicerats efter skribenternas gemensamma beslut. Det är väsentligt vid kvalitativa 

intervjuer att ta fram så precisa svar som möjligt, för att inte låta intervjuaren tolka utefter 

egen tro då respondenten kanske menar något helt annat (Trost 2010, s. 54). Därför har 

studiens författare varit noga med att tolka intervjusvaren utifrån studiedeltagarnas 

synsätt. Vid analys av data har uppsatsskribenterna enskilt tolkat informationen, för att 

sedan jämföra resultaten inbördes.  

2.8 Forskningsetik 

I företagsekonomisk forskning är det viktigt att etiska ställningstaganden som ingår i en 

undersökning inte negligeras (Bryman & Bell 2013, s. 136). Forskningsetik är därmed ett 

grundläggande inslag i all bra forskning (Denscombe 2014, s. 306). Väsentliga etiska 

regler som bör beaktas handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar 

(Bryman & Bell 2013, s. 137).  
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Forskaren ska enligt informationskravet meddela undersökningspersonen om studiens 

syfte och även delge vilka moment som ingår i studien. I överensstämmelse med 

samtyckeskravet bör försökspersonen vara underrättad om deras rättigheter att avbryta 

sitt deltagande i undersökningen och att deras medverkan är frivillig. I enlighet med 

konfidentialitets- och anonymitetskravet är det viktigt att informera personer som ingår i 

undersökningen att alla uppgifter om individen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter ska därmed inte vara tillgänglig för obehöriga. Med stöd 

av nyttjandekravet bör även den enskilda personen upplysas om att insamlade uppgifter 

om individen enbart får användas i forskningssyfte. Forskaren får dessutom inte enligt 

falska förespeglingar ge falsk eller vilseledande information om undersökningen. 

(Bryman & Bell 2013, s. 137). I syfte att stärka de undersöktas rättigheter, har studiens 

författare valt att förklara dessa fem etiska principer för studiens intervjupersoner. 
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3 EMPIRI 

 
3.1 Eva-Karin Anderman 

3.1.1 Beskrivning av intervjuperson 

Eva-Karin Anderman har tidigare studerat företagsekonomi och statsvetenskap på 

Södertörns högskola, samt kinesiska på Stockholms Universitet och Fudan University. 

Hon drivs av förändringar och av att förändra, men på hennes arbetsplatser ser Eva-

Karin sig själv som en ”långstannare”. Eva-Karin har bland annat arbetat på Almega i sju 

år, samt på Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) i fem år. Efter att Eva-Karin varit 

delaktig i skapandet av en marknad för design på SVID, kände hon att det var affärer 

som hon ville hålla på med. När Eva-Karin tog jobbet som designchef på tjänstebyrån 

Usify vid årskiftet, var det däremot främst ”besvarad kärlek” som hon sökte. Eva-Karin 

förklarar att det finns ett väldigt starkt patos på arbetsplatsen som hon ville vara med och 

bidra till. Usify erbjuder tjänster inom användarcentrerad design och arbetar med digitala 

lösningar för att hjälpa människors behov. Deras arena är den digitala världen och det är 

framförallt där Usify verkar. Uppdragen kan vara rena behovsanalyser, utveckling av 

webbapplikationer till tjänstedesign eller utbildningar inom exempelvis målstyrning. Usify 

jobbar med budskap, kommunikation, digitalisering av patient/journalsystem och 

sjukvården. Deras tjänster, kompetenser och uppdrag varierar, men kretsar alltid kring 

att skapa nytta för sina kunder och kunders kunder. Eva-Karin beskriver att det viktiga i 

hennes nuvarande roll är att skapa flöden för Usifys kunder och medarbetare. Därför är 

en stor del av jobbet att lyssna och förstå, men att det innefattar även 

rekryteringshantering och mycket personaljobb. 

3.1.2 Initialt samarbete 

Säljprocesserna är för det mesta väldigt långa, förklarar Eva-Karin som vidare berättar 

att upphandlingar förekommer, men att Usifys försäljning till stor del baseras på vad de 

tidigare åstadkommit. Bjarte som är VD på Usify, är en “mastersäljare” enligt Eva-Karin, 

eftersom han har en inneboende känsla för att förstå uppdragsgivarens behov och 
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omvandla dessa till Usifys tjänster. Enligt Eva-Karin är Usifys huvudsakliga syfte att 

förbättra och skapa värden, som både kan vara mänskliga och monetära. Hon 

framhäver att nyckeln med design är att gemensamt skapa dessa värden och på Usify 

försöker de därför sammanställa sina konsulters kunskap med uppdragsgivarens 

vetande om vad de vill utveckla. 

 
”Som konsult är det viktigt att kunna avväga när ska jag lyssna och när ska jag bestämma. Vi  

kan ju inte bestämma vad kunderna ska göra, det måste ju vara kundernas behov som styr.”  

(Eva-Karin Anderman 2016-05-03) 

 

Eva-Karin betonar hur viktiga Usifys konsulter är som säljare, eftersom de träffar 

kunderna hela tiden och ser vad som kan göras. När Usify driver egna workshops är 

målet dels att uppdragsgivaren ska få ökad kunskap om design, men också att Usifys 

egna konsulter som driver projektet ska förstå uppdragsgivarens behov och att skapa 

verktyg som de kan använda. Vidare meddelar Eva-Karin att verktygen delvis är digitala 

lösningar, men att det också kan vara utbildningar eller information. 

3.1.3 Långsiktiga relationer 

Eftersom Eva-Karin vet att varje kund är unik, måste det alltid vara kundens behov som 

styr arbetet. Hon framhäver att återkommande uppdrag oftast beror på konsulternas 

goda arbete och att Usify inte antagit en ”såhär-gör-vi-alltid-mentalitet”. Eva-Karin tycker 

att det intressanta med design thinking är att ju oftare Usifys kunder kommer tillbaka 

eller ju bättre uppdragsgivaren blir på design, desto högre blir också kraven på Usify att 

leverera designtjänster som är på samma nivå som den uppdragsgivaren behöver. 

Vidare diskuterar Eva-Karin om att skapa goda möjligheter framåt i tiden. Det handlar 

om att släppa så mycket som möjligt bakåt i tiden, samtidigt som ett öppet 

förhållningssätt antas. Eva-Karin menar att eftersom vi lever i en komplex värld finns det 

få människor som kan hantera utmaningar och problem på egen hand. Olika typer av 

kompetenser måste därför föras samman och en tillit till processen fordras. Därför menar 

Eva-Karin att design thinking är viktigt i framtiden, eftersom det handlar om 

samskapande. En förutsättning för att Usify som verksamhet ska kunna leverera 

tjänster, handlar i grund och botten om fakturor, uppger Eva-Karin. Hon påpekar 

däremot att det är väsentligt att förhålla sig till de människor som ingår i systemet. 

 
”Om man ska utveckla en tjänst, så är de helt onödigt att utveckla en som användarna inte  

vill ha, eller inte behöver.” 

(Eva-Karin Anderman 2016-05-03) 
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Eva-Karin berättar att även om användaren inte alltid vet att de behöver tjänsten, 

handlar det om att skapa en korrelation mellan uppdragsgivaren och användarens 

behov. Hon hävdar att den dagen konsultbranschen tycker att uppdragsgivarens behov 

föregår användarnas, är konsultföretagen illa ute. Vidare förklarar Eva-Karin att det finns 

ett fåtal branscher som kan säga att användarna har fel och samtidigt överleva på 

marknaden. Hon understryker att utan användarna är affärerna få. 

3.1.4 Innovation 

När innovation diskuteras tänker en del på teknisk utveckling, vilket i och för sig också är 

innovation, meddelar Eva-Karin. Däremot anser Eva-Karin att det inte är självklart att 

teknik skapar nya värden. Om inte tekniken används så finns det heller inget värde, 

uppger Eva-Karin. Hon menar att det är viktigt att inte prata om teknik och människor 

som ett motsatsförhållande i innovationsbegreppet, utan att det är en kombination. I 

Eva-Karins värld går det inte att jobba innovativt utan att jobba med design. Design 

handlar om att lyssna, förändra, initiera och skapa ett flöde. Eva-Karin hävdar att det är 

kompetensen i sig som är värdeskapande och användandet av kompetensen, där 

design är själva processen eller innovationen som sammankopplar dessa. 

Uppdragsgivaren vet inte alltid vad de vill ha och därför tolkas deras behov, så att Usifys 

konsulter kan hjälpa dem att förstå hur design kan bidra. Resultatet kan därför bli något 

helt annat än vad uppdragsgivaren inledningsvis tänkt, förklarar Eva-Karin. 

 
”Det är själva processen som är kärnan av målet, för om man sätter målet i början  

så är sannolikheten ganska stor att målet är fel.” 

(Eva-Karin Anderman 2016-05-03)  

 

Tricket enligt Eva-Karin, är inte att hitta en lösning direkt, utan att skapa processer för att 

nå en lösning. Genom att hålla det mesta öppet, skapas fler möjligheter framåt, uppger 

Eva-Karin. Att fastställa är därför olämpligt eftersom inget är svart eller vitt och någon 

entydig sanning inte existerar. Vidare beskriver Eva-Karin att det på många sätt kan vara 

utmattande att leda människor genom en osäker process och ta personerna till en 

lösning utan att de vet tillräckligt. Det handlar däremot om att nå längre än vad som 

förväntats och att ett fastställt mål kan begränsa möjligheterna till nya upptäckter, 

berättar Eva-Karin. Hon betonar att om ett projektet i inledningsfasen är klart och tydligt 

samt om alla involverade i projektet förstår allting, vad är då det innovativa? 
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3.2 Helena Frisk 

3.2.1 Beskrivning av intervjuperson    

Helena Frisk har bland annat studerat rådgivningsprogrammet, kultur & 

entreprenörsskap och litteraturvetenskap på Södertörns högskola, samt projektledning 

på Stockholms Universitet. Med en bakgrund i teatervärlden, har Helenas fascination för 

kreativa processer lett henne till att numera hjälpa företag och organisationer att 

utveckla en stark innovationskultur. Efter att Helena gått masterkursen “Utmaningar för 

den växande staden” på Openlab, har design thinking blivit en metod som hon använder 

i sin egna verksamhet. Sedan 2010 har Helena drivit det egna företaget Creosa, där 

utformar och leder hon processer för innovation, inspirerar till kreativitet och ger verktyg 

för att integrera designtänkande i företagsutveckling. Förutom att vara firmans grundare 

beskriver hon sig själv som fristående konsult, faciliator och kursledare i design thinking 

samt i kreativt tänkande. Genom workshops och kurser utbildar Creosa sina kunder att 

bygga koncept, kundupplevelser och att utveckla företag mot nya resultat. Deras 

lösningar fokuserar både på den egna kreativa förmågan och på konkreta 

affärsutvecklingsprocesser. För att utveckla innovationskulturer arbetar Creosa med tre 

koncept. Det första konceptet Design Sprint är ett tillfälligt eller återkommande 

innovationslab, där kunden tillsammans med sitt team utformar kreativa lösningsförslag 

på affärskritiska frågeställningar. Det andra konceptet Business design ger istället 

konkreta verktyg för entreprenörer och nya företagare, så att de kan arbeta 

designinriktat i utvecklingen av den egna verksamheten. Det tredje konceptet Creobics 

baseras på aktuell hjärn- och kreativitetsforskning, där kunden får lära sig hur de kan 

omsätta sin egna kreativitet i vardags- och arbetslivet. Sedan 2015 driver även Helena 

Frisk tillsammans med Annika Lindau och Hasse Olsson, affärsnätverket “Rätta 

AffärsSällskapet”. 

3.2.2 Initialt samarbete 

När Helena håller egna workshops brukar uppdragsgivaren vara den som beställer, men 

hon påpekar att det vanligtvis är slutkunden som närvarar på workshopen och inte 

uppdragsgivaren. Enligt Helena har deltagarna på workshopen redan i ett tidigt skede en 

föreställning om vad de vill göra och de metoder som design thinking erbjuder kan ibland 

hämma deltagarna i empatiseringsfasen. Vissa deltagare kan uppleva svårigheter menar 

Helena, när de inte får komma med idéer utan ska försöka fokusera på att förstå 

användarens latenta behov. I det här skedet menar Helena att deltagarna kan hamna i 
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tankemässiga vändningar och därmed fastna i metoden. När det däremot är dags för 

idégenerering, bygga prototyper och texter så går det undan och det brukar bli väldigt 

hög energi generellt sätt, berättar Helena. Hon menar att det just är den där första fasen 

som är den svåra, men när deltagarna får jobba med händerna och leka sker det riktigt 

spännande saker. Förutom att Helena håller i egna workshops arbetar hon även som 

coach för Openlab, som i sin tur har sina egna uppdragsgivare och workshops, som 

Helena faciliterar. 
 

“Jag bygger ju nätverk helt enkelt. Så ibland så får jag ju en förfrågan helt enkelt, men för  

det mesta är det ju så att jag får faktiskt jobba hårt för att få kunder.”  

(Helena Frisk 2016-05-10)  
 
När Helena arbetar på Openlabs eller Drivhusets uppdrag, så känner de väl till design 

thinking och samarbetet får därmed en enkel ingång. Det är däremot betydligt svårare i 

entreprenörsvärlden och företagsvärlden, menar Helena eftersom de inte känner till 

design thinking särskilt mycket. För att de ska förstå vad Creosa erbjuder och vad 

design thinking handlar om, brukar Helena använda sig av framgångsrika exempel 

såsom företagen Google och Apple för att förklara. Det kan vara komplext att föra in 

design i ett företag på grund av företagskulturen, uppger Helena. Hon menar att det 

därför är viktigt att anpassa design thinking-modeller, så att de är strukturerade och 

tydliga för företagen samt fungerar i en viss kontext. Bland annat uppger Helena att hon 

tagit fasta på Design sprint-metodens olika steg för att lösa affärskritiska föreställningar, 

så att det blir väldigt tydligt och tillgängligt. 

3.2.3 Långsiktiga relationer 

Helena möter sina kunder dagligen och talar alltid om att skapa en kundupplevelse kring 

produkten, eftersom hon anser att produkt och tjänst går in i varandra. Ur ett strategiskt 

synsätt arbetar hon därför på samma sätt, genom att öka och förstärka 

kundupplevelsen. Ibland får Helena kommentarer från nystartade företag om att de har 

kommit till insikt efter det att företagarna deltagit i Helenas workshop. Den nya 

kännedomen berör punkten om att de vill jobba vidare med deras nuvarande och 

potentiella kunders behov och trots att en idé redan existerar, så finns det alltid mer att 

lära och utveckla.  
 

“Redan efter man har sin idé så finns det alltid mer att lära hela tiden, mer att utveckla  

och att man kan prova idéer genom att bygga och visualisera dom och ha en  

ständig dialog med kunder.” 

(Helena Frisk 2016-05-10)  
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I det kreativa arbetet finns det en öppenhet gentemot andra människor och gentemot en 

själv, som Helena tycker är väldigt fint. Dessutom berättar Helena det finns en flexibilitet 

inför användarens behov och ett försök att förstå människor. Helena berättar att hon i sin 

yrkesroll främst bedrivit utbildningar i design thinking, men på senare tid arbetar hon 

alltmer företagsnära. Sedan ett år tillbaka driver hon affärsnätverket “Rätta 

AffärsSällskapet”, där hon försöker få in design tänkande, så att företag blir mer 

designdrivna och användarnära. Tanken bakom denna experimentella form av 

affärsnätverk är långsiktig, enligt Helena. Hon uppger att företags- och 

entreprenörsskapsvärlden är i förändring och behoven ser annorlunda ut. Likaså 

beskriver Helena att nya kunder även hittas på olika sätt och därför behövs också ett 

förnyat affärsnätverk. Hon förklarar att ”Rätta AffärsSällskapet” innefattar både det 

traditionella sättet att nätverka och en experimentell del, där nya sätt att affärsnätverka 

hela tiden utforskas. 

3.2.4 Innovation 

Helena påpekar att hon inte är någon forskare och därför har svårigheter i att svara på 

hur hon upplever att design thinking bidrar till innovation. Hon tycker däremot att 

metoden svarar mot det induktiva, det vill säga att faktiskt öppna upp människor och 

använda kreativitet för att utforma värden, som är väsentliga och för alla. Därför tror 

Helena att design thinking är här för att stanna eftersom metoden är människonära och 

effektiv. För att nå innovation och för att arbetet ska effektiviseras, behövs ett 

förhållningssätt till design thinking i företagens verksamhetskultur, uppger Helena.  

 
“Så att det inte blir det här: Det är så kul och så häftigt och wow wow wow! 

 Ja, men vad ger det då? Ja, men det vet vi inte.”  

(Helena Frisk 2016-05-10)  

 

De flesta företagen gynnas av design thinking uppger Helena, eftersom design thinking 

är ett människonära och kreativt förhållningssätt till innovation. Hon understryker 

däremot att det är viktigt att företagen inte enbart ser till design thinking som något de 

gör vid sidan av, för att det är lite inspirerande. Det kan i så fall leda till att företagen 

hänförs alltför mycket av de metoder som design thinking erbjuder, men att något 

resultatet aldrig egentligen nås.   
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3.3 Robert Bau 

3.3.1 Beskrivning av intervjuperson 

Robert Baus akademiska bakgrund omfattar bland annat företagsekonomi, design 

management och integrerad marknadskommunikation på Handelshögskolan, IHR, 

Berghs och University of Westminister. Han har varit oberoende strateg inom design och 

innovationsvärlden i tio års tid och har flera års erfarenhet som konsult.  Robert har 

arbetat för ett flertal konsultbyråer (däribland Veryday) och har även agerat som 

rådgivare samt coach till kreativa konsulter. I arbetet har han utvecklat eller förnyat 

konsultföretagens varumärken, strategier, planer, processer, tjänster, metoder, verktyg, 

webbplatser, fallstudier och reklammaterial. Dessutom har han i fyra länder undervisat 

på ett tiotal design- och handelshögskolor, samt utformat banbrytande studiekurser, 

moduler och workshops i kreativ problemlösning, tjänstemarknadsföring, 

varumärkeshantering, innovationsmanagement, projektledning, design management och 

servicedesign. Roberts karriär inleddes i reklambranschen och gick sedan över till 

kommunikationsbranschen. Därefter övergick Robert till varumärkesstrategier och sedan 

innovation. När han flyttade till London träffade han grundarna av tjänstedesignbyrån 

Engine, som är en pionjär inom tjänstedesign. I mötet blev han inspirerad över hur de 

integrerade företagandet med designkreativitet och relativt snabbt därpå ändrade Robert 

sitt eget arbetssätt. De senaste tio åren har han arbetat med design thinking, parallellt 

med varumärkesprojekt och innovationsprojekt. Idag använder han kreativitet på ett 

orienterat sätt i affärsutveckling och arbetar praktiskt taget varje dag med design 

thinking. 

3.3.2 Initialt samarbete 

Det finns flera olika sätt för hur samarbetet inleds meddelar Robert, men vanligtvis 

kommer uppdragsgivaren till ett konsultföretag med en brief. Han förklarar att i briefen 

försöker uppdragsgivaren formulera vad problemet är och samtidigt antyda om en 

lösning. Däremot berättar Robert, att bra konsultbyråer vanligtvis brukar ifrågasätta 

briefen. Han framhäver att det första steget i projektet är att förstå varför det är ett 

problem för företaget, varför det är viktigt och om det är värt att lösa. Vidare beskriver 

Robert att skickliga byråer inleder projektet med försöka utforska problemet. Tror byrån 

på design thinking nyttjas vanligtvis användar-etnografiska studier, vilket Robert berättar 

innebär observation av människor i riktiga miljöer. Han meddelar att konsultbyråer som 

arbetar med design thinking skiljer sig från traditionella konsultbyråer eftersom de även 
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genomför undersökningen. Vidare menar Robert att det därför inte behövs några 

ytterligare mellanhänder såsom en undersökningsbyrå. Han berättar att de djupa 

insikterna därmed kan tas fram och med hjälp av dessa kan även affärs- och 

innovationsmöjligheter identifieras, samt strategiska problem definieras.  

 
“Det är en väldigt viktig del i design thinking och tjänstedesign, att man lägger  

mycket fokus på att identifiera rätt problem, som är värt att lösa.”  

(Robert Bau 2016-05-10) 

 

Fortsättningsvis diskuterar Robert vikten av en research, eftersom möjligheten att 

omdefiniera problemet återfinns i detta skede. Data samlas in genom olika metoder, 

därefter görs försök att hitta mönster i datan och slutligen teman i dessa mönster. Robert 

berättar att dessa metoder och verktyg hela tiden anpassas i konsultarbetet, men att det 

fortfarande finns utrymme för förbättringar. Projektledaren har vanligtvis en daglig 

kontakt med sina kunder, men det finns olika sätt att samarbeta, uppger Robert. Han 

beskriver att ett sätt är rena presentationsmöten, där byrån redovisar vad de arbetat 

fram. Dessa möten behöver inte alltid ske rent fysiskt utan kan numera hållas digitalt, 

förklarar Robert. Ett annat sätt som dessutom urskiljer professionella konsultbyråer som 

använder design thinking är att de kanske har fler workshops, enligt Robert. Han belyser 

att ett nära samarbete eftersträvas i design thinking, eftersom det är ett kollabrativt sätt 

att driva processer med uppdragsgivare och slutanvändare. Workshops tillsammans 

med uppdragsgivaren genomförs för att ta reda på vad de känner till om deras kunder, 

bransch och vilka idéer de har, berättar Robert. Vidare förklarar han att samarbetet och 

kommunikationen i workshops framförallt gynnas under idégenererings- eller research-

fasen. Sedan handlar det också om att ta fram idéer på hur problemet ska lösas, 

förklarar Robert. Han menar att arbetet ofta sker iterativt, det vill säga idéer testas, 

feedback ges och om idéen inte blir godkänd får dessa göras om. I slutänden förväntar 

sig uppdragsgivaren enligt Robert, att det utvecklade tjänstekonceptet är en lösning på 

det tidigare definierade problemet och att det finns en affärsmodell bakom den 

framtagna lösningen, så att de går att tjäna pengar.  

3.3.3 Långsiktiga relationer 

Ett sätt för att bygga långsiktiga relationer är att ta fram ett skräddarsytt förslag, med en 

projektbeskrivning, berättar Robert. Han förklarar att i denna beskriver konsulterna hur 

de ska arbeta i projektet och den ska även uppvisa att konsulten lyssnat till 

uppdragsgivaren. Robert menar att  genom en projektbeskrivning, kan ett förtroende 

skapas hos uppdragsgivaren till konsulten. Projektplanen bör innehålla en 
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problembakgrund, problembeskrivning, lösningsförslag, budget och vilka som ingår i 

teamet, förklarar Robert. Han meddelar att det däremot finns svårigheter i att göra en 

budget, eftersom det är svårt att veta vad som kommer att hända i ett 

tjänstedesignprojekt. Oftast skrivs en tydlig budget och tidsplan, trots de flesta 

problemen omdefinieras och konsulten inte vet exakt vad som ska lösas, vilket Robert 

menar kan anses vara paradoxalt. En del uppdragsgivare vill ha tydliga mål om vad som 

ska uppnås med projektet, medan andra inte vill ha det. För att mäta framgången i ett 

projekt brukar därför ett KPI (key performance indicator) tas fram, förklarar Robert. 

Exempel på ett KPI kan vara kundnöjdhet som uppdragsgivaren vill öka.  

 

”Det är sällan man kan ge dom allting från scratch utan man börjar nånstans, så definierar  

man problem. Gör man det bra förstås, så kan de leda till nästa projekt och nästa.”  

(Robert Bau 2016-05-10) 

 

Uppdrag tillkommer främst på grund av tidigare case och liknande resor som genomförts 

med andra företag eller branscher, förklarar Robert. Han beskriver att ett förtroende från 

kundens sida kan skapas genom en tydlig processbeskrivning, där processens olika 

faser klargörs och konkreta verktyg framhålls. Vissa konsultbyråer framställer egna 

design thinking-processer uppger Robert, som menar att det finns ett egenvärde i detta 

för byrån. Robert berättar att processerna däremot är ganska lika mellan byråer och att 

det finns få skillnader mellan dem. I konsultbranschen handlar det mycket om att bygga 

personliga relationer med sina uppdragsgivare, meddelar Robert. Vidare belyser han att 

förtroende för sina egna och andra människors kompetens gör att uppdragsgivarens 

problem kan lösas på ett vederhäftigt sätt. Han tror att design thinking mycket väl kan 

öka möjligheten för företag att lyckas, eftersom design thinkers arbetar 

användarcentrerat, har en genuin förståelse för slutanvändarnas behov och att de tar 

fram lösningar som de vet tillfredsställer slutkundens behov. Robert berättar att det 

däremot finns vissa problem inom klassisk design thinking, eftersom enbart användaren 

avses när behov diskuteras. Han beskriver att ett sådant perspektiv inte räcker, eftersom 

uppdragsgivarens varumärke, internpolitik, hur de är organiserade och vad de har gjort 

tidigare inte beaktas. Ett annat sätt att tänka är att vara insatt i organisationens 

innovationsförmåga, hur de är organiserade och vad de kan om innovation, förklarar 

Robert. Han berättar att på så sätt försöker konsulten ta hänsyn till uppdragsgivarens 

kultur och varumärke samt hjälpa dem att innovera. Ett ytterligare sätt att tänka är att 

den kunskap som designers besitter förs över på organisationer, så att hela 

organisationen ska bli design thinkers, meddelar Robert. Han berättar att synen på att 

en designer arbetar med design thinking däremot är långt ifrån självklar. 
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3.3.4 Innovation 

Robert menar att alla företag innoverar och innehar en innovationsprocess. En tumregel 

är däremot att nio av tio företag misslyckas, men sällan talas det om utebliven succé och 

uppmärksamhet riktas allt som oftast mot framgångsrika historier, berättar Robert. 

Vidare diskuterar han att alla företag kanske inte är lika bra på att innovera på ett 

kundcentrerat sätt och att det är just här som design thinkers skiljer sig från sina 

uppdragsgivare. Den klassiska processen är väldigt linjär, enligt Robert och brukar 

kallas för en ”stage-gate process”. Han beskriver att processen förutsätter problemet 

som väldefinierat och att företaget redan vet vad kunden vill ha. Därför finns det sällan 

en research inbyggd i processen, uppger Robert. Han förklarar att denna process är 

design thinkings raka motsatt, eftersom design thinkers gör etnografiska studier för att 

verkligen förstå användarnas liv och på så vis anpassa tjänster samt produkter efter 

användaren. Han menar att det är en helt annan sak än att sätta ihop en enkät, som 

visserligen vissa stora företag gör. 

 
”Att få en siffra på att till exempel femtiofyra procent är nöjda, ger ingen som helst  

inspiration till att göra tjänsterna bättre. Utan observationsstudier ger mycket mer  

inspiration för innovation.”  

(Robert 2016-05-10) 

 

Robert påpekar att design thinking inte bara handlar om metoder och verktyg, utan är en 

filosofi om hur innovation bedrivs på ett kundcentrerat sätt. Själv brukar han säga att 

design thinking är ett “mindset”, det vill säga ett sätt att tänka och driva innovation på. 

Innovativa tjänster är målet, understryker Robert som även beskriver hur 

paraplybegreppet tjänsteinnovation innefattar allt ifrån leverans av tjänster, 

samproduktion, affärsmodeller och nya digitala kanaler. Sammanfattningsvis förklarar 

Robert att tjänsteinnovation fokuserar på vad innovationsprojekt ska åstadkomma, 

medan design thinking å andra sidan handlar om hur det utförs. 
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4 TEORI 

 
4.1 Business-to-Business 
Proffessionella tjänster och konsulttjänster, såsom exempelvis konsulter inom 

företagsrådgivning och reklambyråer, är uteslutande business-to-business (B2B) 

(Gummesson 2004, s. 45). Business-to-business syftar till inköp och marknadsföring 

mellan organisationer (Gummesson 1998, s. 302), där varor och tjänster säljs i flera led 

innan de landar hos slutkonsumenten (Gummesson 2004 s. 44). Offentliga 

upphandlingar av varor och tjänster som bland annat utgörs av skola och sjukvård, är ett 

betydelsefullt inslag i ett lands ekonomi och resultatet av detta når oss i första hand som 

medborgare, inte som konsumenter (Gummesson 2004, s. 44). I det kommersiella 

avseendet sker betalningen indirekt genom skatter (Gummesson 2004, s. 44). Det som 

säljs och köps mellan företag drivs därför av att det finns en efterfrågan från 

konsumenter och medborgare (Gummesson 2004, s. 44).  

 

Företagens resultat beror på affärsrelationen och därför bör det även tilläggas att 

relationer och prestationer arbetar tillsammans, samt är beroende av varandra 

(Håkansson & Snehota 1995, s. 11). Goda relationer är resultatet av “trial-and-error” 

uppger Håkansson och Snehota (1995, ss. 11-12), men påpekar även att relationer även 

är en lösning för företag i att hantera marknadsutbyten. Produktion, marknadsföring och 

konsumtion av tjänster sker delvis med den fysiskt närvarande kunden, uppger 

Gummesson (2004, s. 44) och för att hantera de otydigheter som ett företag står inför på 

en marknad samt klargöra otydigheter behöver relationer utvecklas (Håkansson & 

Snehota 1995, ss. 11-12). Denna aspekt i kundvärde är en hörnsten inom business-to-

businessmarknadsföring och har fått ett ökat intresse i litteraturen (Lindgreen & Wynstra 

2005).  I affärsmarknadsföring har vetenskaplig forskning skiftat under de senaste åren 

från att undersöka det inbäddade värdet i produkter, till att öka förståelsen för relationers 

värdeskapande (Jacob & Ulaga 2008). Forskare har därför gått från att undersöka 

dyadiska relationer, till att undersöka interaktioner i affärsnätverk (Achrol 1997; 

Anderson, Håkansson & Johanson 1994). Likaså har det även skett ett ökat intresse för 

tjänster inom forskning av business-to-business, uppger Jacob och Ulaga (2008) som 
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menar att det tillkomna perspektivet service dominant logic of marketing (S-D logik) 

innehar ett reviderat synsätt som fokuserar på immateriella resurser.  

4.1.1 Service Dominant Logic of Marketing 

Inom business-to-businessmarknadsföring har konceptet kundintegration utvecklats 

(Jacob & Ulaga 2008), som bygger på en förståelse för kunden, där kunden behandlas 

som en medproducent  i utvecklandet av kundvärden (Frauendorf, Kähm & 

Kleinaltenkamp 2007). Vargo och Lusch (2004) uppmanar till en marknadsfunktion som 

interaktivt samarbetar med konsumenter och kunder, för att på så sätt skapa och fånga 

mervärden från detta samarbete. Jacob och Ulaga (2008) uppger att en interaktion 

mellan köpare och säljare är väsentlig för att interorganisatoriska transaktioner ska 

förstås. Service dominant logic of marketing (S-D logik) är ett serviceorienterat tankesätt 

som kan appliceras på alla marknadserbjudanden och bör betraktas som en 

fundamental filosofi och strategi för att göra affärer (Vargo & Lusch 2004). Katalysatorn 

för detta paradigm i marknadsföringsdisciplinen härleds till Vargo och Lusch (2004) 

banbrytande artikel i Journal of Marketing. Dessa författare argumenterar för att 

tjänstekonceptet innehar en betydelsefull roll i modern marknadsföringsteori och 

samproduktion ses som en hörnsten (Vargo & Lusch 2004). Tjänster likställs med 

tillämpning av specialiserade kompetenser, det vill säga färdigheter och kunskap (Vargo 

& Lusch 2004). Där handlingar, processer och föreställningar sker till förmån för ett 

annat företag eller företaget självt (Vargo & Lusch 2004). Förespråkare av S-D logiken 

menar att vid analys av ett marknadsutbyte, bör fokus förflyttas från fysiska produkter till 

att istället behandla värdeskapande processer i utbytet av tjänster (Jacob & Ulaga 

2008). Värde definieras i servicesammanhang som ett förbättrat välbefinnande för 

tjänsteleverantör eller klientsystem (Plé & Chumpitaz 2010; Vargo & Lusch 2008). 

4.2 Project Marketing 

Utifrån ett marknadsföringsperspektiv beskrivs ett projekt som en komplex transaktion av 

produkter, tjänster och arbeten, som är speciellt konstruerade för att realiseras i en viss 

tid och med en viss tillgång för en klient (Cova & Holstius 1993). Project marketing 

(projektmarknadsföring) är enligt Artto och Wikström (2005) en strategi där projekt 

utformas efter klientens behov och som sedan genomförs på avsedd plats. Det finns 

även ett nära samarbete med klienten i project marketing för att således kunna 

identifiera och utveckla möjligheter i projekt (Lecoeuvre & Patel 2009). Även om project 

marketing innebär att skapa tillfälliga nätverk (Hadjikhani, Lindh & Thilenius 2012), så 
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fokuserar project marketing på projektens långsiktiga effekter och följder i klientföretagen 

(Skaates, Tikkanen & Lindblom 2002). Project marketing kan därför ses som en 

inträdesstrategi där användandet av nätverk ökar möjligheterna för fler projekt (Owusu & 

Welch 2007). Klientföretagens beteende i upprepande relationer vilar på stegvisa 

förändringar (Hadjikhani Lindh & Thilenius (2012). Av den orsaken är relationselementen 

förtroende, engagemang, samarbete och anpassning, ett resultat av sekventiella och 

progressiva effekter (Hadjikhani Lindh & Thilenius (2012).  

 

Projektanskaffning och leveransprocesser innebär samordning av inköp- och 

försäljningsaktiviteter, där detaljerna i projektet gemensamt diskuteras och ofta under en 

längre period (Skaates, Tikkanen & Lindblom 2002). Följaktligen är relationer mellan 

aktörer i köp-och-sälj företag viktiga genom hela processen, det vill säga både före, 

under och efter leveransen (Hadjikhani 1996; MandjaÂk & Veres, 1998). Relationer är 

däremot svåra att underhålla i ett projekt på grund av D-U-C-modellens tre egenskaper, 

vilket särskiljer projektmarknadsföring från andra typer av business-to-business 

marknadsföring (Cova & Hoskins 1997; Cova, Ghauri & Salle 2002, ss. 13-21; MandjaÂk 

& Veres 1998; Skaates, Tikkanen & Lindblom 2002).  

 

I modellen står "D" för diskontinuitet, som beskriver att relationer är svåra att underhålla 

på grund av att projektet kan avbrytas när som helst. "U" representerar unikhet, som 

förklarar att projekten inte kan överföras på ett annat klientföretag eftersom projekten är 

unika. Detta kräver stora finansiella åtaganden, eftersom att projektet inte kan säljas 

eller förbrukas till någon annan kund. "C" anger komplexiteten av enskilda projekt, där 

projekten är komplexa på grund av kommunikationssvårigheter mellan klient och konsult 

och eftersom det finns många aktörer inblandade genom hela processen. (Skaates, 

Tikkanen & Lindblom 2002). 

 

Blomquist och Wilson (2007) har tagit fram följande rekomendationer för project 

marketing: 

1. Konsulter måste tillhandahålla mervärdestjänster till deras uppdragsgivare om de 

vill fortsätta med sin verksamhet. 

2. Alla system i projekt bör innehålla en grundlig analys och förståelse för den 

potentiella uppdragsgivaren. Denna förståelse bör omfatta uppdragsgivarens 

behov, möjligheter och alternativ. 

3. I projektet måste det finnas en förståelse för den sociala omgivningen, vilket är 

avgörande för projektets framgång. 
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4. Framgångsrik projektledning kräver en lyckad projektintroduktion och mindre 

fokus på kostnad, tid och prestanda. Istället bör ett bredare fokus vara på att 

förstå och möta förväntningarna hos uppdragsgivaren. 

5. Istället för att tala i termer om hur projektet introducerades, bör överlämnandet av 

projektet beaktas. Genom att uppmärksamma hur projektet överlämnas kan 

kommersialisering och efterförsäljning tillgodoses.  

 

Tidsbegränsade projekt som bedrivs i samarbete med en eller flera externa 

organisationer och som skapar komplexa tjänster eller produkter, benämns som 

interorganisatoriska (Jones & Lichtenstein 2008, ss. 231-232). Eftersom projekten består 

av parter som innehar olikartade kompetenser från olika expertisområden, är det 

betydelsefullt för samarbetet att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan partena 

(Szulanski, Cappetta & Jensen 2004). På så sätt kan kundvärde uppnås och införandet 

av projektet underlättas (King & Burgess, 2008). I strukturellt komplexa projekt som 

innehar strikta tidsramar, är anpassning och öppenhet för förändring nödvändigt 

(Williams 2005). Flexibilitet är framförallt användbart i mindre projekt och för att ta tillvara 

på den kunskap som utvecklats i projektet fordras en öppenhet (Olsson 2006).   

4.3 Client-Consulting Interaction 

De bakomliggande motiven till varför företag tar in tjänster av företagskonsulter är flera, 

men de vanligaste orsakerna är att få tillgång till konsulternas specialistkompetens och 

därmed deras råd (Aromaa & Eriksson 2015). De centrala delarna i konsultföretagens 

rådgivningstjänster behandlar interaktioner, samt relationen mellan klient och konsult 

(Aromaa & Eriksson 2015). Dessa delar har konceptualiserats av Nikolova, Reihlen och 

Schlapfner (2009) i tre olika kategorier: The expert model (expertmodellen), The critical 

model (den kritiska modellen) och The social learning model (den sociala 

inlärningsmodellen), (se tabell 2). Det gemensamma syftet för alla tre modeller är att 

producera värden till klienternas verksamhet (Nikolova, Reihlen & Schlapfner 2009). Vad 

som däremot skiljer modellerna åt är rollfördelning och respektive maktbalans emellan 

konsulter och klienter (Nikolova, Reihlen & Schlapfner 2009). 
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 THE EXPERT MODEL THE CRITICAL MODEL 
THE SOCIAL 

LEARNING MODEL 

Consultant’s 

role  

Expert; responsible for 

diagnosis and problem-

solving 

Impression manager; 

storyteller; creator of myths 
Facilitator of diagnosis and 

problem-solving; coach 

Client’s role 
Provider of information; 

implementer 
Audience; passive actor 

Problem solver; coach; 

implementer 

Power 

relation 

Consultant’s abstract 

knowledge superior to 

client’s specific 

knowledge; consultant 

dominant actor 

Consultant’s 

rhetorical/argumentation skills 

superior; dominant actor 

Consultant’s and client’s 

knowledge and 

contributions equally 

important; balanced 

relationship 

Relevance In all types of projects 
In cases of high quality 

uncertainty 
In cases of innovative and 

highly relevant projects 

 
   Tabell 2: Three models of client-consultant interaction 

(Nikolova, Reihlen & Schlapfner 2009, s. 291). 

 

Aromaa och Eriksson (2015) gör gällande att expertmodellen används frekvent i 

affärslitteraturen. Modellen dominerade konsulttjänstemarknaden från år 1950 till mitten 

på 1980-talet (Aromaa & Eriksson 2015) och presenterar en mindre interaktiv metod av 

värdeskapande, där konsulten producerar värde som sedan konsumeras av klienten 

(Echeverri & Skålén 2011). Konsulter uppfattas som specialister i expertmodellen, där 

de diagnostiserar problem samt erbjuder lösningar bättre än vad klienterna själva förmår 

(Aromaa & Eriksson 2015). I modellen avses konsulter som dominanta aktörer, medan 

klienten ses som leverantör av information, som i sin tur implementerar konsulternas 

rekommendationer (Nikolova, Reihlen & Schlapfner 2009). 
      

I den kritiska modellen anses konsultföretag som ett system för övertalning (Alvesson 

1993), där de kommunicerar med kunderna via en serie framgångsrika berättelser 

(Nikolova, Reihlen & Schlapfner 2009). Modellen ser på konsulter som kompetenta 

storytellers (historieberättare) och att de är skickliga i att påverka klienten (Alvesson 

2001). Att ge det rätta intrycket,  anses som en kritisk aspekt för värdeskapande, uppger 

Svensson (2010). Konsulternas  argumentativa och retoriska förmåga, dominerar därför 

relationen mellan konsulter och klienter (Nikolova, Reihlen & Schlapfner 2009).  
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Enligt inlärningsmodellen, dominerar ingen av parterna processen, utan arbetar istället 

tillsammans för att fastställa problem och utveckla lösningar (Nikolova, Reihlen & 

Schlapfner 2009). I den sociala inlärningsmodellen ses därför konsulter som handledare 

och coacher (Aromaa & Eriksson 2015). Utmaningen med denna modell är att konsulter 

och klienter kan tala olika språk och har därmed svårt att kommunicera med varandra 

(Aromaa & Eriksson 2015). Lyckade konsultprojekt är därför endast möjliga om konsulter 

och klienter utvecklar en gemensam uppsättning förutsättningar och skapar ett 

gemensamt språk (Schein 1999, s. 203). Även Svensson (2010) anser att konsulters 

kunskap inte är värdefullt för klienten, om den inte förstås eller har betydelse för kunden.  

4.4 Relationship Marketing 

Relationship Marketing (relationsmarknadsföring), syftar till att skapa återkommande 

kunder, högt kundengagemang, kundkontakt och kvalitet i alla processer (Gummesson 

2002a). Kvalitet uppstår i samspelet mellan förväntade och upplevda värden, där 

tjänstekvalitet är företagens nyckelfaktor för att generera positiv ryktesspridning och 

återkommande kunder (Grönroos 2008 ss. 83-88). Normann och Ramírez (1994 ss. 94-

95) beskriver relationsmarknadsföring som en komplex situationen som ständigt är i 

förändring, eftersom den värdeskapande processen varierar beroende på kund. Det gör 

relationsmarknadsföring till en utmaning eftersom företaget måste anpassa aktiviteter till 

sina kunder (Normann & Ramírez 1994 ss. 94-95). Det som skiljer 

relationsmarknadsföring från traditionell transaktionsmarknadsföring, är för det första att 

relationsmarknadsföring ser till lojalitet och försöker skapa långsiktiga relationer 

(Grönroos 2004). En relation byggs upp när kunden inte enbart ses som kund utan 

istället omvandlas till att bli företagets klient (Karantinou & Hogg 2001). Således kommer 

klienten spela en viktig roll i verksamhetens positiva ryktesspridning, eftersom klienten 

förhoppningsvis kommer vara verksamhetens aktiva förespråkare (Karantinou & Hogg 

2001). Det klassiska synsättet på relationsmarknadsföring som innefattas av 

tillvägagångssättet om att utveckla, bevara och öka långsiktiga kundrelationer, inte är 

tillräckligt och behöver omdefinieras (Gummesson 2002a). Därför har en öppen, 

sammanfattande och abstrakt definition framtagits, enligt Gummesson (2002a).  

 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer,  

nätverk och interaktion i centrum”  

(Gummesson 2002b s. 16) 

 



 34 

Gummesson (2002b s. 16) gör gällande att relationsmarknadsföring är en strategi 

inom  marknadsföring, som beaktar sociala relationer och ömsesidig påverkan. Enligt 

Grönroos (2008, s. 48) kan företag skapa interaktions- och kommunikationsprocesser 

som möjliggör en relation, men i slutändan uppstår relationen när det även finns en 

koppling från kundens sida. Det är således inte bara företags anpassade aktiviteter ut 

mot kund som avgör om det finns en relation, utan det gäller ett ömsesidigt åtagande 

(Grönroos 2008 s. 48). Något som även särskiljer relationsmarknadsföring från 

transaktionmarknadsföring är därför interaktionen med kunden (Grönroos 2004).  

 

Normann myntade uttrycket “sanningens ögonblick” som behandlar det laddade mötet 

mellan kund och tjänsteleverantör (Grönroos 2008, s. 90). I relationsmarknadsföring står 

värdeskapande i centrum, där värdet skapas gemensamt i utbytet mellan aktörerna 

(Grönroos 2004). Det är därför väsentligt för tjänsteleverantören att visa upp och 

förmedla tjänstens värde (Grönroos 2008, s. 90). Mervärde beskrivs som det värde som 

skapas av kunden i relationen mellan kund och leverantör (Grönroos 2004). Företag 

rekommenderas att leverera aktiviteter som kompletterar kundens värdeprocesser 

(Normann & Ramírez 1994, ss. 94-95). Denna uppfattning delas av Grönroos (2007 

s.14), som i sin tur skriver att uppmärksammandet av särskilda behov och hög 

effektivitet är exempel på dolda tjänster som tillsammans med intäktsskapande tjänster 

utgör det totala tjänsteutbudet (Grönroos 2007 ss. 12-13). Enligt Grönroos (2004) ska 

inte själva produkterna vara i fokus, utan det är kundens eller klientens upplevda 

värdeskapande processer som bör beaktas. 

 
”Kunder önskar inte varor eller tjänster i sig; de vill ha lösningar som  

främjar deras egna värdeskapande processer.”  

(Grönroos 2007 s. 14)  

 

Med detta utdrag vill Grönroos (2007 s. 14) utveckla det kundorienterade synsättet och 

påvisar betydelsen av att skapa värde till klienten utanför intäktsskapande tjänster. 

Förutom att beakta marknadsföringsmixens 4P (produkt, pris, påverkan och plats) är det 

enligt Grönroos (2004) viktigt att företag även beaktar två ytterligare p:n, nämligen 

personer och processer. Missnöjda kunder är olönsamma kunder och kan ha negativ 

inverkan på konsultbyråns rykte som följaktligen blir lidande ekonomiskt, tekniskt eller 

personligt (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 2004). Hanteringen av dolda tjänster är 

därför avgörande för utvecklingen av konsultföretagets egna konkurrensfördelar 

(Grönroos 2007, ss. 12-13). 
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4.6 The Firm-Client Relationship 

Borja de Mozota (2003) tar i upp skillnader i relationen mellan konsulter inom design och 

klientföretag, (se tabell 3). Olikheterna har utvecklats genom de kreativa metoder och 

särskilda processverktyg som konsulter använder sig av (Borja de Mozota 2003, s. 171). 

Dessa bygger i sin tur upp interna konkurrensfördelar för den egna konsultbyrån (Borja 

de Mozota 2003, s. 171). 

 

Likt teorin kring relationsmarknadsföring uppger Borja de Mozota (2003, s. 171) att 

långsiktiga och nära kundrelationer är att föredra, eftersom det tillåter konsulter att nå en 

djupare insikt för klientens affärs- och marknadkontext, som i sin tur ger bättre lösningar. 

Bruce och Morris (1994 se Borja de Mozota 2003, s. 172) menar att långsiktiga 

kundrelationer underlättar informationsutbytet och en ömsesidig respekt mellan de 

berörda parterna. Sunley, Pinch, Reimer och Macmillen (2008) uppger att långsiktiga 

relationer är önskvärda och att cirka 70-80% av de större byråernas verksamhet härrör 

från återkommande klientuppdrag. Rekommendationer och klienter som erkänner 

kvaliteten på konsultens föregående arbete, är väsentliga bidrag för att byrån ska få nya 

uppdrag (Sunley et al. 2008). Byråer ägnar sig sällan åt direkt marknadsföring och därför 

är långsiktiga relationer betydelsefulla, eftersom de skapar ekonomisk stabilitet och nya 

affärsmöjligheter (Sunley et al. 2008). Partnerskapet mellan konsulter och klienter går 

igenom tre faser i en livscykel (Bruce & Morris 1994 se Borja de Mozota 2003, s. 172). 

Faserna innefattar följande steg: 

 

1. Compatibility (förenlighet) - Skildrar beslut som återspeglar företagets förmåga 

att välja en byrå baserad på den första kontakten, den inledande presentationen, 

och “magkänsla”. 

2. Familarity (förtrogenhet) - Beskriver beslut som bedömer byråns och 

klientföretaget förenlighet. Fasen innefattar även en redogörelse om hur 

ömsesidig stabilitet byggs upp,  samt hur lojalitet och förtroende främjas. 

3. Competency (kompetens) - Framställer beslut som omfattar mer än ett enda 

designprojekt, där design blir inbäddat i klientföretagets normer och värderingar.  
 

Utifrån dessa tre faser har Borja de Mozota (2003, s.172) utvecklat en tabell som 

förklarar olika fördelar mellan klient och konsultföretag. Tabellens syfte är att formalisera 

de olika typer av beslut, som behövs i varje skede från konsultföretaget (Borja de 

Mozota 2003, s. 172). Tabell 3, visar att företag som utlokaliserar designaktiviteter 

resulterar i organisatorisk flexibilitet, insikten om ett kontinuerligt idéflöde av idéer och 
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information från en extern omgivning. Genom att bygga långsiktiga relationer får 

konsultbyrån bättre kunskap, stabilitet, kundorienterad ledningskompetens och kan 

lättare förutspå klientens behov, (tabell 3).  

 

CLIENT BENEFIT PHASES FIRM BENEFIT 

• Understanding the effectivness of 
 design input 

 
• Sourcing the firm, identifying the 
 type of design expertise 

 
•  “Gut feeling” 

1. 
COMPATIBILITY 

• Understanding the client problem 

 
• Knowledge building 

• Stability reduces management 
 anxiety and uncertainty 

 
• Optimizes design information in 
 NPD and marketing 

2.  
FAMILIARITY 

• Client-oriented project management 

 
• Sharing organizational, information 
 and communication process 

 
• Stability in turnover 

• Ensuring brand positioning remains 
 the same by using the same 
 consultant 

 
• Integrating design into 
 organization’s values 

3.  
COMPETENCY 

• Anticipating client’s needs  

 
• Continuous learning and creative 
 process improvement. 

 

Tabell 3: The Design Firm-Client Relationship (Borja de Mozota 2003, s.172). 
      

Kontakterna mellan konsulter och klientföretag bidrar till att upprätthålla det personliga 

förtroendet mellan parterna (Sunley et al. 2008). Vidare anser författarna att osäkerheten 

på marknaden förmedlas och hanteras genom att försöka lära känna kunden och 

empatisera med deras prioriteringar och behov (Sunley et al. 2008). Ett lyckat arbete 

måste därför baseras på en god förståelse för vad klientföretagen vill ha och vad de 

förväntar sig, där det är viktigt att göra rätt intryck på klienten vid ett inledande möte för 

ett visst projekt (Sunley et al. 2008).  
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4.7 Successful Innovation 

Verganti och Öberg (2013) ger i sin studie ett teoretiskt ramverk som grundar sig i ett 

hermeneutiskt perspektiv, för att förstå hur användare och producenter tillsammans kan 

skapa ny innebörd för en produkt eller en tjänst. Samarbete över organisatoriska gränser 

spelar en central roll i denna process (Verganti & Öberg 2013). Kunder, leverantörer och 

andra aktörer i företagets affärsnätverk är viktiga bidragsgivare till radikala innovationer 

(Verganti & Öberg 2013). Sunley et al. (2008)  fastställer att framgångsrik innovation 

inom design är beroende av relationen mellan klientföretag och konsult. Dessa 

samarbeten ger möjliga nytolkningar för vad som betraktas meningsfullt och minskar 

osäkerhet samt fyller kompetensluckor (Verganti & Öberg 2013). Von Stamm (1998) 

hävdar att det inte finns någon användning av att vara radikalt annorlunda, om inte den 

nya designen uppfyller klientens krav eller marknadens behov. Däremot uppger Sunley 

et al. (2008) att det finns ett utrymme för innovation och kreativitet, så länge det hålls 

inom marknadens ramar för acceptans och vad klientföretaget är beredd att 

experimentera med.  Vidare menar Verganti och Öberg (2013) att multidiciplinära team 

kan föreslå nya argument för värdeskapande genom användandet av nya termer och 

uttryck för olika idéer.  

 

Innovation definieras enligt Nordström och Ridderstråle (2007, s. 45) som skapandet av 

något nytt som inte redan finns att tillgå, därför behöver företag differentiera sig i sättet 

de arbetar och hur de upplevs. Innovation innebär även att  skapa förutsättningar som 

möjliggör ett flöde av idéer och kreativitet, samt att ibland våga misslyckas (Nordström & 

Ridderstråle  2007, s. 217). Författarna menar att i en värld av utbudsöverskott är det 

viktigt att verksamheter experimenterar i alla processer och tar risker (Nordström & 

Ridderstråle 2007, s. 97, s. 216). I fråga om hur ett företag bör vara innovativt, skriver 

författarna att innovation berör alla företagets aspekter, det vill säga både inom 

marknadsföring, finans, design, tjänster och personal (Nordström & Ridderstråle 2007 s. 

173). Att satsa på total innovation kräver därför reflektioner kring hur företaget arbetar 

(Nordström & Ridderstråle 2007 s. 173). 

Radikal innovation framträder i en kontext, där aktörer är omedvetna om potential och 

möjligheter som ännu inte är uppfyllda (Vergani & Öberg 2013). Det tyder på att 

partnerskapet bör utforma aktiviteter som lyfter fram dessa möjligheter och gör dem 

angripbara (Vergani & Öberg 2013). Författarna förespråkar en process som kan tolka 

(interpreting) och föreställa (envisioning) dessa aktiviteter, där externa aktörer spelar en 

central roll i processen eftersom de ger nya insikter på problemet (Verganti & Öberg 

2013).   
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5 ANALYS 

 
5.1 Initialt samarbete 

5.1.1 Anpassade aktiviteter 

Uppdragsgivarens beteende vilar på stegvisa förändringar (Hadjikhani Lindh & Thilenius 

(2012). Av den orsaken är relationselementen förtroende, engagemang, samarbete och 

anpassning, ett resultat av sekventiella och progressiva effekter (Hadjikhani Lindh & 

Thilenius (2012). Eftersom det kan vara komplext att föra in design på grund av 

verksamheters företagskultur, framhäver Helena att anpassning, tydlighet och 

tillgänglighet är tre viktiga ord att ta hänsyn till. Företag måste kontinuerligt anpassa 

aktiviteter till deras kunder och det kan därför uppstå komplexa situationer, eftersom 

värdeskapande processer varierar beroende på kund (Normann & Ramírez 1994 ss. 94-

95). Robert meddelar att konsultföretag kontinuerligt anpassar sina metoder och verktyg, 

men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Helena väljer att presentera 

framgångsrika exempel eller anpassa modeller efter en viss kontext, så att potentiella 

kunder ska förstå vad Creosa erbjuder. Eva-Karin berättar att det är viktigt att kunna 

avväga när konsulten ska lyssna eller ta kommando. Hon uppger att konsulter inte kan 

bestämma vad kunden ska göra, utan att det är kundernas behov som styr. Williams 

(2005) uppger att i strukturellt komplexa projekt som innehar strikta tidsramar, är 

anpassning och öppenhet för förändring nödvändigt.  

5.1.2 Förstå behov 

Inom business-to-business-marknadsföring har konceptet kundintegration utvecklats 

(Jacob & Ulaga 2008), som bygger på en förståelse för kunden, där kunden behandlas 

som en medproducent i utvecklandet av kundvärden (Frauendorf, Kähm & 

Kleinaltenkamp 2007). Eva-Karin berättar att konsulter som driver projektet måste förstå 

uppdragsgivarens behov och att skapa verktyg som uppdragsgivaren kan använda. En 

överensstämmelse återfinns därför med Blomquist och Wilsons (2007) rekommendation. 

Enligt författarna bör alla system inom project marketing innehålla en grundlig analys 

och förståelse för den potentiella uppdragsgivarens behov, möjligheter och alternativ 
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(Blomquist & Wilson 2007). Samtliga intervjupersoner argumenterar däremot för att det 

finns två kunder att tillfredsställa, uppdragsgivaren och slutanvändaren. Uppfattningen 

delas även av Vargo och Lusch (2004), som uppmanar till en marknadsfunktion som 

interaktivt samarbetar med konsumenter och kunder, för att på så sätt skapa och fånga 

mervärden i samarbetet. I början av samarbetet, när osäkerheten är som störst, är en 

rekommendation av Sunley et al. (2008) att konsulter bör försöka lära känna kunden och 

empatisera med deras prioriteringar och behov. Helena berättar att empatiseringsfasen 

är viktig för att förstå användarens latenta behov, men en del gör fel när de försöker 

komma med idéer istället för att fokusera på slutanvändarens behov. Robert för fram att 

en genuin förståelse för slutanvändarnas behov mycket väl kan leda till ökad chans för 

att uppdragsgivaren lyckas på marknaden. Han menar att design thinkers styrka är att ta 

fram lösningar som de vet tillfredsställer slutkundens behov. Eva-Karin förklarar att det 

är onödigt att utveckla en lösning som inte slutanvändaren vill ha eller behöver och om 

användaren inte vet att de behöver tjänsten, bör konsulten skapa en korrelation mellan 

uppdragsgivarens och slutanvändarens behov. Robert berättar att det däremot inte 

räcker med att enbart se till användarens behov och ser därför en brist med klassisk 

design thinking. Vidare beskriver han att faktorer som varumärke, internpolitik, hur de är 

organiserade och vad de har gjort tidigare inte beaktas i lika stor mängd. 

5.1.3 Workshops 

Eva-Karin menar att eftersom vi lever i en komplex värld finns det få människor som kan 

hantera utmaningar och problem på egen hand. Olika typer av kompetenser måste 

därför föras samman och en tillit till processen fordras. Robert uppger att ett särskiljande 

drag för de konsultbyråerna som jobbar med design thinking är att de jobbar mycket 

workshops. Worksshops är ett kollaborativt sätt som drivs med hjälp av uppdragsgivare, 

slutanvändare och konsulter och eftersträvar samarbete, meddelar Robert i Intervjun. 

Vidare framhäver Robert att kommunikationen därmed kan gynnas i processen. 

Workshops kan därmed ses som ett viktigt medel för en gemensam kommunikation. 

Eva-Karin i sin tur berättar att de använder workshops för att förmedla en ömsesidig 

förståelse, uppdragsgivaren ska få ökad kunskap om design och konsulterna ska få 

ökad förståelse för uppdragsgivarens behov. Om projektet sedan är öppen i sin 

beskrivning kan innovativa lösningar lättare nås, uppger Eva-Karin. Skribenterna anser 

att en kollaborativ workshop är i linje med S-D logikens teorier av Vargo och Lusch 

(2004) där de menar att innovativa tillvägagångssätt för resursintegration skapar värde. 

När Helena använder sig av workshops är hennes roll att coacha deltagarna och därför 

ser hon ser som sig som en faciliator. Detta tar även Nikolova et al. (2009) upp i den 
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sociala inlärningsmodellen. Denna modell är användbar vid innovativa projekt där 

konsulter ses som handledare och coacher, men Aromaa och Eriksson (2015) 

framhäver att denna relation kräver att man utvecklar gemensamma förutsättningar och 

ett förenat språk. 

5.1.4 Samverkan 

Skaates, Tikkanen och Lindblom (2002) beskriver att projektanskaffning innebär 

samordning av köp-och-sälj-aktiviteter, som oftast omförhandlas och som kräver en 

omfattande interaktion över lång tid. För att attrahera nya kunder bedöms det 

gemensamt för alla intervjupersoner att de behöver anstränga sig. Eva-Karin förklarar att 

säljprocesserna är långa och att Usifys konsulter agerar som säljare, eftersom de träffar 

kunderna hela tiden och ser vad som kan göras. Även om project marketing innebär att 

skapa tillfälliga nätverk (Hadjikhani, Lindh & Thilenius 2012), så fokuserar project 

marketing på projektens långsiktiga effekter och följder i klientföretagen (Skaates, 

Tikkanen & Lindblom 2002). Samarbetet får en lättare ingång om uppdragsgivaren eller 

samarbetspartnen är införstådd med vad design thinking är, i Helenas fall. Hon uppger 

att hon oftast får jobba hårt för att få kunder, men att hon bygger nätverk som ger henne 

uppdragsförfrågningar.  

 

Företagens resultat beror på affärsrelationen och därför bör det även tilläggas att 

relationer och prestationer arbetar tillsammans, samt är beroende av varandra 

(Håkansson & Snehota 1995, s. 11). I project marketing-teorin uppger Blomquist och 

Wilson (2007) att framgångsrik projektledning kräver en lyckad projektintroduktion och 

mindre fokus på kostnad, tid och prestanda. Robert förklarar att det initiala arbetet 

hänger ihop med skapandet av långsiktiga relationer och genom att ta fram ett 

skräddarsytt förslag kan ett förtroende byggas. Det behövs även en tillit till processen, 

tillägger Eva-Karin, eftersom hon anser att det är viktigt för kunden. Detta kan kopplas 

ihop med det som King och Burgess (2008) för fram, nämligen att en tillit mellan partena 

är betydelsefull för att sälja in projekt. Eva-Karin berättar att en bra säljare bör inneha 

egenskapen i att förstå uppdragsgivarens önskan och omvandla dessa till 

användarvänliga tjänster, men det måste vara slutanvändarens behov som styr 

processen. Enligt Robert är det mest frekventa att en ny uppdragsgivare kommer med 

en brief till konsultbyrån där uppdragsgivaren själv försökt rama in problemet. Robert 

förklarar i intervjun att bra konsultbyråer sedan ifrågasätter briefen för att förstå varför 

det är ett problem för företaget, varför det är viktigt och om det är värt att lösa. I relation 

till teorin är det således passande att växla mellan de två modellerna presenterad av 
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Nikolova et al. (2009), det vill säga den kritiska modellen och den sociala 

inlärningsmodellen. I projekt med hög osäkerhet kring kvaliteten bör konsulter ta en 

dominerande roll och “övertala” kunden om vad som bör göras (Alvesson 1993, s. 1011).  

 

Vid mer innovativa projekt ska däremot ingen av parterna dominera, konsulter skall 

istället närma sig sina klienter som likvärdiga experter till processen (Nikolotova et al. 

2009). Det initala som Robert pratar om tas även upp av Sunley et al. (2008) som skriver 

att ett lyckat arbete bör baseras på en god förståelse för vad klienten vill ha och 

förväntar sig. Fortsättningsvis är det därmed viktigt att göra rätt intryck på klienten vid ett 

första möte för ett visst projekt (Sunley et al. 2008). Grönroos (2008, s. 90) förklarar att 

det är i detta möte som tjänsteleverantören ger ett bestående intryck. Även Borja de 

Mozota (2003) tar upp vikten av den första kontakten, den inledande presentationen.  

 

5.2 Långsiktiga relationer 

5.2.1 Nätverk 

Gemensamt för alla tre respondenter är deras förmåga att locka återkommande kunder. 

Eva-Karin framhäver att återkommande uppdrag oftast beror på konsulternas goda 

arbete och att Usify inte antagit en ”såhär-gör-vi-alltid-mentalitet”. Det tar tid att levera 

allting från början, men om man gör ett bra jobb så kan de leda till nästkommande 

projekt, förklarar Robert. Helena tänker även långsiktigt när det gäller “Rätta 

AffärsSällskapet”, hon ser på det som ett nätverk för att få företag att blir mer 

designdrivna och användarnära. Gummessons (2002b, s. 6) definition till 

relationsmarknadsföring: “Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum” samklangar med Helenas tankesätt. Att bygga nätverk istället för att fokusera 

på direktförsäljning kan därför uppfattas som en mer effektiv metod om det kopplas till 

det Sunley et al. (2008) skriver i sin teori. Författarna menar att långsiktiga band 

kompenserar de höga kostnader som inskaffandet av nya affärer innebär (Sunley et al. 

2008). 

5.2.2 Tjänstekvalitet 

Grönroos (2008, ss. 83-88) ser på tjänstekvalitet som en nyckelfaktor för att företag ska 

generera positiv ryktesspridning och återkommande kunder. Karantinou och Hogg (2001 

s. 268) uppger att dessa positiva ryktesspridningar kommer från klientens agerarande 
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som förespråkare och marknadsförare av konsultverksamheten. Eva-Karin framhäver i 

sin tur att återkommande uppdrag vanligtvis beror på konsulternas goda arbete, vilket 

stämmer överens med Roberts bidrag tidigare nämnt. Därmed har denna studie funnit 

en korrelation: långsiktig relation kommer dels ifrån att arbetet som byrån leverar innehar 

en hög tjänstekvalitet. Det intressanta, enligt Eva-Karin, är att återkommande kunder 

leder till att högre krav ställs på tjänstekvaliteten. Designtjänsterna behöver därför ligga 

på samma nivå som den uppdragsgivaren behöver, då uppdragsgivaren blir bättre på 

design efter varje samarbete som genomförts, menar Eva-Karin. Echeverri och 

Edvardssom (2002, s. 81) menar vidare på att kvalitetsuppfattningen kan påverkas av 

själva mötet som sker mellan konsult och klient. Därav finns det flera faktorer som 

påverkar om klienten uppfattar tjänstekvaliteten som hög. Anledningen till varför alla 

intervjupersoner betonar vikten av återkommande kunder kan tolkas som att de vill jobba 

sig in i företaget. Borja de Mozota (2003, s. 172) framhåller att det finns flera fördelar för 

en konsultbyrå att jobba in sig i en organisation. I figur 2 tar hon upp fördelen med att 

kunna förutse klientens behov, ett annat exempel är att byrån får kontinuerligt lärande 

och förbättrar sina processer. 

5.2.3 Öppenhet 

I avsnitten om den långsiktiga relationen refererar både Eva-Karin och Robert till att de 

jobbar i projekt, som enligt teorin om project marketing handlar om att skapa tillfälliga 

nätverk (Hadjikhani, Lindh & Thilenius 2012). När projektet är slut uppstår därmed en 

vilande relation tills dess att ett nytt behov hos kunden träder fram. Trots detta så 

fokuserar project marketing på långvariga effekter av dessa projekt hos kunden 

(Skaates, Tikkanen & Lindblom 2002). Utifrån Roberts perspektiv kan en långsiktig effekt 

vara att skapa kundnöjdhet för uppdragsgivarens kunder och går att uttyda genom 

användandet av KPI’s. Det är främst uppdragsgivaren som efterfrågar tydliga mål i 

projekt, medan design thinking förespråkar för att målet skall hållas öppet. Eva-Karin 

förklarar att om man sätter målet i början så är sannolikheten stor för att målet är 

fel.  Inom projektforskningen förespråkar Lundin och Söderholm (2013) för att målen 

skall vara öppna i projekt. Detta ökar möjligheten för att skapa värde skriver forskarna. 

Dessutom återfinns en öppenhet i det kreativa arbetet gentemot andra människor och 

gentemot en själv, samt en flexibilitet inför användarens behov och ett försök att förstå 

människor, förklarar Helena. 
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5.3 Innovation 

5.3.1 Värdeskapande 

Ur intervjun går det att härleda ett flertal beskrivningar över vad som innefattar 

innovation. Det tyder därför på att innovation innefattar mer än definitionen “teknisk 

utveckling”. Värde byggs genom att tekniken används, därför är det viktigt att inte prata 

om teknik och människor som ett motsatsförhållande i innovationsbegreppet uppger 

Eva-Karin. Helena i sin tur talar om innovation och design thinking som något induktivt, 

det vill säga en möjlighet för att öppna upp människor och använda kreativitet för att 

utforma värden. Helena och Eva-Karin pekar a båda på att innovation kan bygga och 

utforma nya värden, medan Robert talar om att innovera på ett kundcentrerat sätt, 

utifrån ett tjänsteperspektiv. Roberts bidrag är vidare att det inte bara handlar om vad ett 

innovationsprojekt ska åstadkomma, utan att det även kan handla om hur det utförs. 

Något som är styrkan med design thinking, framhäver Robert.  

5.3.2 Kompetens och innovationskultur 

Verganti och Öberg (2013) uppger att en viktig faktor i innovationsprocessen är 

samarbete över organisatoriska gränser. I intervjun med Eva-Karin framkom det att 

design thinking är själva processen eller innovationen som sammanför flera 

kompetenser. Hon hävdar att det är kompetensen i sig och användandet av den som 

skapar värde. I linje med detta skriver Verganti och Öberg (2013) att multidiciplinära 

team kan komma med nya ideer för värdeskapande och fyller kompetensluckor. 

Ridderstråle och Nordström (2007, s. 45) betonar även de skapandet av något nytt, 

något som inte redan finns att tillgå och anser därför att innovation innebär att skapa 

förutsättningar som möjliggör ett flöde av ideer. Enligt Helena kan en sådan 

förutsättningen vara att företagens verksamhetskultur har ett kreativt förhållningssätt till 

design thinking, som hon senare säger är ett förhållningssätt till innovation. För att 

utveckla innovationskulturer och effektivisera arbetet jobbar därför Helena med tre 

koncept via Creosa.  

5.3.3 Experimentellt 

Även Ridderstråle och Nordström (2007, s. 45) pratar om innovationskulturen, men 

lägger istället betoning på att företag skall våga ta risker och våga att misslyckas. Robert 

uppger att företag sällan talar om denna faktor trots att nio av tio företag som innoverar 

misslyckas. Det som skiljer design thinkers från dess uppdragsgivare är att den 
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sistnämnda inte är lika bra på att innovera kundcentrerat, framhåller Robert. Chanserna 

för att lyckas kan istället öka om man jobbar användarcentrerat, vilket är en grundbult i 

design thinking menar Robert. Även Helena uppger att design thinkings fördel är att det 

är människonära och effektivt; ideér testas, itereras och prövas.  

 

Ridderstråle och Nordström (2007, s. 216) understryker att verksamheter bör 

experimentera mer i alla processer för att nå en innovationsförmåga. Verganti och Öberg 

(2013) tillskriver att externa aktörer spelar en central roll i denna process eftersom att de 

kan ge sin tolkning på problemet och ge nya förslag för en lösning. Alla tre 

intervjupersoner jobbar i en experimentell miljö. Helena uppger att hon hela tiden 

utforskar nya sätt att affärsnätverka som har ett experimentellt innehåll. Detta är 

fördelaktigt menar Verganti och Öberg (2013) som skriver att aktörer i företagets 

affärsnätverk är viktiga bidragsgivare till radikala innovationer.  

5.3.4 Dolda behov 

Slutligen skriver Verganti och Öberg (2013) att radikal innovation går att uppnås om 

aktörerna är omedvetna om potentiella lösningar. Med detta i åtanke anser skribenterna 

att det är dolda behov som behövs för att skapa radikala innovationer. Eva-Karin menar 

att något som är förutsägbart inte kan vara innovativt och resultatet kan därför bli något 

helt annat än vad uppdragsgivaren inledningsvis hade i åtanke. Verganti och Öberg 

(2013) förespråkar för ett hermenuetiskt perspektiv i processen som kan tolka och 

visualisera dessa aktiviteter. Eftersom uppdragsgivaren inte alltid vet vad de vill ha, så 

måste konsulter därför tolka deras behov, menar Eva-Karin. Konsulter behöver därmed 

utforma aktiviteter i partnerskapet som lyfter fram dessa behov (Verganti & Öberg 2013). 

Helena berättar att det finns en risk i att företag enbart ser arbetsmetoderna som design 

thinking erbjuder, som något “lite inspirerande” och att metoderna därmed inte används 

långsiktigt. Robert lyfter däremot fram att design thinking-metoderna inspirerar till 

innovation.  
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6 SLUTSATS  

 
I denna studie har en djupare förståelse för hur kreativa företagskonsulters uppfattning 

om att arbeta relationsskapande inhämtats, där olika faktorer har diskuterats. Syftet med 

studien har varit att kvalitativt undersöka och analysera de faktorer som underlättar 

initiala samarbeten och långsiktiga relationer, mellan konsulter och deras 

uppdragsgivare. Detta med avseende på att nå en djupare förståelse om kreativa 

företagskonsulters relationsskapande med DT som arbetsmetod. Studiens 

frågeställning: “Hur arbetar kreativa företagskonsulter för att bilda och vårda 

affärsrelationer, med design thinking som arbetsmetod?”, har  besvaras utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv.  

    

Studiens resultat tyder på att det initiala samarbetet är präglat av att konsulten arbetar 

lika mycket för som med kunden. Utifrån konsulternas perspektiv finns det två kunder att 

beakta, uppdragsgivare och slutanvändare. Uppdragsgivaren är det företag som köper 

en viss aktivitet från konsulten medan slutanvändaren avser klientföretagets kund och 

den målgrupp som kommer att konsumera den färdiga problemlösningen. Resultatet 

visar att konsulterna lyckas hitta en balans mellan båda kunders behov och krav vid ett 

initialt samarbete genom att anpassa projektet utefter aktiviteter. 
           

Vidare visar studien att långsiktiga relationer arbetas fram genom att erbjuda en hög 

tjänstekvalitet samt utveckla nätverk. Dessa två möjliggör återkommande kunder som 

hjälper konsulten att jobba sig in i företaget. Genom att leverera bra tjänster och 

involvera kunderna utformas ett samskapande av värde och förståelse för användarnas 

behov.  

      

Studiens skribenter kan dra slutsatsen att innovationsförmåga även innefattar hur 

arbetet utförs, vilket är en av DTs styrkor. De studerande använder sig därför av 

workshops som är ett grundläggande tillvägagångssätt i att få ett användarcentrerat 

förhållningssätt till innovation. Att i denna fas involvera kundernas kompetens i 

designprojektet skapar en innovationskultur där deltagarna känner sig delaktiga i 

relationskapandet. De studerande konsulterna arbetar experimentellt och vågar därmed 
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att misslyckas och iterera, för att i slutändan leverera en tjänst som är i linje med 

användarens behov. Slutsatsen är således att de arbetar med värdeskapande processer 

tillsammans med sina kunder och användare i en social interaktionen. 

 

Studiens skribenter har även funnit att det både finns en långsiktig och en kortsiktig 

förklaring tillhörande termen inspiration. Om design thinking endast uppfattas av 

utomstående företag som något inspirerande kan det hända att relationen blir kortsiktig, 

men om DT istället ses som inspirationskälla för utveckling kan design thinking få en 

permanent roll i företaget. Skribenterna har funnit att respondenterna skapar sitt egna 

“språk” i användandet av workshops och kollaborativa aktiviteter. Alla studieobjekt 

förmedlar i intervjuerna att designprocessen är viktig för att skapa innovativa lösningar. 

Det är således viktigt att konsulter kan hitta ett utrymme för radikal innovation där det 

sedan accepteras av både slutanvändaren och klienten. Intervjupersonerna delar en 

akademisk bakgrund i samhällsvetenskaplig och företagsekonomisk utbildning och har 

därför möjligtvis lättare för att förstå kundens behov och tala i termer så de förstår.  

 

Tillsammans bidrar ovanstående faktorer till att kreativa företagskonsulter bildar och 

vårdar affärsrelationer med sina uppdragsgivare. Slutsatsen är således att de arbetar 

med värdeskapande processer i samarbete med uppdragsgivare och slutanvändare i en 

social interaktion. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Studiens slutsats grundar sig på en analys av företagsekonomiska teorier relaterat till 

design thinkers, som har lyst med sin frånvaro i den akademiska litteraturen. Denna 

studies främsta bidrag är således att ge akademiska kopplingar, som kan bidra till att 

konsulter får nya insikter i hur en långsiktig eller initial kontakt skapas med design 

thinking som metod och tankesätt. 

 

Eftersom studien bygger på endast tre intervjuer är undersökningen liten och de resultat 

som fåtts fram kan uppfattas som godtycklig. Fler studieenheter skulle därmed behöva 

undersökas för att säkerställa att forskningens antaganden gett en tillförlitlig bild av 

verkligheten (Kvale & Brinkmann 2009, s. 280). Trost (2010, s. 141) hävdar dock att ett 

generaliserbart urval anses som irrelevant för en kvalitativ studie, då det är människors 

uppfattningar som studeras. Ett ytterligare försvar mot urvalsstorleken ligger således i att 

studien valt intervjudeltagare utefter ett antal höga krav på “information-richness”. 

Slutsatserna är därmed grundade på de bäst lämpade för forskningsfrågan. Vidare är en 

risk vid kvalitativa intervjuer att intervjupersonerna kan ha färgats av de perspektiv som 

intervjuaren har och därmed kunde komma att ha påverkat de medverkandes åsikter. 

Genom noggranna förberedda intervjuer och en väl vald pilotintervju, dämpades denna 

risk.  

 

En intressant fortsättning till detta arbete skulle vara att utveckla resonemangen 

angående de hinder som finns med DT och se hur dessa påverkar medarbetarnas 

förmåga att agera relationsskapande. För att vidare belysa problemet skulle faktorer i 

slutsatsen även kunna testas på traditionella designbyråer för att se vilka skillnader och 

likheter som finns i hur de samarbetar. För att få en ingående inblick i hur konsulter 

arbetar med DT skulle det även, vara intressant att följa ett nystartat uppdrag från början 

till slut via observationer och djupintervjuer. En komparativ studie skulle även kunna 

göras på hur designutbildade konsulter i Sverige i arbetar med DT i förhållande till 

ingenjörer och managementkonsulter. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

• Vill du berätta om dig själv och din roll på företaget? 

• Hur brukar samarbetet inledas med era kunder?   

• Vad är era kunders förkunskap gällande DT? 

• Hur brukar ni gå till väga för att finna information om era kunders företag och 

deras dolda behov?  

• Hur arbetar du med att förmedla DT’s värde?  

• Hur skulle du definiera DT?  

• Hur upplever du DT’s bidrag till innovation? 

• Vad skulle du säga är DT’s brister? 

• Vilka fördelar anser du finns med DT?  

• Hur brukar kommunikationen och samarbetet med era kunder generellt sätt vara 

under projektet?  

• Vilken respons brukar du få efter det att projektet genomförts? 

• Vill du ingående beskriva något samarbete där DT använts? 

• Hur reagerar era kunder på arbetsättet DT?  

• Har du något exempel på när DT använts och bidragit till bättre lönsamhet för 

era kunders företag? 

• Hur ser du på utvecklandet av DT i framtiden? 
• Har du något du vill tillägga som du anser är viktigt, eller som vi har glömt att ta 

upp?  

 

TACK FÖR ATT DU TAR DIG TID ATT TRÄFFA OSS! 
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Bilaga 2 – Förförståelse 
 

För att förstå kontexten och dess komplexitet behövs en förkunskap och förförståelse i 

studieämnet DT. I denna bilaga presenteras studieskribenternas förförståelse och det 

underlag som legat till grund för insamlandet av empirin. 

 

Den historiska bakgrunden av DT och dess innehåll i litteraturen har utförligt kartlagts av 

Johansson-Sköldberg et al. (2013), de identifierade 168 källor i ämnesområdet och 80% 

härstammar från år 2000 och framåt. Studien tar en kritisk granskning på DT och 

kommer fram till att det finns olika betydelser beroende på i vilken kontext diskursen ses. 

Inom management ’världen’ beskrivs DT som “det bästa sättet att vara kreativ och 

innovativ” medan i design ‘världen’ är DT delvis ignorerad och tas för givet (Johansson-

Sköldberg et al. 2013). DT har dels rötter i design management som började som ett 

akademisk område på 1970-talet (Borja de Mozota 2002). Designmanagement 

undervisades av designers som syftade till att hjälpa management forskare och praktiker 

att förstå vad design är och varför det är relevant för företag (Borja de Mozota 2002). 

Johansson-Sköldberg, Woodilla & Çetinkaya (2013) anser att Simon (1969), fadern till 

konceptet “bounded rationality”, är en av grundarna till design forskning, på liknande sätt 

som Taylor var för management forskning. Simon’s utgångspunkt var att design handlar 

främst om skapande medan andra vetenskaper sysslar med vad som redan existerar 

(Simon 1969). Simon använde aldrig termen “design thinking”, men med hans kognitiva 

förhållningssätt till beslutsfattande och hans ofta citerade definition av design som “the 

transformation of existing conditions into preferred ones”, så är han en referens punkt för 

akademisk forskning i design och DT (Johansson-Sköldberg et al. 2013).  

 

Vidare är Schön (1983; 1987) en vanligt förekommande referens i DT publikationer 

(Kimbell 2011; Dorst 2011; Glen, Suciu, Baughn & Anson, 2015 ). Även Schön 

övervägde likt Simon managemnet praxis och ser DT som ett reflexivt utövande. Schön 

(1987) argumenterar för att managers bygger upp en i huvudsak ej analyserbar 

kapacitet för problemlösning genom lång och varierande praktiserande. Schӧn (1983; 

1987) gör även gällandet att det krävs mer än bara teknisk rationalitet, det måste även 

finnas en process för att engageras i en situation och användning av feedback och 

observationer som ett sätt för utveckling och lärande. (Johansson-Sköldberg, Woodilla & 

Çetinkaya 2013).  
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År 1992 kom därefter Buchanan ut med artikeln ”wicked problems” som har blivit en 

grundkälla inte bara för diskursen om DT, men även för hela design-området 

(Johansson-Sköldberg et al. 2013). Buchanann (1992) presenterade ett nytt synsätt där 

problemformuleringen och lösningen går hand i hand istället för i en sekvens av olika 

steg. Buchanan’s (1992) process perspektiv är till för att öka kommunikationen mellan 

alla parter som är delaktiga i en designprocess. Han föreslår fyra olika områden av DT 

som platser för insatser: (1.) Visuell kommunikation, (2.) Industridesign, (3.) 

Tjänstedesign, (4.) Interaktionsdesign (Buchanan 1992).  

 

Det var dock inte förrän ca 15 år senare som det fanns någon varaktig diskussion om DT 

(Johansson-Sköldberg, Woodilla och Çetinkaya 2013), och år 2009 fick ämnet som 

störst uppmärksamhet (Brown 2009; Rylander 2009b; Martin 2009; Kjaergaard 2009). 

IDEO, världens största designbyrå, började samma år marknadsföra sig som "ett 

innovationsföretag" snarare än ett designföretag. Detta plus ett nytt synsätt av en mer 

komplex rationalitet än strategi kan erbjuda, ökade intresset för innovation i DT 

diskursen (Beckman & Barry 2007; Stevens & Moultrie 2011). 

 

Brown, VDn för IDEO, satte sin stämpel på begreppet DT (2008, 2009) med sin 

definition ‘a discipline that uses the designer's sensibility and methods to match people's 

needs with what is technologically feasible and what is visible business strategy can 

convert into customer value and market opportunity’ - Brown (2008, s. 85-86). Brown 

(2009 s. 63) påpekar i sin bok att vid ett arbete med DT konsulter, klagade en 

företagsklient och sa:  “These people have no process!”. Brown föreslår att alla kan vara 

designers bara genom att följa stegen i hans cirkulära process model (2008, s. 88). Ett 

flertal artiklar ur Design Management Institute (DMI) kommunicerar samma avsikt att 

göra arbetssättet hos designers tillgängliga och meningsfulla till chefer (Liedtka 2014; 

Kim & Chung 2007; Feldman & Boult 2005). En närbesläktad, men ändå mycket 

annorlunda diskurs, utgår från Martin (2006, 2009), där DT ses som en pågående cykel 

för att generera idéer (abduktion), förutsäga konsekvenser (deduktion), testa, och 

generalisera (induktivt), som är ett sätt att närma sig obestämda organisatoriska problem 

(Dunne & Martin 2006). Tack vare Martins arbete har DT lanserats som en användbar 

process även i andra discipliner och har inspirerat skapandet av en verktygslåda av DT 

metoder (Lietdka & Ogilvie 2011). 

 


