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Sammanfattning   
Företaget Design AB befinner sig i en designbransch som präglas av normer och trender. Enligt 

den institutionella och kontingensteorin påvisas vikten av att ett företag förhåller sig till 

förändringar i rådande trender och normer för att överleva på marknaden. Dilemmat för ett 

företag inom branschen blir att de dels behöver anpassa sig till rådande normer och trender men 

samtidigt vill differentiera sig och sticka ut. Studien har som avsikt att genom en kvalitativ 

fallstudie ta reda på hur Design AB är konkurrenskraftiga samt om dessa strategier påverkas av 

normer och trender. Därefter ämnar studien undersöka hur företaget tar fram sina strategier 

utifrån tre teoretiska perspektiv. Från intervjuer med företagets anställda samt med deras kunder 

framkommer det att företaget har flera styrkor. Design ABs konkurrenskraft beskrivs ur 

företagets synvinkel samt bekräftas av deras kunder. Av studien framkommer även att 

företagets strategier i låg utsträckning påverkas av normer samt att de arbetar fram sina 

strategier utifrån erfarenheter.   
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1. Inledning  
I en väldigt snäv bransch är det viktigt att utmärka sig för att vara konkurrenskraftig. Vid 

utformning av strategier är det därför viktigt att ta hänsyn till organisationens omgivning för 

att den enskilda organisationen ska ha möjlighet att vara konkurrenskraftig (Porter, 1979).  Att 

skapa en strategi menar organisationsforskare innebär att utvärdera nuvarande situation och 

därmed ta reda på vad företaget gör bra samt vad företaget behöver göra bättre (Borja de 

Mozota, 2003).  

 

I en intervju av Cap&Design med Jacqueline Bourke, senior manager på bildbyrån Getty 

Images, beskrivs visuell kommunikation att vara i konstant förändring utifrån en politisk, 

kulturell och social synvinkel (Buch, u.å.). På samma sätt som grafisk design påverkas av dessa 

förändringar, i form av normer och trender, gör dekorationer i butiker och skyltfönster det. Att 

hela tiden anpassa sig efter de trender som finns i samhället, både i till exempel visuella uttryck 

och digitalisering, menar forskare är en avgörande faktor för att ett företag idag ska överleva 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012; Hatch, 2002). Att verka inom en kreativ bransch 

betyder dock inte alltid att man behöver följa trenderna. Vi influeras alla av de intryck som vi 

utsätts för, men designexperten Li Pamp menar i en intervju med SVT (Berglund, 2016) att det 

är en trend i sig att inte följa trender. Därför kan man fråga sig om det är viktigt att följa trender 

eller inte inom en kreativ bransch och hur arbetar företaget i så fall för att följa med i 

utvecklingen men ändå sticka ut?  

 

Paradoxen för företag inom designbranschen blir att de å ena sidan behöver anpassa sig efter 

rådande trender samtidigt som de behöver vara konkurrenskraftiga genom att differentiera sig.  

 

Genom en fallstudie av ett företag som designar skyltfönster och andra dekorationer åt sina 

kunder avser denna undersökning belysa de strategier som företaget Design AB använder för 

att behålla sin konkurrenskraft. Företaget heter egentligen något annat men kommer, på grund 

av krav om anonymitet, genom undersökningen att benämnas som Design AB. Då företaget 

befinner sig i en nischad bransch medför det att företaget behöver sticka ut och ha ett bra rykte. 

Även om designbranschen präglas av att sticka ut rent estetiskt kommer företagen fortfarande 

att behöva anpassa sin verksamhet utefter marknadens ständiga förändring.   
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1.1 Problemdiskussion 

Efter industrialiseringen ökade antalet handelsbodar och butiker i städerna runt om i Sverige. 

Handelsbodarna övergick på 1900-talet till att ha över-disk-betjäning men det behövdes en till 

komponent för att sticka ut och fånga in sina kunder, skyltning ut mot gatan. Det började med 

en skylt som beskrev verksamheten, fönstren förstorades och dekorerades med varor från 

butiken. Skyltfönstret som vi känner till det idag var fött! (Handelnshistoria, u.å.)  

 

Skyltfönstret ses idag som en viktig kommunikationskanal för butiker och därför menar Bell 

och Ternus (2007) att företag bör investera i detta. Att ha ett attraktivt skyltfönster ger butiken 

en större möjlighet att fånga in kunder som annars bara hade gått förbi (Peter Bressler, 2016). 

Skyltfönster och butiksdekorationer har idag fått en större betydelse än att bara visa upp 

butikens produkter (Schmidt Thurow, Sköld Nilsson, 2008). Istället ska de skapa en 

helhetsupplevelse som ska verka för att positionera och differentiera butikens varumärke (ibid.). 

Pine och Gilmore (1999) hävdar att det är viktigt även för företag som inte har en kreativ 

verksamhet att skapa en upplevelse. Denna kreativa kommunikation bör vara nyskapande och 

bidra med en meningsfullhet till varumärket (Lethagen, Modig, 2008).  

 

Då företaget i undersökningen, Design AB, har många olika kompetenser inom utformning av 

dekoration och skyltning är det svårt att definiera en bransch som företaget verkar i, vilket enligt 

Lowendahl (2005) är någonting som utmärker professionella serviceföretag. Eftersom Design 

AB levererar en tjänst i form av dekoration och skyltning av produkter är det viktigt att detta 

ska tilltala en viss målgrupp (Bressler, 2016). Designen som tas fram behöver därför spegla 

rådande trender och normer som berör den specifika målgruppen (Palm, 2006). I den 

föränderliga miljö som vi idag lever i är det därför viktigt att hela tiden förhålla sig till dessa 

normer och trender, men även till teknikens utveckling och aktuella samhällsfrågor (Buch, u.å.). 

Att hela tiden följa förändringar som organisation sägs vara nödvändigt för att överleva (Røvik, 

2000). Detta medför risken att organisationen tappar sin legitimitet om förändringarna inte görs 

i tid (ibid.). Eftersom företagets arbete i stor mån styrs av kundernas önskemål och dessa 

önskemål påverkas av trender och normer inom kundens målgrupp (Palm, 2006), behöver även 

Design AB ta hänsyn till dessa. Det är nämligen viktigt för dekorationsföretaget att inte bara 

tillfredsställa den primära kunden utan alla intressenter (Lowendahl, 2005). I och med detta 

frågar vi oss hur dessa normer påverkar företagets produkt samt om detta påverkar 

organisationens utformning. Att titta på Design ABs strategier samt hur de påverkas av sin 
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omgivning är intressant, då företagsstrategier enligt organisationsteorin bestäms utifrån 

företagets förhållande till omgivningen (Bengtsson och Sveningsson, 2012).   

 

1.2 Syfte  
Undersökningens syfte är att skapa förståelse utifrån en fallstudie, om hur ett dekorationsföretag 

behåller sin etablerade plats på en föränderlig marknad. Genom att belysa hur företaget skapar 

sina strategier diskuteras om och hur omgivningen påverkar företaget och dess strategier.  

 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka konkurrensstrategier har Design AB och påverkas företagets struktur samt 

strategiskapande av normer och trender? 

 

1.4 Design AB 

På grund av företagets anonymitet finns inga länkade källor i beskrivningen som bryter mot 

anonymitetskravet. Informationen i kommande avsnitt är hämtad från företagets egna hemsida 

samt oberoende källor som allabolag.se samt Retriever Business.  

 

Design ABs huvudsyfte är att skapa visuell kommunikation till olika marknadsplatser. Enligt 

företagets egen hemsida erbjuder de i sin produkt främst dekorationer och företaget är idag 

framstående inom foliering, skyltfönster, skyltar och designkoncept. Förutom detta jobbar de 

även med varumärkesstrategi och att kombinera olika varumärken från butiker i en större helhet 

som ska representera en galleria. Företagets kunder är idag några av de mest välkända 

galleriorna i Stockholmsområdet. Enligt en oberoende källa går det att utläsa att företagets 

bransch benämns som “reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning” vilket kan räknas till en 

stor andel företag som arbetar med visuell kommunikation.  

 

Företaget har bedrivit sin verksamhet sedan ca 30 år tillbaka och uppvisar idag goda resultat 

enligt en oberoende källa. Företagets benämns som mikroföretag då antalet anställda är färre 

än 10 personer och har en årsomsättning som understiger två miljoner euro (Europeiska 

kommission, u.å.). De anställda har olika uppgifter som innefattar till exempel dekoration, 

projektledning och administration. På grund av krav om anonymitet finns inte möjlighet att 

specificera antal medarbetare på företaget samt deras position. Även Design ABs kunder är 
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anonyma vilket medför att dessa inte nämns vid namn samt att deras verksamheter beskrivs 

sparsamt.  

 

2. Teoretisk bakgrund  
För studien har vi valt att utgå ifrån den institutionella teorin samt kontingensteorin eftersom 

dessa avser hur organisationer påverkas av sin omgivning. Dessa teorier anses intressanta då 

vårt syfte är att belysa de konkurrensstrategier företaget tar fram och hur dessa påverkas av 

samhällets inflytande.  I detta avsnitt kommer även olika perspektiv på strategiskapande att 

behandlas. Utifrån teorierna har vi valt att ta fram intervjufrågor vilka har som avsikt att 

spegla de olika kraven från omgivningen (se frågor i ”Bilaga 1-Intervjufrågor”). 

 

2.1 Institutionell teori  
Omgivningen kring en organisation kan delas upp i olika segment beroende på hur de påverkar 

organisationen (Hatch, 2002). Dessa olika instanser kan ställa olika typer av krav, dels 

ekonomiska och tekniska samt dels sociala och kulturella (ibid.). För att en organisation ska 

behålla sin legitimitet behöver den således anpassa sig efter förändringar i omgivningen 

beroende på dessa krav (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012; Hatch, 2002). 

 

Utifrån det institutionella perspektivet beskrivs beslut med rationella termer oavsett om 

dessa egentligen är rationella eller emotionella. När en lag, regel eller norm institutionaliseras 

ses det som en självklar handling som inte går att ifrågasätta. Därav kan ett emotionellt laddat 

beslut förklaras i rationella termer. Institutionell påverkan kan beskrivas som tre olika delar; 

juridiskt och politisk inflytande, kulturellt inflytande samt socialt inflytande. (Hatch, 2002)  

 

För att en organisation ska behålla sin legitimitet måste den organisationen förhålla sig till vad 

den institutionaliserade omgivningen har för rådande normer och värderingar. Dessa kan handla 

om till exempel ett styrsätt, produktion eller kommunikation. Kan en organisation visa att den 

förhåller sig till de rådande normerna uppnår organisationen social legitimitet. Hatch (2002) 

menar att social legitimitet ses som en viktig resurs för organisationens överlevnad. För stort 

fokus på att uppnå den sociala legitimiteten skulle dock kunna utnyttjas.  När social legitimitet 

uppnåtts behöver organisationen teoretiskt sett bara anpassa sig i det som syns för externa 

intressenter för att bibehålla sin positiva bild. (ibid, 2002) 
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Den tidiga institutionella teorin tog inte hänsyn till den påverkan som organisationen har på sin 

omgivning. Detta utvecklades i det som kom att kallas den nyinstitutionella teorin, vilken 

fokuserade på processerna för hur organisationen förändras samt på den institutionella miljön. 

När omgivningen definieras finns det en tendens att de berörda organisationerna blir mer och 

mer lika varandra då de anammar legitima organisationssätt. (Eriksson-Zetterquist, Kalling, 

Styhre, 2012) 

 

Den institutionella teorin anses intressant för undersökningen då teorin behandlar hur 

omgivningen kring en organisation ser ut. Teorin har som utgångspunkt att beskriva hur en 

omgivning skapas med hänsyn till normer och regler (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 

2012), vilket är den omgivning som studien avser att behandla.  

 

2.2 Isomorfism  
Inom den institutionella teorin grupperas organisationer i olika organisationsfält och en 

konsekvens av detta är att organisationerna blir mer och mer lika varandra. Detta fenomen 

förklaras med isomorfism. Det finns tre typer av isomorfism: tvingande, imiterande och 

normativ. (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012; Hatch, 2002) 

 

Eftersom isomorfismen behandlar hur organisationer inom samma fält, eller bransch, 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012; Hatch, 2002) efterliknar varandra anses teorin 

intressant för undersökningen. Utifrån isomorfism och den institutionella teorin vill studien 

därmed undersöka om och i så fall hur Design AB efterliknar andra organisationer inom samma 

bransch. 

 

2.2.1 Tvingande isomorfism  

Det tvingande inflytandet verkar från den juridiska och politiska sektorn. Det beskrivs som 

tvingande eftersom det avser de lagar och regler som vårt samhälle är uppbyggt på. På så sätt 

ser inflytandet olika ut beroende på i vilket land samt vilken maktstruktur man utgår ifrån. De 

olika sektorernas inflytande kan vara svåra att skilja på eftersom de båda utgår ifrån rådande 

maktstrukturen i samhället, men eftersom de utgår ifrån regleringar och praxis i samhället har 

det ändå stor påverkan på och av andra sektorers inflytande. Till exempel har de ekonomiska 
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regleringarna inflytande över hur näringsverksamheten och konkurrensen ser ut i de olika 

branscherna medan det sociala och kulturella inflytandet påverkas av lagar om till exempel 

arbetsförhållanden. (Hatch, 2002)  

 

2.2.2 Imiterande isomorfism 

Flera forskare påstår att den imiterande isomorfismen ofta är ett tecken på osäkerhet i 

organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012; Hatch, 2002). Denna typ av 

isomorfism uppkommer ofta när en organisation försöker efterlikna en annan och uppnå samma 

framgång. Oftast syns detta då en organisation har ställts inför ett problem men inte har tagit 

fram en egen lösning. Istället anammar organisationen en process från en annan organisation 

som anses vara legitim (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012). Problemet kan då bli att 

de befintliga processerna och värderingarna krockar. Ett vanligt sätt att lösa sådana problem är 

att löskoppla de olika organisationsprocesserna från varandra (Røvik, 2000). Löskopplingen 

legitimerar implementeringen genom att påvisa att de olika processerna gäller för olika 

avdelningar och därför inte krockar med den stora helheten (ibid). På så sätt går det att visa på 

att de socialt legitima processerna finns i organisationen trots att det inte används överallt.  

 

2.2.3 Normativ isomorfism 

Detta avser de normer och värderingar som finns i organisationens omvärld. Detta inflytande 

kommer ifrån den sociala och kulturella sektorn. Den sociala sektorn berör till exempel 

klasstrukturer och demografi samt livsstilar och handel medan den kulturella sektorn berör 

historia, traditioner och förväntningar på beteenden. I den normativa isomorfismen behandlas 

även praxis inom en bransch.  (Hatch, 2002)  

 

Det går att sammanfatta begreppet som de rådande trender som finns i samhället. Eftersom det 

normativa inflytandet även avser hur aktörer inom samma bransch arbetar samt förväntad 

utbildning är det för undersökningen relevant att även inkludera visuella kommunikation i 

begreppet. (Jyräma, Äyväri, 2010) 
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2.3 Kontingensteori 

Kontingensteorin har växt fram som en motsats till den mekaniska synen på organisationer. 

Istället ser man på organisationer ur ett mer organiskt perspektiv (Morgan, 1999). Enligt 

kontingensteorin menar man att organisationer behöver ha flexibla och öppna former av ledning 

eftersom det är ledningens roll att se till att organisationen anpassar sig efter sin turbulenta 

omgivning. Teorin menar också att organisationen styrs utifrån kontextuella faktorer som ger 

organisatoriska konsekvenser och avgör bland annat företagets strategier (Olve, Lindvall, 

Nilsson & Samuelsson, 2008).  

 

De kontextuella faktorerna som påverkar organisationen avser den omvärld som organisationen 

befinner sig i (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012). Lawrence och Lorsch (1967) menar 

i sin studie att organisationer först tar strategiska beslut som avgör i vilken omvärld de befinner 

sig i och därefter medför de kontextuella faktorer att organisationen måste anpassa sig. För att 

faktorerna ska kunna speglas korrekt i organisationen behöver den interna och externa miljön 

matchas även i fortsatt förändring. Det finns olika syn på om ett optimalt sätt att organisera en 

verksamhet existerar. Lawrence och Lorsch (1967) menar i sin forskning att det på sätt och vis 

finns ett optimalt sätt att bygga upp en organisation. De menar på att den optimala 

organisationen måste vara en som kan hantera variation och komplexitet i organisationens 

omvärld (Lawrence och Lorsch, 1967). Olve et.al (2008) menar däremot i sina studier att den 

ständiga förändringen och turbulenta miljön som organisationen befinner sig i medför att det 

inte finns något bästa sätt att driva en organisation.  

 

De organisatoriska konsekvenserna ser till hur omvärlden påverkar organisationens struktur. 

Burns och Stalker (1994) menar i sin studie från 1961 att det finns två olika organisationstyper: 

mekanisk och organisk. Den mekaniska organisationen har en tydlig hierarki och ses som 

centraliserad och specialiserad medan den organiska har en större tillit till sina medarbetares 

förmåga att skapa och utföra sina egna arbetsuppgifter (ibid.). I sin studie menar Burns och 

Stalker (1994) att de organiska organisationerna var mer framgångsrika eftersom de lättare 

kunde anpassa sig efter förändringar, vilket kontingensteorin menar är det viktigaste för att 

överleva.  

 

Till skillnad från den institutionella teorin behandlar kontingensteorin i större utsträckning hur 

den enskilda organisationen ser ut (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012). Teorin avser 
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hur en organisation bör vara uppbyggd för att kunna hantera förändringar i sin omgivning 

(ibid.). Teorin anses relevant för studien då den behandlar en konstant förändring i 

omgivningen, vilket vi kan se i Design ABs bransch då den präglas av förändring i rådande 

normer och trender.  

 

2.4 Att skapa en strategi 

Strategiteori är ett brett fält med olika perspektiv och mångdimensionella synsätt. Begreppet 

strategi kommer från början ur militären och betydde hur man bör kriga, men begreppet har 

idag spridits sig och används i allt fler betydelser och sammanhang.  Denna undersökning 

kommer att titta på strategier utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Det 

företagsekonomiska strategiperspektivet menar att strategiers främsta syfte är att visa hur ett 

företag eller en organisation går till väga för att nå förutbestämda ambitioner eller 

målsättningar. (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012; Bengtsson och Sveningsson, 2012) 

 

Undersökningen kommer utgå ifrån tre perspektiv på strategiskapande: det analytiska 

perspektivet, processperspektivet samt det kritiska perspektivet. Dessa perspektiv är relevanta 

för studien då den avser att undersöka hur Design AB tar fram sina strategier samt om detta 

påverkar företagets konkurrenskraft. Perspektiven benämns med olika samlingsnamn beroende 

på vilken forskare som formulerat dessa. Vi har för denna studie valt att hänvisa till Bengtsson 

och Sveningssons (2012) definition på begreppen.  

 

2.4.1 Analytiska perspektivet 

Utifrån det analytiska perspektivet menar man att strategier ska vara långsiktiga och ett resultat 

av noggrann planering (Bengtsson och Sveningsson, 2012). När strategierna skapas utgår man 

ifrån analyser av omvärlden och det specifika företaget, vilka ska hjälpa organisationen att ta 

fram rationella tillvägagångssätt för att nå ett önskat resultat (ibid.). Analyserna görs förslagsvis 

utifrån välkända strategiska verktyg som till exempel en SWOT-analys, vilken har som syfte 

att belysa företagets styrkor, svagheter och konkurrensfördelar (Porter, 1979). Fördelningen av 

resurser kan vara konkurrenskraftiga på olika sätt till exempel genom att vara ovanliga, 

värdeskapande för kunden eller unika (Barney, 1991).  

 

Perspektivet har fått stor genomslagskraft då det utgår ifrån allmänna modeller som går att 

anpassa på många företag samt att det är enkelt att tillämpa strategierna som modellerna 
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resulterat i (Bengtsson och Sveningsson, 2012). Dock kritiseras perspektivet för att vara 

bräckligt då det ger en illusion av att man är har kontroll över företagens framtida resultat (ibid.) 

och hur omgivningen ska utspela sig (Mintzberg, 1994).  

 

2.4.2 Processperspektivet  

Om man ser till processperspektivet skapas strategier utifrån erfarenheter snarare än från 

analyser. Man menar därför att strategier ska utvecklas i efterhand med hänsyn till erfarenheter 

från individen, organisationen och marknaden (Mintzberg, 1994). Förespråkare anser att 

processperspektivet är att föredra eftersom vi inte kan kontrollera hur framtiden ska spelas så 

att det passar organisationens strategier. Vårt samhälle präglas av mångtydiga och 

motsägelsefulla intressen som begränsar möjligheten att göra en fullständig och rationell analys 

(Bengtsson och Sveningsson, 2012). Istället behöver organisationer förhålla sig till strategier 

på ett alternativt sätt och fokusera i högre grad på att skapa en organisationsstruktur som är 

bättre på att förhålla sig till en komplex och föränderlig värld (ibid.). Mintzberg (1994) menar 

på att kreativa lösningar är bättre lämpat för organisationer än strikta strategier. Utifrån detta 

resonemang påstår Bengtsson och Sveningsson (2012) att man bör lägga mindre energi på att 

formulera och implementera strategier i organisationer och mer tid på att stödja framväxten av 

strategier genom erfarenheter av olika handlingssätt.  

 

På grund av att strategier utifrån processperspektivet snarare ses som en organisationsstruktur 

menar kritikerna att strategierna ändå blir svåra att förändra då detta innebär att strukturella och 

kulturella förhållningssätt i så fall behöver förändras. Det är viktigt att skilja på strategisk 

planering och strategiskt tänkande för att kunna skapa en relation mellan dem. Detta är för att 

de båda ska kunna bidra till skapandet av de strategiska processerna. (Mintzberg, 1994) 

 

2.4.3 Kritiska perspektivet 

I det analytiska och processperspektivet ligger fokus på att legitimera chefens roll i 

verksamheten genom skapandet av strategier (Bengtsson och Sveningsson, 2012). Det kritiska 

perspektivet menar däremot att strategier ska ses som verktyg som belyser och formar 

verksamhetens arbetsprocesser utifrån till exempel lönsamhet, produktivitet och konkurrens 

(Levy, Alvesson, Willmott, 2003). Detta menar det kritiska perspektivet kan göras genom att 

istället fokusera på att skapa värde för medarbetarna genom organisatoriska aktiviteter som ger 

verksamheten en identitet (Bengtsson och Sveningsson, 2012).  
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Trots att strategiförespråkare menar att när en chef formar strategier för ett företag sker detta 

på ett icke politiskt vis, menar det kritiska perspektivet att strategier skapar ett hierarkiskt 

förhållningssätt som ändå påverkar organisationen politiskt (Bengtsson och Sveningsson, 

2012). Kritiska perspektivet motsätter sig hierarkin eftersom man då inte hör till alla röster i 

organisationen (Levy et.al, 2003). Istället bör man fokusera på det som skapar värde och mening 

i organisationen (ibid.).  

 

3. Metod 

Avsnittet nedan avser att förklara hur undersökningen har utförts. Undersökningen avser att 

skapa förståelse genom en kvalitativ ansats där tolkning och analys av informnaternas svar är 

avgörande. Tolkning, förklaring och utvärdering kunde genomföras med hjälp av relevanta 

forskningsteorier inom området.  

 

3.1 Forskningsmetod 

Utgångspunkten i valet av undersökningsmetod och forskningsdesign var studiens syfte, som 

avser att generera en djupare inblick i Design ABs konkurrensstrategier. För att kunna hitta 

mönster i företagets arbete utifrån den teoretiska referensramen samt identifiera deras 

konkurrensstrategier genom empirisk undersökning, krävs det en djupare inblick i företagets 

arbete. Detta är nödvändigt för att kunna länka mönster och teorier samt för att placera studiens 

fynd i ett bredare sammanhang. Vi använde oss av en kvalitativ metod med en abduktiv 

forskningsprocess där de empiriska och teoretiska delarna med hjälp av varandra belyser och 

tolkar ett fenomen. Denna strategi anses vara passande för fallstudieundersökningar eftersom 

analysen av empirin både kan kopplas till och inspireras av en teoretisk referensram för att hitta 

ett mönster och göra nya upptäckter för större förståelse. (Alvesson, Sköldberg, 2008) 

 

3.2 Forskningsdesign 

Denna studie har genomförts som en fallstudie med fokus på en organisation. Bryman och Bell 

(2013) poängterar att när man vill göra en detaljerad och djupgående granskning av ett fall 

passar denna design bra ihop med en kvalitativ metod, vilken bland annat omfattar intervjuer. 

Fördelen med detta idégivande tillvägagångssätt är att det ger en inblick, trots begränsad 

förkunskap, om hur arbetsprocessen går till eller skapar förståelse om ett fenomen (Ejvegård, 
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2009). Med vår fallstudiebaserade undersökning ville vi utläsa och belysa Design ABs 

konkurrensstrategier och vilka åtgärder de tar för att överleva på marknaden. Anledningen till 

att vi valde bort att göra en mer övergripande studie med bred och omfattande täckning som 

skulle inkludera flera företag, var för att vi ville ha en djupare förståelse i det specifika 

företagets framgångsfaktorer. Fallstudien ökar möjligheten att kunna reda ut komplexiteten av 

ett fenomen samt förklara anledningen till varför vissa resultat kan uppstå och hur olika 

variabler är sammanlänkade. (Denscombe, 2009)  

 

3.3 Urval  
Vid val av undersökningsenhet bör valet utgå ifrån kännetecken hos objektet som är utmärkande 

samt är av betydelse för den teoretiska frågan eller det praktiska fallet (Denscombe, 2009). Det 

som utmärker det valda företaget för vår fallstudie är att Design AB har varit i branschen sedan 

ca 30 år tillbaka, vilket innebär att de har stor erfarenhet på marknaden. De har haft ett bra 

finansiellt resultat de senaste fem åren, visar en oberoende källa, och har välkända företag som 

kunder. På grund av företagets soliditet, resultat och attraktiva kundbas har undersökningen 

utförts för att bidra med kunskap om hur företag kan överleva och behålla sin konkurrenskraft 

i branschen. Deras kunder är bland de största galleriorna i Stockholm. Dessa handelsplatser 

utmärker sig i sin exklusivitet genom att erbjuda sina kunder utmärkande omgivningar och 

handelsvaror av den högsta kvaliteten på den internationella marknaden. 

 

I urvalsstrategi gällande intervjuinfromanter ville vi få in flera olika röster för att få en mer 

nyanserad bild. Genom att intervjua alla tillgängliga personer på företaget kunde vi få en 

omfattande bild av verksamhetens interna och externa processer samt att höja urvalets 

pålitlighet. På grund av krav om anonymitet vill företaget inte ange hur många anställda som 

finns samt vilka roller de har (se avsnitt ”1.4 Design AB”). Studien utgår ifrån företagets egna 

perspektiv på konkurrensstrategier samt normer och trender, men för att bekräfta detta har även 

intervjuer gjorts med Design ABs kunder. Vi har valt att genomföra intervjuer med tre av 

företagets kunder, vilka alla är gallerior i Stockholm, där vi har träffat en person som har kontakt 

med Design AB. Detta gjordes dels för att få en mångfasetterad bild av samarbetsprocesser 

mellan företaget och kunden, dels för att öka trovärdigheten för det materialet som vi fått från 

intervjuer med företaget. Uppfattningen av sin arbetsplats och dess arbetssätt kan skilja sig från 

bilden som andra arbetspartner kan få av den. Begränsningen till just tre av företagets 
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arbetspartners har gjorts eftersom dessa är några viktiga kunder gällande inkomster och 

arbetsbelastning enligt företagets egen beskrivning. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen för vidare analys i denna studie har genomförts i två steg. Först studerades 

och beskrevs forskningsområdet med hjälp av insamling av sekundärdata som genomfördes 

med litteratursökning. Detta är för att skapa en förståelse runt ämnet och ta del av forskningen 

som har redan genomförts på området. Sedan har insamlingen av primärdata påbörjats genom 

en fallstudie som har en anknytning till den teoretiska frågeställningen.  

 

3.4.1 Sekundärdata 

Det är viktigt för en fallstudieforskare att ha en klar bild av forskningens syfte och dess 

teoretiska frågeställning, för att kunna tolka och analysera den insamlade informationen samt 

kontrollera att arbetsprocessen besvarar de teoretiska riktlinjerna (Yin, 2007). Innan den 

empiriska studien genomfördes var det viktigt att göra en ordentlig teoretisk undersökning för 

att lära sig mer om studiens ämne och vad som redan är känt från tidigare studier. Studiens 

sekundärdata har samlats in genom att studera och sortera ut relevant litteratur samt 

vetenskapliga artiklar som behandlar konkurrensstrategier och företags anpassning till 

omvärlden. Internetsökning i olika vetenskapliga databaser har använts för att hitta relevant 

information kring företaget, branschen och deras kunder samt för att studera hur marknaden för 

det verksamma företaget ser ut. 

 

3.4.2 Primärdata 

Studiens utformning baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Genom att använda 

oss av medarbetarnas reflektioner och deras tolkningar av arbetsprocesser, samt synen på 

arbetsmarknaden i stort, kunde vi få en insikt i deras arbetssätt och definiera vilka strategier 

som har lett dem till att vara ett konkurrenskraftigt företag. Intervjuer är en givande metod när 

man strävar efter större flexibilitet gällande inriktning och fokus under 

undersökningsprocessen, där mer utrymme för alternativa frågeställningar eller tankesättet 

kring fenomenet finns (Bryman och Bell, 2013). En fördel med semistrukturerade intervjuer är 

att det ger frihet i utformningen och ordningen av frågorna, vilket kan ge resultat som täcker 

flera dimensioner (Ahrne och Svensson, 2011). Med hjälp av den teoretiska referensramen 

kunde vi utforma och anpassa intervjufrågor för att komma närmare till insikter om fenomenet 
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och kunna besvara studiens frågeställning. Vi valde att lägga fokus på att skapa en förståelse 

om vilka nuvarande strategier företaget använde sig av och vad som har gjort dem hållbara över 

tid.  

 

För att kunna utföra intervjuerna på bästa sätt och generera givande resultat förberedde vi en 

intervjuguide, för att inte riskera att få irrelevant material för undersökningen (Hartman, 2004). 

Under intervjuerna valde vi att sortera frågorna utifrån trattmodellen där de första frågorna 

behandlade marknaden i stort och sist avslutade vi med frågor om det specifika företaget. 

Ordningen på intervjuerna var genomtänkt och den första intervjun gjordes med den person 

som har en koordinerande roll i företaget. Denna intervju hade som primärt syfte att ge oss en 

större inblick i företaget och deras kunder. Utifrån detta kunde vi dels avgränsa undersökningen 

till vår frågeställning och dels vilket perspektiv av frågeställningen varje intervjuperson kan ge 

insikt om. Därefter utfördes intervjuerna med olika frågor beroende på vilken relation till 

företaget informanten hade (se “Bilaga 1-Intervjufrågor”).  

 

Intervjufrågorna skickades ut två dagar i förväg för att informanterna skulle få en bild av vad 

som förväntas av dem och vilket specifikt tema vi är mest intresserade av. Risken med att skicka 

ut frågorna i förväg är att informanten kan tänka ut det mest gynnsamma svaret för företagets 

image snarare än att svara spontant. Trots risken valde vi att ändå skicka ut frågorna eftersom 

flertalet informanter efterfrågade detta. Enligt Bryman och Bell (2013) är överlämnandet av 

frågorna något som till och med kan ge en större tillförlitlighet till intervjun.  Det viktigaste är 

att intervjutillfället skapar en bild av hur medarbetarna uppfattar sin omgivning (ibid.). Att 

frågorna skickades ut innan intervjun medförde att intervjutillfället kunde effektiviseras, vilket 

var ett önskemål från informanterna när intervjuerna bokades, samt resultera i så relevanta svar 

för undersökningen som möjligt. Innan genomförandet av intervjuer valde vi att spela in 

intervjuerna då detta skulle göra oss båda uppmärksamma på följdfrågor och intryck för att vi 

i senare skede båda skulle kunna bidra med tolkning av hela samtalet. För att kunna uppnå en 

mer fullständig återgivning av intervju är ljudinspelning att föredra (Yin, 2007), vilket hjälpte 

oss under analysarbetet. Den planerade ljudupptagning kunde inte genomföras med alla 

informanter, då medarbetarna på Design AB har ställt krav på att inte spela in ljudet samt skicka 

våra anteckningar från samtalet för deras godkännande. Fem av sju intervjuer var genomförda 

i ett fysiskt möte och två intervjuer var genomförda via telefon. Detta är på grund av att 

informanterna inte hade tid till ett fysiskt möte. Under genomförandet av telefonintervjuerna 
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lyckades vi skapa en lättsam och naturlig samtalsmiljö, vilket resulterade i att informanterna 

kunde svara öppet och trovärdigt. Efter intervjuerna sammanställdes all information skriftligt. 

Datan strukturerades utefter företagets respektive kundernas perspektiv samt delades upp i olika 

teman utifrån information som framkommit i intervjuerna.  

 

3.5 Forskningens kvalitetsmått 

Vid valet av den kvalitativa forskningen har vi tagit hänsyn till både fördelar och de 

problematiska aspekterna av metoden.  Under studiens planering och genomförande har vi 

försökt minimera de kända riskerna med hjälp av forskningstekniker.  

 

För att kunna öka trovärdigheten och åstadkomma exakt och träffsäker data finns det flera sätt 

att angripa problem förknippade med kvalitativ forskning. Till exempel kan studien tillämpa 

transparens, triangulering och återkoppling till fältet (Ahrne, Svensson, 2011). I denna 

undersökning tar vi hänsyn till dessa punkter och strävar efter en tydlig redogörelse för 

forskningsprocessen för att kunna göra en kritisk granskning av studiens genomförande. Det 

görs en kombination av två olika sätt av datainsamling i form av en empirisk studie samt 

teoretisk insamling. Denna metod ger vår studie en ökad träffsäkerhet och en mer fullständig 

bild av ett fenomen. För att kunna kontrollera den insamlade datans validitet kan forskaren 

återvända till fältet för att få en bekräftelse från informanter att materialet är tolkat på ett korrekt 

sätt (Denscombe, 2016). Detta har gjorts i denna studie för att dels försäkra oss om att vi har 

skapat en rättvis bild utifrån intervjuerna för att kunna dra rättvisa slutsatser. Även genom att 

följa etiska principer vill vi se till att alla informanter känner att de har blivit representerade på 

rätt sätt. Efter intervjuerna har informanterna haft möjlighet att ta del av våra utförliga 

anteckningar från tillfället för att kunna se till att vi har tolkat intervjusvaren på rätt sätt.   

 

Inom den kvalitativa forskningen är det problematiskt att upprepa samma studie och få 

likvärdiga resultat, men man kan åstadkomma en större pålitlighet genom att noggrant 

återspegla alla beslut, val och datainsamlingsprocessen som har gjorts i en studie (Denscombe, 

2016). För att läsaren skulle kunna kontrollera tillförlitligheten och utvärdera slutsatser i denna 

studie har all dokumentation av undersökningsförloppet, val av källor och argumentation 

redovisats på ett tydligt sätt.  
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För att kunna diskutera om forskningens överförbarhet, i mening av generaliserbarhet inom 

kvalitativa studier, är det viktigt att läsaren får tillräckligt med information om den specifika 

undersökningen för att kunna bedöma om man kan applicera resultatet till andra praktiker 

(Denscombe, 2016). Denna studie innehåller en beskrivning av det studerade företaget och 

medarbetarnas synpunkter samt en redogörelse av teoretiska ramar för att läsaren ska kunna 

skapa en fullständig förståelse av det som studien ämnar studera.  

 

Eftersom kvalitativ datainsamling alltid är beroende av tolkningsprocesser medför detta 

konsekvenser på studiens objektivitet (Denscombe, 2016). Detta beror på att forskarens 

identitet präglas av egna värderingar och synsätt som inte kan elimineras helt (ibid.). Vi anser 

att det är gynnsamt för studien att det är två personer som genomför denna undersökning 

eftersom det minskar ensidighet i tolkningen och analysen av data, vilket också gör studien mer 

opartisk. För att närma sig forskningen med öppet sinne har vi behandlat all data med respekt 

och omsorg till alla detaljer. Mycket uppmärksamhet har lagts till empirisk data som på något 

sätt är avvikande och kräver alternativa förklaringar. Vi har även reviderat flera teorier och 

förklaringar för vårt angreppssätt till fenomenet. 

 

3.6 Metodkritik 

Forskarna Ahrne och Svensson (2011) poängterar att en kvalitativ forskning medför 

problematik gällande trovärdighet och generaliserbarhet och därmed ställer andra krav än 

kvantitativ forskning. Med hänsyn till den bristande generaliserbarheten utifrån en fallstudie 

och forskningens syfte, gör vi inget anspråk på att generalisera resultat utan det är just Design 

ABs strategier som ligger i vårt intresse.  

 

Eftersom alla informanter varit medvetna om vilket företag som uppsatsen avser att undersöka 

finns det risk att informanterna svarar på ett sätt som är fördelaktigt för företaget. För att få 

informanterna att känna sig trygga med att kunna säga vad de verkligen tycker har vi utlovat 

anonymitet.  

 

Under intervjuprocessen var det några informanter som inte ville bli inspelade. Detta gjorde att 

vi inte hade samma möjlighet att i efterhand lyssna igenom intervjuerna om någon oklarhet 

uppstod. Däremot såg vi till att ta utförliga anteckningar under intervjutillfället, vilka 

informanterna sedan fick läsa igenom och godkänna.  
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3.7 Forskningsetik 

Med hänsyn till forskningsetikens grundläggande inslag, som varje forskare bör följa 

(Denscombe, 2014), har vi gjort en noggrann etisk granskning av det valda sättet för 

datainsamlingen före genomförandet. Det är viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av etiska 

normer, både under och efter datainsamlingen från intervjuerna samt under analysen och 

spridning av den insamlade data (ibid.). I enlighet med etiska huvudprinciper (ibid.) har vi 

garanterat intervjupersonerna och företaget att behålla deras anonymitet gentemot varandra och 

vid publicering av informationen. Vi har försäkrat oss att deltagarna vill medverka i 

undersökningen frivilligt, genom att ge dem fullständig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt samt att få deras skriftliga samtycke i form av digital brevväxling. Två dagar 

innan mötet med informanterna har vi skickat intervjufrågorna till dem samt information om 

ljudinspelning och tidsramar. Deltagarna fick ta del av den insamlade data kommer att hanteras 

konfidentiellt och en möjlighet att gå igenom studien innan publiceringen för att intyga att deras 

svar är korrekt representerade. 

 

4. Empiri  
I detta avsnitt behandlas den empiriska data som undersökningen har givit. Avsnittet är 

uppdelat efter företagets och kundernas intervjuer, för att se om det företaget säger kan 

bekräftas av kunderna. Detta avsnitt avser att objektivt redovisa resultatet uppdelat i olika 

teman utefter tidigare teorier kopplat till återkommande teman i informanternas svar.  

 

4.1 Intervjuer med Design AB  
I en intervju med en av företagets delägare beskrivs verksamheten som mångsidig då alla 

projekt är olika och därför har olika förutsättningar. Delägaren beskriver också marknaden som 

svår och liknar deras arbete med konstnärskap där det är mycket arbete som sällan syns för 

kunden. En av de anställda menar att eftersom det är ett litet företag har de anställda stor 

möjlighet att rikta in sig på och jobba med det de brinner för.  

 

Under intervjuerna fick informanterna svara på flera frågor om företagets verksamhet, 

företagets styrkor samt marknaden i stort. I intervjuerna med de anställda dekoratörerna 

fokuserade intervjun på att behandla hur verksamheten fungerade och utmärkte sig medan i 
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intervjuerna med delägarna behandlades även hur verksamheten utvecklas. I slutet av varje 

intervju bad vi informanterna att beskriva företaget med tre ord. Ett ord som nästan alla beskrev 

företaget med var kreativa.  

 

 

Bild 1: En visualisering av de ord som informanterna valt att beskriva Design AB 

med. Ju större storlek på ordet desto fler gånger har ordet använts för att förklara 

företaget.  

 

4.1.1 Mångsidig verksamhet  

Gemensamt för alla intervjuer med Design ABs anställda var att de belyser företagets 

mångsidighet som en av dess styrkor, både i form av teknisk kunskap och lång erfarenhet. I 

deras olika projekt kan de på grund av sin mångsidiga kunskap skapa olika typer av produkter 

och leverera helhetskoncept. Design AB har även goda tekniska resurser vilket medför att de 

kan tillverka det mesta på egen hand.  

 

Alla anställda har olika bakgrund och erfarenheter, både inom utbildning och tidigare 

arbetsplatser. Detta menar alla anställda är en stor fördel i företagets verksamhet, eftersom 

företaget jobbar med visuell kommunikation som ska tilltala många människor. I intervjuerna 

beskriver alla att i arbetsprocessen är det den enskilda dekoratören som ansvarar för ett projekt 

men att alla tillsammans går igenom detta för att hela företaget ska känna att de kan stå för 

resultatet. Ett krav från Design AB vid anställning av medarbetare är att de ska kunna driva 

självständiga projekt samt att de ska kunna arbeta fysiskt och anpassningsbart. De menar även 

att om man någon gång kör fast i arbetet kan man alltid bolla idéer och diskutera med en kollega 

som kan bidra med ett annat perspektiv på projektet.  
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4.1.2 Kundrelationer 

Alla informanter är överens om att “kundnöjdheten står i centrum” och att arbetet främst 

handlar om detta. Gemensamt för alla informanter är att kommunikationen med kunden är den 

viktigaste för att kunna generera ett bra resultat som inte bara tillfredsställer kunden utan även 

överraskar. För att kunna uppnå en bra kommunikation med kunden har de direktkontakt mellan 

dekoratören och den ansvariga hos kunden. Direktkontakten gör att kunden får snabb respons 

vilket en av delägarna menar är något som många kunder föredrar.  

 

“En nöjd kund är en bra kund” 

 

Att i projektet behandla de krav och följa de riktlinjer som kunden har är det viktigaste för 

Design AB, då det är kunderna som bestämmer slutresultatet. Därför står kunden i centrum vid 

framtagandet av nya designkoncept. Informanterna menar att olika kunder har olika typer av 

krav och förutsättningar för att ta fram skyltning och design. För att tillfredsställa kunden menar 

samtliga delägare att det är viktigt att tolka och bearbeta varje projekt för sig och på detta sätt 

alltid se till att vara nytänkande. 

 

4.1.3 Produkten  

“Det finns många byråer men inte så många som kan leverera ett helhetskoncept på det sättet 

som vi kan” 

 

När vi i intervjuerna frågade vad som utmärkte Design AB och om man som förbipasserande 

kan se om det är Design AB som har skapat skyltningen eller dekorationen menade 

informanterna att det var svårt att beskriva. En av delägarna beskrev det som en viss känsla, en 

annan delägare beskrev det som nyskapande och en av dekoratörerna beskrev det som något 

man kommer ihåg.  

 

Ett genomgående begrepp som alla informanter använder när de beskriver Design ABs produkt 

är kvalitet. Kvalitet, menar en av delägarna, är ett flytande begrepp som är svårt att definiera. 

Hen menar att allt som Design AB gör ska vara genomarbetat i alla detaljer. Därför lägger de 

lika stort fokus på till exempel bakgrunden och rekvisitan som på den produkt som kunden vill 
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visa upp.  En av dekoratörerna menar att en av företagets styrkor är dess lyhördhet och vilja att 

alltid utvecklas, utan att detta påverkar den kvaliteten som de levererar.  

 

En annan dekoratör menar också att alla på företaget är väldigt kreativa och därför kan leverera 

anpassade och kreativa lösningar till sina olika kunder. Som vi behandlat i avsnitt ”4.1.2 

Kundrelationer” är det kundernas krav som sätter ramarna för hur det slutgiltiga resultatet ska 

se ut. En av delägarna menar att de nästan aldrig har sagt nej till någon idé men att de kan råda 

kunden att göra på ett annat sätt om Design AB anser att det inte kommer fungera. Det 

gemensamma tänket om nyskapande menar en av delägarna däremot resulterar i att de aldrig är 

rädda för att prova något nytt.  

 

4.1.4 Marknaden  

För ett litet företag, menar en av delägarna, är det svårt att ta sig fram på marknaden. Då det är 

en nischad bransch där den största delen i marknadsföringen sker genom ryktesspridning. Att 

ha stora maskiner och resurser, menar företagets ena delägare, är en fördel för att etablera sig 

på marknaden men hen menar även att detta resulterar i en annan typ av produkt än Design 

ABs.  

 

“Vi nischar oss hellre än att massproducera” 

 

Under intervjuerna behandlades både hur Design AB och marknaden i stort påverkas av normer 

och trender. En av dekoratörerna menar på att “design utvecklas utifrån hur samhället verkar 

och är” och att alla påverkas av trender och normer oavsett om det är avsiktligt eller inte. 

Dekoratören menar också att om man skulle designa något som är helt i motsats till normen 

skulle detta falla inom ramen för en annan norm. 

 

Flera informanter menar att på grund av de anställdas olika erfarenheter medför detta att de alla 

influeras från olika sammanhang och därför kan sammanfläta det till en större helhet. De 

förklarar även att det alltid är kunden som styr hur marknaden ska se ut och att dekoratörerna 

därför måste ta hänsyn till hur kunderna påverkas av normer. Återkommande under intervjuerna 

menar informanterna att eftersom kunderna styr marknaden utmanar det Design AB att hela 

tiden ta fram nya lösningar och utvecklas.  
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En av delägarna menar att det finns lagar och regler som de behöver följa i utfomningen av 

dekoration eftersom att det ska visas på en offentlig plats. Ett exempel på detta är 

prisinformationslagen som avser att ett skyltfönster alltid behöver visa upp korrekt och tydlig 

information om produkterna som visas.  

 

4.2 Intervjuer med Design ABs kunder  
Under intervjuerna med Design ABs kunder har det ställts liknande frågor som till 

dekoratörerna gällande marknad och företagets styrkor. Informanterna fick även beskriva 

övergripande om sin verksamhet och vilken plats i detta Design AB innehar. Det var även 

relevant att få information om hur galleriorna ser på arbetsprocessen och samarbetet med 

företaget, för att se om det speglar Design ABs syn.  

 

Den första intervjuade gallerian vill skapa en naturlig mötesplats. Kontaktpersonen för gallerian 

beskrev deras målgrupp som speciell och krävande, i meningen att målgruppen är väldigt 

medveten om till exempel miljöfrågor. Gallerian och Design AB har haft ett längre samarbete 

som startade i en rekommendation från en av butikerna i gallerian.  

 

Den andra gallerian utmärker sig eftersom den har ett starkt genomgående koncept i allt ifrån 

vilka butiker och restauranger som finns till en genomgående inredning för att skapa stadspuls 

inomhus. För gallerian är det viktigt att skapa en upplevelse för besökaren och detta speglas i 

allt från skyltning, ljud och dekoration. Gallerian och Design AB har arbetat tillsammans sedan 

byggnaden började renoverades för ca 10 år sedan.  

 

Den tredje gallerian profilerar sig som en lifestyle galleria där man kan äta, shoppa, träna och 

jobba. De ser sig själva som en premiumgalleria med en klassisk atmosfär där det finns många 

trogna kunder. För gallerian är det viktigt att ligga i framkant men även vara inbjudande för 

alla. Gallerian och Design AB har arbetat ihop i några olika projekt och kontakten startade 

genom en rekommendation.  

 

 

 



	 25	

 

4.2.1 Kundernas syn på Design AB 

“Alla kan ju plocka fram produkter men de gör det riktigt bra!” 

“De säger aldrig nej till ett uppdrag [...] De klarar allt!” 

“Det tilltalande är att de har en bra känsla för trender, speciellt dekoratörerna som har en 

bra känsla för formspråk och färger.” 

 

Utan undantag är Design ABs kunder väldigt hyllande gentemot företaget. Informanterna 

menar att Design AB alltid utför ett bra jobb med hög kvalitet i produkten, 

framtagningsprocessen samt relationen mellan företaget och kunden. En av kontaktpersonerna 

menar att de aldrig lämnar något åt slumpen utan ser till att alltid utföra en genomarbetad 

produkt. En annan kontaktperson menar att de är skickliga på detaljarbete och därför lyckas 

med all svår inomhusdekor som företaget efterfrågar. Dekoratörerna får därför alltid 

dekorationen att se spektakulär ut vilket förhöjer upplevelsen på marknadsplatsen. För att fånga 

uppmärksamhet med hjälp av skyltfönster menar en av informanterna att det måste vara något 

som sticker ut i dekorationen samt innehålla ett “coolt budskap som är tydligt”, vilket kan vara 

en utmanande uppgift. Alla informanter menar att Design AB är bra på att fånga in olika 

influenser och därför ”ligger i framkant trendmässigt”.  

 

För att en galleria ska kunna kommunicera med sina kunder genom kreativa budskap är det 

viktigt för dekorationsföretaget att vara lyhörd mot gallerian så att de kan skapa en lyckad 

produkt, anser alla kontaktpersonerna. De betraktar Design AB som ett företag som tillgodoser 

kundens behov och samtidigt behåller sin kreativa förmåga att uttrycka budskap. En av 

kontaktpersonerna menar också att Design AB alltid är medvetna om kundens varumärke så att 

varje kund får ett unikt koncept. Kunden menar att detta är en stor styrka då de inte vill känna 

igen sig i koncept hos andra gallerior.  

 

För att kunna komma överens om alla detaljer i ett nytt projekt måste en ständig kommunikation 

upprätthållas, vilket Design AB är måna om anser kunderna. En av kontaktpersonerna 

uppskattar också att Design AB behandlar information om sina kunders arbetsprocesser och 

varumärkesstrategier konfidentiellt. En annan kund till Design AB uppskattar deras flexibilitet 

och inställning till att lösa problem och även Design ABs pålitlighet gällande tidsramar och 

leveranser. Kunden menar att det är viktigt med leveranssäkerhet då det på deras handelsplats 
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händer mycket olika saker som till exempel event och kampanjer. En av kontaktpersonerna 

menar att de känner sig trygga i att de alltid kan ringa på kort varsel och att Design AB kan 

ställa upp. Design ABs förmåga att lösa problem, leverera snabbt och vara flexibla medför en 

trygghetskänsla för gallerian.  

 

En av informanterna påpekar att förmågan att hålla sig till budgeten är viktig för 

dekorationsföretaget. Kontaktpersonen förklarar att hen har en fast budget som hen behöver 

följa i framtagandet av alla marknadsaktiviteter, där dekoration ingår. Hen menar att Design 

AB är ett dyrare alternativ som dekorationsföretag men att det speglas i deras kvalitet och 

gallerian får det de betalar för. En annan kontaktperson menar att Design AB alltid vill 

tillgodose kundens behov och därför arbetar fram nya lösningar om ett projekt skulle visa sig 

bli till exempel för dyrt eller ta för lång tid. En av kontaktpersonerna menar dock att de 

prioriterar leveranssäkerhet framför pris.  

 

4.2.2 Marknaden 

Ingen av kunderna kunde egentligen definiera vilken marknad som Design AB arbetar inom. 

De hade inte heller någon tydlig bild av andra aktörer på marknaden eller hur konkurrensen såg 

ut. Trots detta hade alla tre informanter en känsla att dekorationsföretaget är en av de mest 

kompetenta inom sitt område. En av kontaktpersonerna hade en uppfattning om att ”de ligger 

där i toppskiktet när det gäller kvalitetsmässigt” och en annan upplevde att det är få på 

marknaden som utför lika komplexa arbeten och som skulle kunna tillfredsställa deras behov.  

 

”... det är ganska få som klarar av att göra sådana stora jobb som vi kräver och behöver” 

 

En av kunderna menar att utifrån hens förståelse av marknaden så är det viktigaste för företaget 

att behålla ett bra rykte för att få nya kunder. Kunden menar att när de valde Design AB utgick 

de först ifrån rekommendationer och därefter ett personligt möte. För kunden var det viktigt att 

företaget skulle ha en tydlig prisbild och vision som reflekterar kundens varumärke. Ett tydligt 

affärsmannaskap var även viktigt. Kunden menar att Design AB lyckades visa sin förmåga att 

möta dessa krav och är därför nöjd med deras relation.   

 



	 27	

4.2.3 Influenser, normer och trender 

Alla informanterna ansåg att trender inom skyltning och dekor existerar. En av informanterna 

beskriver att rådande trender finns i allt från färg och form till “ekotänket” och det digitala 

användandet. Hen beskriver även att vissa kampanjer samt traditionella högtider kan sätta 

prägel på utformningen av dekoren. En av informanterna menar att det finns en “retailcykel” 

som de förhåller sig till där till exempel högtider spelar stor roll. En annan aspekt av rådande 

trender kan betraktas utifrån marknadsstrategi, där man avsiktligen väljer ”hur trendig man vill 

vara eller inte”. Detta menar en av kontaktpersonerna även syns i valet av butiker i gallerian 

samt hur trendkänsligt den enskilda butikens sortiment är. Man måste ta hänsyn till den 

rumsliga aspekten och anpassa sig efter platsen, anser en av informanterna. Exempelvis behöver 

man i ett trendigt köpcentrum ”jobba med det som är i framkant” för att kunna attrahera rätt 

målgrupp. På gallerian som hen arbetar för råder det ett väldigt ekologiskt och miljömedvetet 

tankesätt, vilket behöver synas i kommunikationen mot kunden. På liknande sätt resonerar en 

annan informant, som lägger vikt på att man måste anpassa sig efter gallerians helhet och 

koncept, samt förmedla det som gallerian står för istället för att plocka upp alla trender. 

Gallerian vill utstråla trendsäkerhet och modernitet men inte att framstå som en kommersiell 

galleria. På grund av att de i sin profilering inte behandlar miljöfrågor framgår det inte i 

intervjun hur de ställer sig till detta, vilket var ett stort fokus i en av de andra galleriorna. Även 

den sista gallerian menar att miljöfrågor inte är deras huvudfokus. Gallerian menar att de inte 

är trendiga utan snarare klassiska, men att de är medvetna om trenderna och anpassar dessa med 

sin egen tvist. 

 

5. Analys och diskussion  
Analysen behandlar det empiriska materialet samt det teoretiska ramverket. Detta avsnitt avser 

att diskutera de tidigare uppsatta teorierna som undersökningen bygger på i förhållande till 

det insamlade materialet.  

 

5.1 Utmärkande egenskaper för företaget  
Utifrån det empiriska materialet samt egna intryck från intervjuerna anser vi att en trovärdig 

bild av Design AB har presenterats. Detta på grund av att det som de anställda på företaget 

säger överensstämmer med vad deras kunder berättar, vilket medför att vi kan genomföra en så 

opartisk och korrekt analys som möjligt. Utifrån det helhetsintryck vi har fått under intervjuerna 
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är alla tre kunder nöjda med både Design ABs slutprodukt och hela arbetsprocessen. Design 

ABs arbete präglas av produktiv kreativitet som syns i bland annat hur de följer trender, 

kombinerar varumärken och alltid ligger i framkant.  

 

Något som alla informanter i undersökningen påpekade är att Design AB är duktiga på att 

framhäva olika typer av varumärken och tillfredsställa den specifika kundens behov. För att 

kunna kombinera olika varumärken med sin egen identitet menar vi att det krävs stor kreativitet 

och förmåga att vara nytänkande, vilket de olika informanterna menar att Design AB gör på ett 

kompetent sätt. Lowendahl (2005) menar att det är viktigt att alla intressenter tillfredsställs och 

inte bara den primära kunden. I och med detta belyser Design ABs kunder vikten av företagets 

förmåga att förstå sig på gallerians koncept och målgrupp. Då de olika galleriorna har olika 

förutsättningar och krav som de vill att Design AB ska uppfylla skapas det en turbulent miljö 

av kontextuella faktorer. Enligt kontingensteorin är det viktigt att organisationer, som Design 

AB, inte låser in sig i en specifik produkt utan att de kontextuella faktorerna resulterar i en unik 

produkt för kunden (Lawrence och Lorsch, 1967). En av kunderna menade i intervjun att de 

jobbat med eventbyråer som haft en tendens att återanvända olika koncept som varit 

framgångsrika. Däremot menar de att under sitt arbete med Design AB har företaget alltid 

presenterat nytänkande idéer och koncept. Att kunna ha olika kunder med helt olika profilering 

och därmed skapa helt olika produkter menar vi att det kräver kreativitet som vi anser att Design 

AB besitter. Under intervjuernas gång är det också flera som beskriver Design AB som kreativa.  

 

Alla informanter på Design AB menar att ett högt kundfokus är viktigt i deras arbete, vilket alla 

tre kunder även bekräftar. Återkommande i intervjuerna är att en ständig dialog mellan kund 

och företag är en faktor till att Design AB har ett bra rykte idag. Kommunikationen medför att 

Design AB kan vara lyhörda och flexibla till kundens krav. Flera påpekar även att Design AB 

är en av få aktörer som kan leverera en helhetsprodukt utan att ta in extern hjälp. Därför kan de 

även hjälpa sina kunder med olika typer av produkter utan att behöva anlita flera 

underleverantörer. Det faktum att de inte behöver anlita flera underleverantörer ökar även 

leveranssäkerheten då arbetet bara är beroende av en part. Eftersom alla medarbetarna på 

Design AB utför sina projekt självständigt ger det dem förståelse för hela arbetsprocessen. Detta 

medför att de får en realistisk bild över vilka resurser som krävs i olika projekt och 

sammanhang. Lowendahl (2005) menar att det är viktigt för tjänsteföretag att kunna definiera 

realistiska förutsättningar för ett projekt för att undvika dåligt rykte och finansiell förlust. 
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Design ABs förmåga att vara flexibla och leveranssäkra skapar trygghet för kunden vilket alla 

gallerior anser är viktigt. Till exempel menar de att det är många event och kampanjer i deras 

gallerior och att det därför känns tryggt att Design AB alltid levererar en välarbetad produkt i 

tid. Intervjuerna gav oss en bild av att en galleria behöver förhålla sig till “retailcykeln”, som 

innehåller snabba byten mellan högtider och kampanjer. Kunderna upplever att Design AB har 

en hög leveranssäkerhet eftersom de alltid ställer upp trots kort varsel. På grund av Design ABs 

stora kundfokus anser vi att en av deras främsta styrkor är att de skapar en trygghet för kunden.  

 

5.2 Strategier  
Design AB har en organisk organisationsstruktur vilket präglas av tillit till medarbetarna (Burns 

och Stalker, 1994). I intervjun med en av delägarna berättar hen att de inte styr sina anställda 

utan ger dem kreativ frihet. Burns och Stalker (1994) menar att den organiska 

organisationsstrukturen skapar en större flexibilitet i organisationen som medför att de har 

lättare att anpassa sig för förändringar. Då Design AB är ett litet företag som agerar i en bransch 

med stora krav från kunderna menar vi att det är mycket viktigt att de kan anpassa sig efter 

förändringar. Enligt kontingensteorin har ständiga förändringar, i form av kontextuella 

faktorier, påverkan på organisationens struktur (Olve, et.al 2008). Dessa förändringar ger 

organisatoriska konsekvenser som bland annat kan påverka företages strategier (ibid.). Det 

faktum att Design AB har en organisk struktur medför att de har lättare att kunna anpassa sig 

efter förändringar genom de kontextuella faktorerna. Eventuellt har Design ABs organiska 

struktur även varit viktig för att kunna överleva så pass länge som de har gjort.  

 

Alla anställda beskriver arbetsprocessen som projektbaserad där varje person ansvarar för ett 

eget projekt. När de har tagit fram ett koncept för projektet går de igenom detta med alla 

kollegor för att de ska kunna ge synpunkter och känna att även de kan stå för det slutgiltiga 

resultatet. Att de olika medarbetarna har olika erfarenheter gör att alla projekt bearbetas utifrån 

olika synvinklar. Då medarbetarna har olika kompetenser bidrar det till möjligheten att erbjuda 

en väldigt mångsidig produkt. Vi uppfattar att de blandade kompetenserna samt att de 

gemensamt går igenom alla projekt resulterar i att det inte finns någon konkurrens mellan de 

olika medarbetarna. Förutom en välarbetad produkt gör de blandade kompetenserna att 

medarbetarna kompletterar varandra och en av de anställda menar att det skapar en teamanda.  

 



	 30	

Den visuella aspekten av företagets verksamhet har stor betydelse men det finns även andra 

aspekter som bidrar till Design ABs konkurrenskraft. Både företaget och kunderna menar att 

kommunikation mellan parterna är en viktig framgångsfaktor. Ett av företagets huvudfokus är 

att de vill skapa en bra relation till kunden vilket bidrar till att kunden känner sig trygg att jobba 

med Design AB. När vi under intervjuerna frågade informanterna på Design AB om strategier 

var just kommunikation och projektarbete ett återkommande svar. En av informanterna sa även 

att de alltid försöker utvärdera sitt eget arbete för att kunna utveckla verksamheten. Därför anser 

vi att Design AB skapar strategier i enlighet med processperspektivet. Detta baserar vi på att de 

bygger sin verksamhet utifrån individernas tidigare erfarenheter snarare än en formell 

marknadsanalys (Bengtsson och Sveningsson, 2012). Design AB menar att de är medvetna om 

hur marknaden ungefär ser ut idag och agerar efter detta.  

 

En av delägarna menar att deras huvudfokus ligger i att effektivisera nuvarande processer och 

bredda kunskap snarare än att växa. Utifrån intervjuerna med Design ABs kunder anser vi att 

företaget har ett gott rykte vilket medför att deras kundbas kan växa vid en eventuell expansion. 

Om Design AB skulle vilja expandera menar vi att det skulle vara en fördel att ta hjälp från 

externa resurser som kan utföra en ordentlig marknadsanalys utan att företaget behöva prioritera 

om sina resurser. Att anlita en extern marknadsanalytiker skulle å ena sidan medföra en kostnad 

för företaget men det skulle däremot innebära att Design AB inte behöver lägga sina egna 

resurser på extra arbete. En av delägarna menar som tidigare nämnt att en expandering inte är 

prioriterat för verksamheten. En expandering skulle eventuellt göra att bemötandet mot kunden 

inte blir lika personligt. Om Design AB inte har resurser för att kunna hålla bemötandet på 

samma kvalitet skulle en expansion eventuellt skada företaget mer än det gynnar. 

Kommunikationen och det personliga bemötandet är en av Design ABs styrkor enligt deras 

kunder. Att fokusera på företagsutveckling i form av ökad kvalitet och kunskap i de befintliga 

processerna är även något som är avgörande för att hela tiden utvecklas i den föränderliga 

miljön som företaget verkar i (Olve, et.al. 2008). Eftersom Design AB idag har en produkt som 

är till synes unik i branschen (se ”5.3 Marknaden”) tror vi att det är mer gynnsamt för företaget 

att fokusera på att behålla sin höga standard snarare än att expandera och etablera sig på flera 

marknader om detta skulle bekosta produktens kvalitet. 
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5.3 Marknaden  
För att kunna skapa en helhetsbild av företagets strategier är kunskap om företagets bransch 

samt aktörer som utgör konkurrens till Design AB viktigt att ta hänsyn till. Utifrån det empiriska 

materialet lyckades vi inte att definiera vilken bransch som företaget befinner sig i och därmed 

har vi ingen möjlighet att göra en bedömning av konkurrensen. Varken kunderna eller företaget 

kan definiera någon specifik bransch eftersom företaget har så många olika produkter de kan 

erbjuda. Lowendahl (2006) beskriver detta som ett vanligt fenomen för tjänsteföretag. För att 

komplettera det empiriska materialet om branschen gjorde vi en egen sökning på internet efter 

konkurrenter, men med begränsat resultat. Den informationen om skylfönsterbranschen och 

inomhusdekor som fanns visade att det finns aktörer som utför ett liknande jobb men 

kompletterar detta med andra tjänster eller profilerar sig inom andra områden. Vad vi kunde 

utläsa finns det inte någon aktör som erbjuder exakt samma produkt som Design AB. Detta 

medför att Design AB har en unik position på marknaden och därför påverkas av imiterande 

isomorfism i mycket liten grad. Den imiterande isomorfismen vill påvisa att företag inom 

samma bransch efterliknar varandra för att nå samma positiva resultat (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling, Styhre, 2012). En av medarbetarna på Design AB nämnde att de är medvetna om sina 

konkurrenter till en viss grad, men att de inte gör någon medveten jämförelse eller analys utifrån 

detta. Vi tror att detta beror på att de inser sin unika position och har gjort det till en av sina 

styrkor.  Trots Design ABs unika position är det viktigt att de fortfarande är medvetna om 

marknadens utveckling. Medarbetarna på Design AB menar att de alltid vill utvecklas och gärna 

ligga ett steg före, vilket gäller både för dekorationskoncept och nya tekniker. Detta är även 

något som kunderna efterfrågar.  

 

För att kunna befinna sig på marknaden, oavsett vilken bransch man arbetar inom, och behålla 

sin legitimitet samt konkurrenskraft är det viktigt att följa institutionaliserade lagar, regler och 

normer (Hatch, 2002).  Enligt den institutionella teorin krävs det att en organisation ska anpassa 

sig efter omgivningens krav och dess förändringar för att kunna vara legitim (Eriksson-

Zetterquist, Kalling, Styhre, 2012). Enligt en av medarbetarna på Design AB tar de alltid hänsyn 

till alla regleringar i samband med produktframtagning samt verksamhetsförvaltning, med detta 

avses till exempel prisinformationslagen som berör deras produkt.  
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5.4 Influenser, normer och trender  
I intervjuerna fick informanterna beskriva hur företaget och marknaden i stort påverkas av 

normer och trender. Utifrån detta anser vi att framför allt produkten påverkas av trender snarare 

än företagets strategier. För att Design AB ska kunna leverera en produkt som tillfredsställer 

kunden samt butikerna i gallerian behöver dekoratörerna därför vara observanta på de trender 

som finns. Detta beror på att galleriorna påverkas av de trender som syns i det sortiment som 

butikerna säljer. På grund av detta menar vi att den normativa isomorfismen syns tydligare i 

Design ABs kunder än i det enskilda företaget. Vi anser att Design AB är bra på att känna igen 

trender och sammanväva detta i sina produkter, vilket både företaget och deras kunder påpekar 

i intervjuerna. Förmodligen beror förmågan att identifiera och sammanväva trender på de 

anställdas olika kunskap, erfarenhet och bakgrunder. Eftersom alla har olika erfarenheter samt 

företagets sätt att jobba i projekt (se ”5.2 Strategier”) bidrar alla med olika perspektiv till en 

och samma produkt. En av informanterna menar också att alla påverkas av trender oavsett om 

de vill det eller inte. Vi menar därför att det är viktigt för alla medarbetarna på Design AB att 

kunna känna av trender, speciellt eftersom kunderna påverkas av detta. Däremot menar vi att 

de trender som påverkar företaget syns i deras produkt men inte i de strategier som företaget 

utvecklat. Företaget har lyckats att ta hänsyn till omgivningen och utforma en passande 

organisationsstruktur där den interna och externa miljön matchas. För att Design AB ska vara 

konkurrenskraftiga så är det viktigt att medarbetarna ska vara flexibla i framtagandet av 

produkten samt att kunna behålla kunden i centrum. För att göra detta möjligt krävs det en 

organisation som har förmåga att ta snabba beslut och som värnar om en smidig kommunikation 

mellan medarbetarna och kunderna. Enligt kontingensteorin är det viktigt att de interna och 

externa faktorerna som företaget bygger på speglas korrekt inom organisationen (Lawrence och 

Lorsch, 1967).  

 

Trots att de olika galleriorna påverkas av den normativa isomorfismen genom sina butiker kan 

vi inte se någon imiterande isomorfism mellan de tre undersökta kunderna. Detta beror på deras 

olika profilering och målgrupper. Medarbetarna på Design AB menar att det alltid är spännande 

att ta ut svängarna men om en kund vill ha en kommersiell lösning måste de kunna leverera 

även detta, eftersom det alltid är kunden som styr. Det är viktigt för Design AB att därför kunna 

skilja på trender i de olika målgrupperna och kunna anpassa sitt arbete utefter detta.  
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6. Slutsats  
Undersökningen har givit tre slutsatser utifrån forskningsfrågan Vilka konkurrensstrategier har 

Design AB och påverkas företagets struktur samt strategiskapande av normer och trender?: 

 

Design ABs konkurrenskraft är ett resultat av att de har en mångsidig produkt samt att de är 

måna om att upprätthålla en bra relation till sina kunder. Den mångsidiga produkten avser 

företagets möjlighet att erbjuda olika typer av dekoration. Produkten är alltid genomarbetad och 

av bra kvalitet samt att de kan anpassa produkten efter relevant målgrupp. Kundrelationerna 

avser en ständig dialog med kunden där företaget är måna om att vara flexibla och lösa problem. 

Företagets leveranssäkerhet skapar även en trygghet för kunden.  

 

Design AB, anser vi, tar fram sina strategier i enlighet med processperspektivet. Detta betyder 

att det är individernas kunskap och erfarenheter som är avgörandet i utvärdering och 

framtagandet av företagets strategier.  

 

Design ABs strategier och struktur påverkas till synes inte av normer och trender, dock av regler 

och lagar. Däremot påverkas företagets produkt av normer och trender härledda från deras 

kunder. Företaget har ett signum och ett specifikt sätt att jobba men det är trots detta alltid 

kundens efterfrågan som styr. Både företaget och kunderna påverkas i sin tur av kontextuella 

faktorer i sin omgivning vid framtagning av produkten.  

 

7. Avslutande reflektion   
Eftersom undersökningen är en fallstudie på ett anonymt företag är det svårt att återskapa 

studien vid ett senare tillfälle. Däremot är en fallstudie en observation av ett specifikt fenomen 

vilket inte kan generera någon överförbar slutsats. Även fast de fastställda slutsatserna gäller 

för Design AB betyder detta inte att det går att tillämpa på ett annat liknande företag. 

Fallstudiens syfte är därför att skapa förståelse om hur ett specifikt företag bygger sin 

verksamhet på en föränderlig marknad. På grund av företagets krav om anonymitet har vi inte 

haft möjlighet att beskriva företagets anställda eller kunder särskilt ingående. Den 

knapphändiga företagsinformationen kan även göra det svårt att hitta ett liknande företag för 

vidare studier. Efter studiens utförande kom vi fram till att en optimal anonymisering eventuellt 

hade varit att inte beskriva företagets geografiska plats, då detta hade inneburit att företaget inte 
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kunnat identifierats trotts att det beskrivits mer ingående. Dock valde vi att behålla företagets 

stad eftersom vi redan minimerat företagets uppgifter avsevärt.  

 

Undersökningen har resulterat i slutsatser som svarar på forskningsfrågan men även öppnat upp 

för möjligheter om fortsatt forskning. En mer ingående granskning över hur företaget har sett 

ut genom tiderna hade kunnat ge en tydligare bild om hur strategier växt fram över tid. En annan 

intressant aspekt är om företagets verksamhet har påverkats av internethandelns framväxt. En 

intressant diskussion som dök upp i en av intervjuerna var hur Design AB skulle påverkas av 

den ökade digitaliseringen. Eventuellt skulle digitaliseringen kunna ersätta den fysiska butiken, 

men måste detta innebära att Design ABs verksamhet är överflödig eller kommer butiken 

istället att bli ett showroom där dekorationen är nödvändig för att sticka ut?   

 

Ett annat område som skulle kunna bidra med ny kunskap är en djupare undersökning av 

marknaden och andra aktörer. Detta skulle kunna ge en bild av hur andra företag på marknaden 

jobbar samt om det finns några skillnader eller likheter. Detta skulle eventuellt kunna undersöka 

hur eller om isomorfism verkligen har någon större betydelse i sammanhanget.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
Frågor till Anställda  

 

Berätta om dina arbetsuppgifter? 
Berätta om hur ni som företag och du personligen influeras av rådande trender?  
Försöker ni känna av influenser? 
Vad lägger du fokus på i samarbete med kunder?  
Berätta om hur ni differentierar er från andra aktörer som dekorerar skyltfönster?  
Vad är Design ABs styrkor? Som företag? Designmässigt? 
Beskriv Design AB i 3 ord 
 

Frågor till delägare  

Berätta om Design AB  

Hur ser konkurrensen ut i er bransch?  

Hur har den utvecklats under tiden ni har varit aktiva?  
Finns det några rådande normer inom branschen  
Hur får ni kontakt med nya kunder?  
Hur ser ni till att era kunder fortsätter jobba med er? 
Hur mycket krav ställer kunder på er?  

Hur mycket väljer ni att anpassa sig efter dessa krav? 
Berätta om hur ni differentierar er från andra aktörer som dekorerar skyltfönster?  
Vad lägger ni fokus på i er affärsutveckling? (målgrupp/kundrelation/pris /differentiering/ estetik)  
Berätta om hur ni som företag influeras av rådande trender, både formmässigt och samhällsfrågor?  
Berätta om de riktlinjer eller krav som Design AB ställer på designen? (Form, färg, underskrift) 
Använder ni er av Design management?  
Beskriv Design AB i 3 ord 
 

Med kunder 
Beskriv gallerian  

Berätta om de valmöjligheter av skyltfönsterföretag som ni har?   
Vilka faktorer är avgörande i valet av företag? 
Berätta om era riktlinjer eller krav som det valda företaget ska anpassa sig efter?  
Berätta om Design AB styrkor som var avgörande i ert val? 
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Vad gör de bra? 
Sticker Design AB ut på marknaden? Formmässigt? Samhällsfrågor? 
Hur fungerar samarbetet? 
Följer Design AB marknaden när det kommer till trender och samhällsfrågor? 
Skulle du säga att Design AB har auktoritet på markandan? 
Beskriv Design AB med tre ord  
 


