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Aim: The purpose of this study is to examine uniformity in the overall value 

proposition of the largest architectural firms in Sweden exemplified by the 

Tengbom Group's total value proposition. 

 

Method: The study has been carried out with a qualitative approach through a 

case study with architectural firms in Sweden. Empirical data consist of 

information of six major architectural firms that are available on the internet, in-

depth interviews and written materials from one specific architectural firm, 

Tengbomgruppen AB.  We have also collected literature and research on the 

basis of both a traditional and a modern perspective to describe the study's 

theoretical framework and relevant research relating to positioning strategies 

and a total value proposition for architectural firms.  

 

Result & Conclusions: The results of the study show that the overall value 

proposition among architectural firms in Sweden has an uniform framing in 

form of client loyalty. All are diversified and seem to have embraced an 

"everything for everybody" – strategy together with featuring a low-key 

differentiation within their value propositions. Sustainability and core 

competencies are the two basic positions which all firms highlight. It is 

primarily from these two as differentiation then is illustrated in the form of a 

discrete specific positioning. The reason for the widespread diversification 

depends on the complexity that exists within a knowledge-intensive industry 

such as architecture.  

 

Contribution of the thesis: 



The qualitative approach and the specific focus of the Swedish architectural 

sector is the study's main contribution, since there is a lack of studies in this 

area that have been analyzed and interpreted from this perspective. By 

conducting an in-depth analysis of a company together with a more general 

analysis of the second case study companies the study has contributed a 

contextualization regarding architectural industry's overall value proposition. 

. 

Key words: Positioning, architectural sector, total value proposition, client 

loyalty, Tengbomgruppen AB, social constructivist approach 

 



 
 

Abstrakt 

Titel: ”Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna” 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Elin Larsson & David Wiklander  

Handledare: Per-Arne Wickström 

Datum: Augusti 2013 

 

Syfte: Syftet är att kvalitativt undersöka likformigheten hos Sveriges största 

arkitektföretag, exemplifierat genom Tengbomgruppens totala värdeerbjudande.  

 

Metod: Studien är en fallstudie av ett arkitektföretag med kvalitativ ansats. 

Empiriska data består av information om sex större arkitektföretag som är 

tillgängligt på internet samt djupintervjuer och skriftligt material från det 

specifika fallföretaget. Vi har också samlat litteratur och forskning utifrån både 

ett modernt och ett traditionellt perspektiv för att kunna beskriva studiens 

teoretiska referensram samt relevant forskning rörande ett totalt 

värdeerbjudande för arkitektföretag.  

 

Resultat & slutsats: De största arkitektföretagens totala värdeerbjudanden i 

Sverige befinner sig i en likformig inramning med klientlojalitet som 

grundsats. Alla är diversifierade i form av en ”allt för alla”-strategi, samtidigt 

presenterar de en lågmäld differentiering inom deras värdeerbjudanden. 

Hållbarhet och kompentens är två grundläggande positioneringar som alla 

framhäver. Det är framförallt utifrån dessa två som differentieringen sedan 

åskådliggörs i form av en diskret specifik positionering. Anledningen till den 

utbredda likformigheten beror på den kunskapsintensiva komplexitet som 

måste framhävas inom den klientanpassande arkitektbranschen 

 

Uppsatsens bidrag: Det kvalitativa angreppsättet och den specifika 

inriktningen på svenska arkitektföretag är studiens största bidrag, då det finns 

en avsaknad av studier inom detta område som har analyserats och tolkats ur 

detta perspektiv. Genom att genomföra en djupanalys av ett företag 

sammantaget med en mer övergripande analys av andra fallföretag har studien 



bidragit med en kontextualisering beträffande arkitektbranschens totala 

värdeerbjudande. 

 

Nyckelord: Positionering, arkitektbranschen, totalt värdeerbjudande, 

klientlojalitet, Tengbomgruppen AB, socialkonstruktivistiskt synsätt. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med arbetets bakgrund, därefter följer en 

beskrivning av problemområdet, syfte och frågeställningar samt 

studiens avgränsning.  

1.2 Bakgrund 
Ponera att du är en nybliven hotellentreprenör som vill ha ett nytt 

hotell uppfört. Vilken arkitektbyrå kommer du att välja? Du 

undersöker vad olika arkitektföretag har att erbjuda. Du har många 

företag att välja på då konkurrensen är hård och enligt Ulla 

Bergström, nytillträdd chef på det svenska arkitektföretaget White 

innebär den ökade globaliseringen inom branschen att du kan välja 

bland både inhemska och utländska aktörer (Andersson 2013). 

Modern forskning påvisar att arkitektföretag i något avseende bör 

differentiera sig för att nå framgång (Musyimi 2010; Li & Ling 

2012). Trots detta upptäcker du till din förvåning att alla företag 

säger samma sak. Det tycks råda en form av likformighet mellan 

företagen. Du hittar ingenting som är unikt hos företagen. 

Likformigheten resulterar i att företagens totala värdeerbjudanden 

är obetydliga i förhållande till varandra. Ett totalt värdeerbjudande 

är de argument som företag använder för att betona unika 

egenskaper hos sina varor eller tjänster.  

    Ett företag som onekligen är i behov av att utveckla ett sådant är 

det svenska arkitektföretaget, Tengbomgruppen AB. Företaget har 

på senare år expanderat kraftigt; dels genom nyanställningar och 

dels genom företagsförvärv. Ökningen har varit ca 30 % per år de 

senaste åren och från cirka 90 anställda år 2005 har antalet 

anställda nästan sjudubblats. Företaget har under en relativt kort 

tidsperiod förvärvat flera olika företag och det senaste i raden är 

Eriksson Architects i Finland. Från att ha varit ett litet lokalt 

företag är det idag ett av Sveriges största arkitektföretag och 
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konkurrerar nu med företag över hela världen. Företaget har 

således vuxit kraftigt de senaste åren och är på sätt och vis 

uppbyggt av många små entreprenörsföretag, som är vana att 

arbeta själva. Detta har resulterat i att företaget upplevs som lite 

spretigt då mesta tiden har ägnats åt att utöka företaget 

storleksmässigt.  

    Tengbomgruppen är i behov av att utnyttja kommunikationen 

och kompetensen mellan kontoren bättre. Det gäller att eliminera 

spretigheten genom att utveckla ett totalt värdeerbjudande som 

genomsyrar företaget internt och externt och som gör att kunden 

väljer dem före andra företag.    

1.1 Problemområde 
Enligt Qin et al. (2012) behövs de flera olika strategier för att 

positionera sitt företag, speciellt om de handlar om företag som 

vill befinna sig på en global marknad. Något som också på ett helt 

annat sätt än tidigare betonas av modern forskning och moderna 

teorier om positionering är kunden och arbetet med kunden (Li 

2009; Musyimi 2010; Teece 2010; Akpoyomare et al. 2012; Li & 

Ling 2012). Något Musyimi (2010) visade i en studie av 

arkitektföretag i Kenya att företagens konkurrenskraft 

huvudsakligen baserades på klientlojalitet. I studien visades 

dessutom att differentiering, fokus och diversifiering, var den 

breda positionering som antogs av arkitektföretag. Musyimi 

konstaterade att arkitektföretag behöver omfamna 

konkurrenskraftiga strategier i sin helhet för att de ska kunna 

upprätthålla en hållbar lönsamhet i sin verksamhet.  Även Li och 

Ling (2012) och Ling et al. (2008) som studerat arkitektföretag i 

Asien visade att klientlojalitet är nyckeln till framgång för 

arkitektföretag inte minst genom den ökade konkurrensen på en 

alltmer globaliserade marknad. Då ovanstående forskning 

fokuserat på utländska företag, från främst tillväxtmarknader, vore 

det intressant att undersöka vilka positioneringsstrategier svenska 
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arkitektföretag använder sig av för att konkurrera både på en 

inhemsk och på en global marknad.   

 

De frågeställningar vi vill få besvarade är: 

Vilka dominerande positioneringsstrategier tillämpar Sveriges 

största arkitektföretag? 

Hur ser uppbyggnaden ut av totala värdeerbjudanden hos Sveriges 

största arkitektföretag? 

Vilket är huvudrespondentens totala värdeerbjudande? 

Frågeställningarna gör det intressant att även inkludera 

värdeerbjudanden. Musyamis (2012) studie har också i likhet med 

många andra studier av positioneringsstrategier inom 

arkitektbranschen (Kale & Arditi 2002; Ling et al. 2008; Li & Ling 

2012; Ercan 2012; 2013) en deskriptiv kvantitativ ansats. För att 

bidra med ny kunskap har vi valt en kvalitativ ansats i vår studie 

av svenska arkitektföretag. 

1.2 Syfte  
Syftet är att kvalitativt undersöka likformigheten hos Sveriges 

största arkitektföretag, exemplifierat genom Tengbomgruppens 

totala värdeerbjudande.  

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att omfatta enbart 

arkitektföretag som är bland de största i Sverige och som 

konkurrerar på en internationell marknad. En annan avgränsning är 

att vi valt att förutom exempelföretaget Tengbomgruppen valt 

företagens hemsidor som uttryck för deras totala värdeerbjudande. 

I detta arbete kommer även diskussioner kring segment och 

varumärkesuppbyggnad till stora delar vara exkluderade.   
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras den valda metoden. Under 

denna rubrik beskrivs också urvalet av informanter samt vilka 

metoder som använts för att samla in data. 

 

Det är i första hand syfte och forskningsfrågor som bestämmer en 

studies angrepssätt och val av metod (Ahrne & Svensson 2012:20; 

2011:39–42). Faktorer som tradition, resurser och forskarens 

preferenser medverkar också i valet (Ahrne & Svensson 2012:32–

33). Det krävs också andra ställningstaganden som vilka eller vad 

som ska ingå i studien, hur urvalet av respondenter eller empiri ska 

göras. Vår studie har en kvalitativ ansats då vi är intresserade av 

en mer djupgående förståelse av vilket totalt värdeerbjudande 

företag inom arkitektbranschen använder sig av för att positionera 

sig gentemot konkurrenterna och inte av mer kvantifierbara data. 

Enligt Bryman (2011:40) handlar skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ ansats inte enbart om kvantifiering av data eller ej, utan 

också om vilken kunskapsteoretisk och ontologisk ståndpunkt 

utgångspunkt studien har. Utgångspunkt för denna studie är att 

sammanhanget har betydelse för människors uttalande, ett 

konstruktionistiskt perspektiv som innebär att kunskaper, talade 

och skrivna ord är historiskt och kulturellt präglade och 

konstruktioner och tolkningar av den sociala världen och inte 

objektiva sanningen om verkligheten (Bergström & Boréus 

2005:15).  

    Metoden vi har valt är fallstudie. Merriam (1994:26) beskriver 

fallstudien som lämplig då en specifik företeelse i en specifik 

kontext ska undersökas. Ett fall kan enligt Merriam bestå både av 

en mångfald av data där information hämtas från många olika 

källor eller av data från endast en källa. Målet är att få en 

förståelse av den specifika situationens helhet. Bryman (2011:73–

74) betonar fallstudiens användbarhet för att få en mer detaljerad 

och ingående kunskap om en specifik företeelse, ett fall, en miljö 

eller en fråga. Vårt val av fallstudie som metod motiveras av att vi 



 14 

genom att rikta intresset mot en bransch vill få en djupare insikt 

och förståelse för komplexiteten det innebär att konkurrera inom 

denna bransch. Vi är bland annat intresserade av att få svar på hur 

det totala värdeerbjudandet ser ut hos företagen och enligt Yin 

(2006:22) är fallstudie speciellt lämplig för att få svar på frågor om 

hur.  

    En studies forskningsdesign också av vilket studieobjektet är. 

För att ytterligare fördjupa kunskapen har vi också valt att förutom 

på ett mer övergripande plan studera de mest framgångsrika 

företagen, även göra en djupare analys av ett utvalt företag.  

   En fördel med fallstudie är att metoden ger möjlighet att 

kombinera företeelsen positionering med en specifik kontext som 

arkitektbranschen. Nackdelen med fallstudie är att 

generaliserbarheten är låg. Bryman (2011:77) menar dock att det 

viktiga för en fallstudie är inte avsaknaden av generaliserbarhet 

utan att det handlar om huruvida data och teori samspelar med 

varandra. Det kan antingen vara att data ger underlag för teoretiska 

påståenden och utveckling av teoretiska begrepp (induktivt 

angrepssätt) eller att teorier och tidigare forskning ger underlag för 

jämförelser (deduktivt angrepssätt) (Bryman 2011:28).  I vår 

studie använder vi dels klassiska teorier inom området 

positionering, dels moderna forskning som teoretiskt ramverk. 

Teorierna används dels för att förstå strategier för positionering 

och betydelsen av dessa, men också för att kunna analysera och 

dra slutsatser utifrån våra empiriska data.  Vår analys kan därför 

beskrivas som en pendling mellan teori och empiri, ett växelspel 

mellan induktion och deduktion. 

   Fallstudie är inte en enhetlig metod utan kan antingen handla om 

att fördjupa sig i ett fall med hjälp av en datainsamlingsmetod, ett 

fall med flera datainsamlingsmetoder eller att studera flera fall 

med en eller flera datainsamlingsmetoder (Merriam 1994:26). 

Valet mellan att studera ett fall eller flera fall avgörs av vilka 

betingelserna för studien är.  Enligt Yin (2006:67–68) är 

enfallsdesign särskilt lämplig när det handlar om att kritiskt pröva 

en teori, genomföra longitudinella studier eller för att studera en 
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unik företeelse eller ett fall som är typiskt. Gränsdragningen 

gentemot flerfallstudier är otydligt då ett fall kan ha flera 

analysenheter. Vår studie kan beskrivas som ett mellanting mellan 

enfallsdesign med flera analysenheter och en flerfallstudie. Att vi 

definierar vår studie som ett mellanting mellan dessa förklaras av 

att vi dels har valt att studera ett specifikt företag, 

Tengbomgruppen AB, för att få en fördjupad förståelse. Dels har 

vi valt att på ett mer övergripande plan studera de sex mest 

framgångsrika konkurrenterna eftersom vårt intresse är riktad mot 

positioneringsstrategier.   

    En kombination av flera datainsamlingsmetoder brukar 

beskrivas som flerdimensionell eller flermetodsforskning 

(Merriam 1994:165; Bryman 2011:555), men oftast handlar det då 

om att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Vår ansats 

är enbart kvalitativ och kan mer beskrivas som en kombination av 

olika kvalitativa datainsamlingsmetoder. De datainsamlings-

metoder vi har valt beskrivs mer utförligt under insamling av data. 

2.1 Förförståelse  
Oavsett om ansatsen är kvalitativ eller kvantitativ har den egna 

förförståelsen och det sociala sammanhanget forskaren befinner sig 

i betydelse för konstruktion av både syfte, undersökningsverktyg 

och tolkning av data (Bryman 2011:361–363). Vår förförståelse, 

våra erfarenheter har med andra ord betydelse både för vilka frågor 

vi ställer och för vår tolkning av resultaten. Kvale (1997) menar att 

förförståelse är en förutsättning för att kunna förstå någon annans 

berättelse. Genom att ha kunskap om och att vara insatt i ämnet 

kan mer fördjupande frågor ställas. Enligt Denscombe (2004:194–

195) kan förförståelsen också vara ett hinder och fungera som ett 

filter vilket gör forskaren blind för alternativa tolkningar.  För att 

undvika detta är det viktigt att vara medveten om betydelsen av sin 

förförståelse och att redogöra för de ställningstaganden, som ligger 

till grund för studien samt för studiens teoretiska analysverktyg.   
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   Vi har valt att studera arkitektbranschen och vi har också valt att 

specialstudera ett arkitektföretag där en av oss arbetar och på så 

sätt är insatt i verksamheten. Denna förförståelse innebär att vi vid 

intervjuerna lättare kan rikta blicken mot det väsentliga, att 

intervjuare och intervjuad kan ”prata” samma språk, använda 

begrepp som för en utomstående kan vara obegripliga och att 

samtalet kan flyta på mer obehindrat. Nackdelen är att den 

personliga relationen och förförståelsen innebär att vissa frågor 

eventuellt inte ställs och att tolkningen påverkas av närheten till 

den intervjuade. För att överbrygga förutfattade antaganden och 

tolkningar använder vi oss teorier och tidigare forskning i analysen 

som hjälp för att kunna distansera oss från data och förförståelsen 

av data. 

   Förutom den kontextuella förförståelsen är det viktigt att vara 

inläst på området, vara väl insatt i teorier, begrepp och det aktuella 

forskningsläget. Svensson (2012:192–193) menar att förförståelse, 

som att vara väl inläst på forskningsfältet och insatt i relevanta 

teorier, är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna se något i 

det insamlade empiriska materialet. Att vara väl insatt i de teorier 

som används är grunden för analysen av empirin, men det betyder 

också att fokus riktas mot vissa aspekter medan andra på så sätt 

exkluderas.   

2.2 Studiens empiriska data 
För att kunna besvara syftet har vi valt att studera dels flera företag 

med en datainsamlingsmetod och ett företag med flera metoder. 

Metoderna vi har valt är; empiriska data om de utvalda företagen 

som är tillgängligt på internet samt djupintervjuer och skriftligt 

material från det specifika fallföretaget. Vi har också samlat 

litteratur och forskning för att kunna beskriva studiens teoretiska 

referensram samt relevant forskning rörande ett totalt 

värdeerbjudande för arkitektföretag.  

    Internet och hemsidor spelar en allt viktigare roll för 

organisationer när det gäller att positionera sig (Lichtenthal & 
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Eliaz 2003; Hollis 2005). Positionering och kommunikation med 

kunder har genomgått radikala förändringar de senaste åren och 

internet och hemsidor är idag en av de viktigaste vägarna för att 

positionera sitt företag (Lihtenthal & Eliaz 2003; Chlebišová et al. 

2011). Enligt Lihtenthal och Eliaz (2003) är en hemsida ett måste 

för ett företagets överlevnad. Singh et al. (2007:1) beskriver 

internet   “to be viewed as one of the revolutionizing tools that has 

radically changed the dynamics of commerce around the world”. 

Hemsidan kan alltså ses som den bild ett företag vill visa av sig 

själv utåt mot både kunder och konkurrenter.  Den kan i likhet med 

till exempel reklambroschyrer eller intervjuutsagor ses som uttryck 

för vilket totalt värdeerbjudande företaget har gentemot kunden 

eller rättare sagt vilket totalt värdeerbjudande de vill få kunden att 

uppfatta att de har. Fördelen med att använda material tillgängligt 

på internet är dels att det trots knappa resurser avseende tid och 

pengar ger åtkomst till information från flera olika företag: Dels 

att hemsidor både ger tillgång till mer objektiva fakta som antal 

anställda, antal kontor mm samtidigt som den är ett uttryck för 

vilka erbjudanden företaget vill lyfta fram.  

    På det utvalda fallföretaget har vi också använt oss av olika 

typer av skriftliga dokument. Enligt Merriam (1994:117–118) är 

dokument av olika slag en bra informationskälla. Han poängterar 

att fördelen med dokument är att de är opåverkade av forskaren 

och att de kan ge viktig information om kontexten. Bryman 

(2011:496) beskriver olika typer av dokument som till exempel 

måldokument, annonser, PR-material, virtuella dokument som 

betydelsefulla informationskällor speciellt vid fallstudier.  

    Vi har också valt intervjuer för att samla in data till vår studie. 

Enligt Trost (2005:23) är intervjuer en kraftfull metod för att förstå 

människors sätt att resonera, att urskilja handlingsmönster och 

motiv för handlingar vilket är i linje med syftet i denna studie. 

Kvale (1997:35) menar att genom intervjuer går det att fånga 

kvalitativa aspekter av ett fenomen och på så sätt få nyanserade 

beskrivningar av specifika situationer.   
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    Källorna som vi kommer att bruka i den teoretiska 

referensramen kan delas in i två kategorier. Den första kategorin 

avser generella begrepp och teorier beträffande positionering. 

Författarna till dessa källor har en gedigen och betydelsefull 

kunskapsbas kring den strategiska marknadsföringen. Vi har också 

hämtat källor från aktuell forskning som är relevant för denna 

studie. Vi har speciellt riktat vår sökning av vetenskapliga artiklar 

mot studier om positionering inom arkitektbranschen, men också 

mer generella studier om positionering och kundlojalitet. På så sätt 

erhåller vi en bra grund för den fortsatta forskningen, då vi kan 

använda oss av deras strategier för att finna stöd i källor som inte 

har gått igenom en vetenskaplig granskning. De källor som berör 

arkitektbranschen specifikt är hämtade från vetenskapliga artiklar, 

marknadsförare som riktad in sig på arkitektbranschen samt olika 

institut med anknytning till branschen. 

2.2.1 Arkitektföretag 
Tillgången på arkitektföretag med egna hemsidor är mycket stor. 

Enbart i Sverige finns det enligt Sveriges arkitekter (2012) 250 

arkitektföretag som har en egen hemsida. Bland företag med 

hemsidor finns allt från enmansföretag som erbjuder ett begränsat 

antal tjänster till stora företag som arbetar mot flera olika 

kundgrupper. Om sökningen utökas till att omfatta hela världen 

blir antalet betydligt större. Eftersom vi vill kunna göra både en 

mer djupgående analys och en mer övergripande analys 

avgränsade vi oss till att genomföra djupintervjuer och samla 

skriftliga dokument från ett företag samt att studera sex andra 

företags hemsidor. Att välja ut en enhet kan liknas med det som 

Yin (2006:41–45) betecknar som ett exemplifierande fall. Tanken 

med ett sådant urval är att den valda enheten både kan representera 

branschen och att kontexen är lämplig som att företaget inte enbart 

riktar sig mot en lokal marknad. Det företag vi valde är 

Tengbomgruppen AB som enligt World Architecture 100 (2012) 

är på 28:e plats i världen och på 7:e plats i Europa beträffande 
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storlek och dessutom är ett företag som arbetar på en lokal 

marknad.  

    Urvalskriterier för övriga företag var att de skulle ha en 

hemsida, att de erbjöd ett brett utbud av tjänster i likhet med det 

utvalda fallföretaget och på så sätt konkurrerar inom samma 

segment, och att de var tillräckligt stora för att jämförelser med 

fallföretaget ska vara relevanta. För att hitta företag i liknande 

storlek som Tengbomgruppen AB använde vi oss dels av World 

Architecture 100 där två företag förutom Tengbomgruppen AB 

finns med och det är Sweco architects AB och White Arkitekter 

AB (World Architecture 100 2012). Dels använde vi oss av Proffs 

(2013a) företagslista på arkitektföretag i Sverige och där valde vi 

ytterligare fyra företag som var bland de tio största i Sverige. 

Dessa fyra hade liknande utbud och dessutom hemsidor med 

mycket information. Valet föll på: Temagruppen Sverige AB, 

Nyréns Arkitektkontor AB, Fojab design AB samt Link arkitektur 

AB. 

2.2.2 Intervjuer 
Antalet intervjuer och kriterierna för urval bestäms av vilken 

forskningsfrågan är, men också av resurser i fråga om tid och 

pengar (Kvale 1997:99). Forskningsfrågan har styrt vårt urval på 

det sättet att vi valt respondenter som är representativa för 

branschen och för företaget. Vi eftersökte dels personer som var 

väl insatta i företagets visioner och strategier och dels personer 

som direkt arbetade mot kund. Eftersom Tengbomgruppen AB är 

ett företag som har kontor på 11 olika orter i landet ville vi också 

att informanterna skulle komma från olika delar av företaget. Det 

har stora likheter med det som Bryman (2011:434) benämner 

målinriktat eller målstyrt urval och vanligt är då att göra urvalet på 

olika nivåer.  Totalt intervjuade vi fem personer som representerar 

olika nivåer, olika kontor och olika arbetsuppgifter inom företaget.  

    Det finns olika sätt att genomföra en intervju och det handlar 

framförallt om graden av strukturering och standardisering (Trost 

2005:19–21; Bryman 2011:206). En hög grad av dessa parametrar 
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innebär att alla intervjuer genomförs på exakt samma sätt, samma 

frågor, samma ordning på frågorna, samma förklaringar etc. vilket 

är vanligt när ansatsen är kvantitativ. Vår ansats är kvalitativ och 

vi ville både ge respondenterna möjlighet att formulera sig fritt 

utifrån givna teman och gör de lättare för oss som intervjuare att 

ställa följdfrågor. Vi valde därför att använda oss av 

semistrukturerad intervju och skapade en intervjuguide (se bilaga 

1) som utgick från specifika teman med utgångspunkt i vårt 

forskningsproblem. Intervjuguiden har varit flexibel utifrån både 

respondentens roll i företaget och utifrån vilka följdfrågor 

respondenternas svar gav upphov till. För att inte missa något och 

för att inte intervjun skulle bli alltför rörig försökte vi att inte 

ändra ordningsföljden på temana, men däremot kunde frågorna 

både till innehåll och till utformning skilja sig åt. Enligt Bryman 

(2011:212) och Kvale (1997:145–146) ska forskaren ställa tydliga 

frågor, men undvika alltför specifika frågor och ledande frågor. Vi 

har i första hand eftersträvat att få till stånd ett samtal där 

respondenten gavs utrymme att tala relativt fritt utifrån de olika 

temana och använt oss av följdfrågor för att få en fördjupad 

förståelse.  

    För att inte störa intervjun med att behöva be respondenten 

vänta medan vi antecknade använde vi oss av inspelnings-

utrustning för att på så sätt kunna koncentrera oss på att lyssna till 

respondenten.  Att spela in underlättade också våra möjligheter att 

ställa följdfrågor. Innan intervjun påbörjades tillfrågades samtliga 

respondenter om de tillät inspelningsutrustning vilket samtliga 

respondenter gav sitt samtycke till detta.  

    Genom att informanterna kom från olika kontor innebar det att 

en del intervjuer genomfördes via telefon.  Att intervjua på distans 

är enligt Gillham (2008:22) alltid ett sämre alternativ, men han 

menar också att det är en resursfråga och att målen med intervjun 

är det som avgör.  I vårt fall handlar intervjuerna inte om 

personliga ämnen, vilket enligt Gillham gör intervju på distans 

extra olämpligt. I valet mellan att intervjua personer med stor 

kunskap om hela företaget eller att enbart intervjua personer med 



 21 

kunskap om det egna lokala kontorets verksamhet föll vårt val på 

att även genomföra intervjuer på distans. Intervjuerna varade 

mellan 35 och 45 minuter och genomfördes dels i ett rum på 

företaget där vi kunde vara ostörda, dels via telefon. För att 

intervjun inte skulle behöva avbrytas av andra möten bokades tid i 

förväg med alla informanter.  

2.2.3 Dokument 
Urvalet av dokument har gjorts utifrån samma kriterier som 

intervjuerna och de dokument som har valts ut berör på olika sätt 

det utvalda företagets arbete gentemot kund och arbetet för att 

positionera företaget gentemot konkurrenterna. Dokumenten 

består av både skrivna texter, trycksaker och material från 

fallföretaget samt företagens hemsidor. Det finns olika typer av 

dokument och de brukar grovt brukar indelas i officiella och 

privata dokument (Merriam 1994:117; Bryman 2011:494–497). 

De dokument som används i denna studie består dels av officiella 

dokument från privata källor som tryckfoldrar, skrifter om 

företaget, måldokument, nyhetsbrev mm., dels av virtuella 

dokument som var åtkomliga på internet.  

     När det gäller dokument och här inbegrips även virtuella 

dokument som hemsidor på nätet föreslår Scott (refererad i 

Bryman 2011:489) fyra kriterier att utgå ifrån för att dokumenten 

ska ha en sådan kvalitet att de ska kunna vara underlag för en 

analys. Kriterierna är huruvida dokumenten är äkta (autenticitet), 

innehåller felaktigheter (trovärdighet), är typiska för den valda 

kategorin (representativitet) och om dokumenten är begripliga 

(meningsfullhet). När det gäller dokument har vi företrädesvis valt 

att använda oss av dokument som är framställda av det specifika 

företaget och när det gäller hemsidor har vi valt de utvalda 

företagens officiella hemsidor. Huruvida det förekommer 

felaktigheter eller ej så är vi intresserade av hur företagen 

framställer sig och inte om till exempel eventuella siffror är 

felaktiga. Vi har vid urvalet försökt att välja företag som är 
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representativa för branschen genom att använda branschens egen 

ranking.  

2.2.4 Litteratur och forskning 
Urvalet av litteratur grundas liksom övriga urval på 

forskningsfrågan. Enligt Bryman (2011:97–99) tillför genomgång 

av litteratur inom det valda området både ny kunskap, ger 

argument för val av forskningsfråga och underlag för vad som 

behöver studeras ytterligare. Det ökar också både studiens och 

författarens trovärdighet. Förutom facklitteratur som mer 

överskådligt beskriver teorier och begrepp om positionering har vi 

använt vetenskapliga artiklar med relevans för ämnesområdet. Vid 

urvalet av vetenskapliga artiklar har vi dels riktat fokus mot 

författare och artiklar som använt eller utvecklat de teorier och 

begrepp om positionering som vi har valt som analysverktyg. Dels 

har vi sökt författare och artiklar som specifikt berör 

arkitektbranschen och dels författare och artiklar som använt 

liknande metoder. 

2.3 Bearbetning av data 
Upplägget av studien med data både i form av intervjuutskrifter, 

olika former av skriftliga dokument samt ett antal hemsidor 

innebär ett relativt rikt material att analysera.  Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006:132) är analys med en tolkande ansats 

mer resurskrävande än om ansatsen varit kvantitativ. De menar att 

det är bra att redan från början bestämma en struktur för 

analysarbetet och att göra analysen fortlöpande. Analysen av 

intervjuerna gjordes fortlöpande då vi valde att direkt transkribera 

dem vilket enligt Gillham (2008:172) är första steget av analysen. 

Då vi var intresserade av respondenternas resonemang 

transkriberades intervjuerna ordagrant och med återgivande av 

pauser, skratt, tveksamheter och talspråk. Efter transkriberingen 

använde vi oss av den modell som Rennstam och Wästerfors 
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(2012:194) föreslår som består av tre steg för att hantera analys av 

en stor textmassa. Denna del av analysen gällde för all insamlad 

data. Första steget är att göra en sortering av materialet och för att 

kunna göra detta började vi med att läsa igenom allt material för 

att bli förtrogna med det. Utifrån genomläsningen identifierades 

återkommande mönster och teman. Redan vid denna första 

sortering använde vi oss av våra forskningsfrågor och vår 

teoretiska referensram som hjälp för att sortera. Nästa steg enligt 

Rennstam och Wästerfors är att reducera materialet vilket innebär 

att analys av skillnader och likheter för att identifiera det specifika 

i materialet och på så sätt skapa en högre abstraktionsnivå. 

    Sista steget i en kvalitativ analys är enligt Rennstam och 

Wästerfors (2012) att argumentera och skapa innebörd i 

begreppen. I denna del av analysen använde vi oss av vår 

teoretiska begreppsram genom att pendla mellan teori och empiri. 

Det perspektiv, de ”glasögon” vi använde i denna del av analysen 

var de begrepp och de teorier som valts ut.   

2.4 Etiskt förhållningssätt 
Forskningsfrågor och datainsamlingsmetoder inbegriper etiska 

dilemman och är således något som måste hanteras. I enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har vi innan 

intervjuerna informerat respondenterna om studiens syfte samt 

frågat om samtycke till att spela in intervjuerna. Vi informerade 

respondenterna att de när som helst kunde avbryta intervjun och 

att vi då inte skulle använda deras utsagor. Konfidentialitetskravet 

innebär att enskilda personer eller företag inte ska kunna 

identifieras och speciellt gäller detta vid etiskt känsliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi har efter samtycke från alla 

respondenter valt att använda deras riktiga namn och företagets 

namn. Ingen av respondenterna bedömde att några etiskt känsliga 

uppgifter ingick i intervjun. För att säkerställa att de etiska 

principerna följs kommer resultaten av studien att återrapporteras 

till respondenterna innan det publiceras. 
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2.5 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapligt synsätt är det perspektiv som bildar utgångspunkt 

för hur ett visst fenomen studeras. Det handlar både om vilka de 

ontologiska och de epistemologiska ställningstagandena som 

ligger till grund för studien är. Ontologiska ställningstagande 

handlar om synen på världen, om verkligheten är oberoende av 

betraktaren eller om det är konstruktioner som samspelar med 

kontexten. Epistemologiska, kunskapsteoretiska ställnings-

taganden handlar om synen på vad som är kunskap, vad vi kan ha 

kunskap om. När det gäller kunskapsteoretiska ställningstaganden 

brukar de grovt indelas i positivistiska − att tala om hur något 

faktiskt är och i reflekterande och tolkande − som innebär att ett 

fenomen kan förklaras på olika sätt beroende på vilken 

utgångspunkten är (Bryman 2011:40). 

2.5.1 Konstruktionistiskt perspektiv 
Vi tar utgångspunkt i ett konstruktionistiskt perspektiv. Ett sådant 

perspektiv utgår från att ”kunskapen ingår i ett sammanhang som 

bygger upp ett särskilt sätt att förstå världen-och sig själv” 

(Börjesson 2003:39). Det innebär en tro på att det inte finns någon 

absolut sanning, att det inte går att ge en objektiv bild av 

verkligheten utan att bilden av verkligheten istället är en social 

konstruktion, en produkt av sammanhanget och forskarens 

beskrivning av den sociala verkligheten. Den sociala verkligheten 

betraktas utifrån detta synsätt som en del av ett socialt och 

kulturellt sammanhang som ständigt skapas, förnyas och revideras 

i det vardagliga samspelet (Bryman 2011:36–40).  

    På samma sätt gör forskaren en tolkning av den sociala 

verkligheten, de empiriska data som har samlats in utifrån vilken 

forskningsfrågan är, vilken förförståelsen är och utifrån de teorier 

och begrepp som används. Svensson (2012:186–187) delar in 

tolkningen i tre olika faser, primära, sekundära och tertiära. Den 

primära tolkningen som ofta är omedveten och icke uttalad görs 

hela tiden i det vardagliga livet när vi observerar vår omvärld. I 
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denna fas kategoriserar vi hela tiden för att få en ordning en 

meningsfullhet i det vi observerar. Det kan vara att till exempel se 

fyra bräder och en träskiva som ett bord, eller trycksaker, 

annonser, hemsidor som officiella dokument. I sekundära fasen 

överförs tolkningar och analys till text. I denna process 

omformuleras (tolkas) den primära tolkningen genom att den 

språkliggörs i avsikt att den ska bli begriplig för läsaren. Ett 

exempel är att forskaren skriver en rapport, sammanställer data i 

en tabell, transkriberar en intervju eller använder begrepp som är 

specifika och giltiga i vetenskapliga sammanhang. Den tredje 

fasen, tertiär tolkning handlar om analysen av data. I denna fas är 

det forskningsfrågan som ska besvaras oftast med hjälp av ett 

teoretiskt perspektiv. Teorin medverkar även i de andra 

tolkningsfaserna, men är då mer implicit (Svensson 2012:187).  

    I motsats till objektivism som innebär en syn på att sociala 

företeelser är oberoende av aktörer, innebär konstruktionism att 

oavsett vilken fas (se ovan) och oavsett angreppsätt är forskaren 

och empiriska data medkonstruktörer i vilken ”sanning” som 

framställs (Bryman 2011:36–39; Svensson 2012:187). Utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv är den bild arkitektföretagen väljer 

att framställa sitt företag på sin hemsida eller i olika dokument inte 

enbart ett resultat av objektiva fakta om företaget utan ett resultat 

av vilket perspektiv företaget valt. På samma sätt ska 

intervjuutsagorna ses som ett uttryck för det sociala sammanhang 

de intervjuade befinner sig i. När data tolkas blir vi 

medkonstruktörer både genom vår förförståelse, det sociala 

sammanhang studien genomförs i och genom att det teoretiska 

perspektiv vi valt bestämmer utgångspunkt och sätter ramarna för 

vad vi ser. 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är mått på en studies kvalitet. Validitet 

handlar om hurivida mätinstrumentet mäter det som avses att mäta 

(Bryman 2011:50–52) som i vårt fall om hemsidor, dokument och 
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intervjuer kan anses ge svar på våra frågor.  Reliabilitet är ett mått 

på om studiens resultat blir det samma om undersökningen 

upprepas, om vårt undersökningsinstrument mäter lika varje gång 

(Merriam 1994:174; Bryman 2011:160–162). Båda begreppen är 

nyckelbegrepp för att mäta kvalitet i kvantitativa studier och 

härstammar från ett positivistisk naturvetenskapligt antagande om 

att det finns en objektiv verklighet. I studier med kvalitativ ansats 

förstås reliabilitet och validitet i termer av att kunna beskriva att 

data har samlats in och bearbetats på ett systematiskt och hederligt 

sätt, om en studies tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011:353–

356). 

    Tillförlitlighet står för att studien är trovärdig, överförbar, och 

pålitlig (Bryman 2011:353). Trovärdighet handlar om att följa de 

regler som finns och att rapportera resultaten åter till 

respondenterna. Vi har för att i så hög grad som möjligt säkerställa 

vår studies trovärdighet dels utgått från det regelverk som gäller 

för denna typ av arbeten, dels utgått utifrån gällande 

forskningsetiska principer. Resultaten kommer när det gäller det 

utvalda fallstudieföretaget Tengbomgruppen AB att återföras till 

respondenterna.  I en studie med kvalitativ ansats är sällan 

resultaten generaliserbara utan överförbarhet handlar i stället om 

att göra så ”täta” beskrivningar som möjligt av sammanhanget för 

att kunna bedöma om resultaten är tillämpbara i andra 

sammanhang (Bryman 2011:355).  Pålitlighet, studiens reliabilitet 

avser i kvantitativa studier mätinstrumentens pålitlighet. En 

kvalitativ studie handlar om en studies transparens, att ge en 

fullständig beskrivning av alla delar av forskningsprocessen så att 

läsaren får insyn (Bryman 2011:354). Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006:24) innebär det att redovisa de 

arbetsmetoder, resultat, övervägande mm. som har gjorts och att 

kritiskt förhålla sig till studiens empiri och de slutsatser som dras. 

För att stärka studiens pålitlighet redogör vi i metodkapitlet för de 

övervägande som gjorts beträffande val av metod, urval och 

bearbetning av data. Vi har också valt att återge citat för att andra 

ska kunna bedöma rimligheten i de tolkningar som gjorts och av 
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de mönster och teman som redovisas. Ett annat sätt att förhålla sig 

kritiskt är att använda och tydligt redogöra för de teoretiska 

analysverktyg som används och för hur de används. I den 

teoretiska referensramen beskrivs dels motiven för våra val av 

teorier som ligger till grund för analysen och dels för vår tolkning 

av innebörden i teorierna. Ytterligare ett sätt att säkerställa 

studiens pålitlighet är att låta andra läsa det som skrivs (Bryman 

2011:355), vilket i vårt fall görs genom att denna studie ingår i en 

kurs på högskolan och examineras. 

    Kriterierna för en studies äkthet, autencitet, handlar bland annat 

om studien ger en rättvis bild av det som har studerats, en bättre 

förståelse av det som studerats, att de medverkande kan förändra 

sin situation och bättre möjligheter att vidta åtgärder som behövs 

(Bryman 2011:356). Vår studie är ett examensarbete och en 

mycket begränsad studie, Detta sammantaget med att vi är 

oerfarna och ej utbildade forskare gör att tillräcklig äkthet utifrån 

ovanstående kriterier är svårt att uppnå.  

3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel beskrivs de teorier och den forskning som används 

för analysen. Dels presenteras klassiska teorier om positionering, 

dels modern forskning om positionering som denna studie bygger 

vidare på och dels mer branschspecifika teorier. Avsnittet inleds 

med att behandla resonemang kring den breda positioneringen, 

vilken följs av en diskussion rörande specifik positionering. Efter 

det följer en del som har klientfokusering som ansats. Slutligen 

kommer det totala värdeerbjudandet klargöras med en beskrivning 

av hur arkitektbolag kan differentiera sig på detaljnivå.  

Teoridisposition: 

1. Bred positionering 

2. Specifik positionering  
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3. Klienten i fokus 

4.  Detaljerad differentiering hos arkitektbolag  

= Totalt värdeerbjudande för arkitektbolag. 

 3.1 Positionering som definition  
Att positionera sig på en marknad handlar enligt Porter (1996) om 

”being different”. Ries & Trouts (1985:10) definition av 

positionering handlar om att fästa produkten eller tjänsten i 

kundernas sinne. Porters klassiska strategier för positionering är 

fortfarande giltiga, men idag då marknaden ställer allt högre krav 

på flexibilitet och snabb anpassning behövs också andra strategier 

för att positionera sig gentemot konkurrenterna.  Enligt Jobber & 

Fahy (2009:120) och Akpoyomare et al. (2012)  handlar 

positionering om att placera produkten eller tjänsten i kundens 

sinne, så att den känns meningsfull för vederbörande. Görs det 

kommer kundernas perception leda dem tillbaka till varumärket. 

Vidare menar de att begreppet går ut på att hitta hål i marknaden 

som kan möjligöra en positionering.  

    Porters basstrategier ser vi som en teoretisk infallsvinkel när 

positionering ska diskuteras, där dessa utgör en brygga mellan mer 

moderna teorier om konkurrensfördelar och positionering. 

3.2 Bred positionering 
En av de mest använda teorierna gällande det selektiva valet av en 

bred positionering är Porters (1999) tre basstrategier som företag 

kan välja emellan: kostnadsöverlägsenhet differentiering eller 

fokusering. Dessa tre breda alternativ är ett sätt för företag att 

positionera sig gentemot konkurrenterna. Kotler (2005:432) gör 

gällande att ett bolags konkurrensfördelar och val av positionering 

kan vara olika. En konkurrensfördel är en styrka företaget förfogar 

över, medan en positionering har att göra med kundens perception 
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gentemot produkten eller tjänsten. Enligt honom kan en 

konkurrensfördel som exempelvis hög kvalitet generera inflytande 

på positioneringen av produkten. 

3.2.1 Kostnadsöverlägsenhet 
En lågprisledande roll på marknaden innebär enligt Porter 

(1999:53) att företagets priser hålls lägre än konkurrenternas. 

Företag som positionerat sig som kostnadsöverlägset kan erhålla 

en ansenlig vinstmarginal, trots lågt pris på produkterna. Viktigt 

enligt Porter (1998:35) är att den lågprisledande strategin inte 

gröper ur företagets kvalitet och service i sin jakt på marknadens 

lägsta priser. 

    Enligt Carlsson (2004:123) kan företag hålla nere kostnaderna 

genom att kapital- och/eller kostnadsrationalisera. En 

kapitalrationalisering innebär att avkastningen ökar genom att 

kapitalets omsättningshastighet ökas. En kostnadsrationalisering 

har för avsikt att öka vinstmarginalen genom att sänka 

kostnaderna.  

    Andra fördelar med det breda positioneringsalternativet är att 

det går att vända sig till hela marknaden och att det 

kostnadseffektivaste företaget ofta får möjligheten att sätta 

marknadspriserna (Porter 1998:13). Alternativet andas också 

nackdelar, eftersom företaget bör ha en hög marknadsandel eller 

andra fördelar som exempelvis ett stort utbud av råvaror, som kan 

vara till hjälp när priserna pressas neråt (Porter 1998:37). 

Dessutom finns det en risk att konkurrenterna lyckas hålla 

kostnaderna nere ännu mer. En annan risk är att hetsjakten på 

kapital- och kostnadsrationaliseringar förblindar företaget från 

utvecklingen på marknaden. Det finns en risk att halka efter 

trenderna som råder (Porter 1999:62). Kales och Arditis (2002) 

undersökning av byggbranschen visar att till viss del kan låga 

kostnader vara en framgångsrik strategi även för byggbranschen, 

men att det är en strategi som behöver kompletteras med andra 

strategier. Enligt Li och Ling (2012) är låga kostnader åtminstone 
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inget alternativ för arkitektföretag i Kina - de ser inget samband 

alls mellan låga kostnader och vinstrika företag.  
 

3.2.2 Differentiering  
Enligt Porter (1998:37) går differentiering ut på att frambringa en 

produkt eller tjänst som är unikt för branschen. Det kan röra sig 

om allt från design, kundservice, teknologi och allt däremellan. 

White (1986:217–225) framhåller att i kontrast till 

kostnadsöverlägsenhetsstrategin, vilken fokuserar på företagets 

interna struktur, så fokuserar differentieringsstrategin på företagets 

externa struktur. Detta på grund av företagets sökande efter 

lämpliga vägar att välja för deras produkter och tjänster sker efter 

kundernas premisser. Kotler (2005:421) gör gällande att kunderna 

helst väljer de produkter som skänker dem mest tillfredställse. 

Alltså blir nyckeln till en vinnande differentieringsstrategi att 

förstå kundernas behov och tankar kring produkterna bättre än vad 

konkurrenterna gör. Ett företag som valt att differentiera sig som 

det företag som ger mest service, ska verkligen ge den bästa 

servicen. Annars finns det en risk att en konkurrent tar den platsen.     

    Aaker (2008:182–184) framhäver vikten av varumärkets 

essentiella betydelse för en resultatrik differentiering. Enligt 

honom kan konkurrenter härma företagets design, kundservice och 

teknik, men inte om företagets varumärke är väletablerat hos 

kunderna. Då blir det svårare för konkurrenterna, eftersom de 

måste försöka besegra varumärkets status hos det andra företaget. 

För att lyckas med ett robust varumärke måste differentieringen 

upplevas som meningsfull hos konsumenten och inte trivial, för att 

kundlojalitet ska erhållas.   

    Porter (1998:37–38) menar att precis som fallet med kostnads-

överlägsenhetsstrategin kan en lyckad differentieringsstrategi 

generera ett resultat strax över snittet. Till det kan tilläggas att 

marginalerna kan bli goda, vilket gör företaget mer 

förhandlingskraftigt mot leverantörer. En dämpad priskänslighet är 

en annan fördel, eftersom kunderna ofta blir lojala och 
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återkommande mot företagets varumärke. Porters teorier om 

differentiering stöds till viss del av aktuella studier av 

arkitektbranschen. Både Musyimi (2010) och Li och Ling (2012) 

menar att differentiering är en lämplig strategi för arkitektföretag, 

men att det antingen krävs att den kombineras med andra strategier 

eller att den innefattar flera olika komponenter.   

    Porter (1998:37–38) anser att den största nackdelen med 

differentiering är risken för en låg marknadsandel. Anledningen 

till det är specialisering på ett unikt område, vilket minskar 

”kundvolymen”. Carlsson (2004:54) menar att en hög 

marknadsandel ofta är vägen till hög lönsamhet. Anledningen är 

att höga volymer och höga marginaler reducerar styckkostnaderna. 

Dessutom kan en hög marknadsandel vara respektingivande vid 

förhandlingen med kunder och leverantörer. Detta är således 

någonting som ett differentierat företag kan gå miste om. Hög 

marknadsandel är vad även Ercan (2013) föreslår som en lämplig 

strategi för arkitektföretag och högre marknadsandel uppnås enligt 

honom genom tillväxt.  

3.2.3 Fokus 
Den sista breda positioneringen som finns att tillgå i Porters teori 

om basstrategier omnämner: målgrupper/segmentering. Kostnads-

överlägsenhet och differentiering vänder sig till hela marknaden, 

medan fokuseringsstrategin vänder sig till mindre delar av 

marknaden i form av målgrupper. Vid arbetet med att utforma den 

strategiska marknadsföringen läggs stor vikt vid val av 

målgrupper. Det handlar om att försöka vinna marknadsandelar 

genom att behaga sin köpgrupp mer slagkraftigt än vad 

konkurrenterna förmår, med sin bredare affärsverksamhet (Porter 

1999:56). Fokusering innebär att företaget både kan konkurrera 

med en lågpris- och differentieringsstrategi, eller välja att enbart 

rikta in sig på en av dem. Huvudsaken är att målgruppen 

prioriteras. Enligt Porter kan företag med fördel använda sig av 

fokusering som alternativ i branscher där konkurrensen är låg, 

eller där målgruppernas möjlighet till ersättare är liten (Porter 
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1998:38–40). Fokusering är enligt Musyimi (2010) också 

verksamt inom arkitektbranschen, men i likhet med differentiering 

måste den kombineras med andra strategier. 

3.2.4 Faror med basstrategierna  
Porter (1998:40–43) anser att det finns en fara med att försöka 

vara bäst på alla tre strategierna. Enligt honom ska helst en av 

strategierna väljas för att uppnå bästa möjliga konkurrensfördel. 

Annars kan marknadsandelar förloras till företag, som valt att 

inrikta sig på en av strategierna inom bred positionering. Den 

riskabla handlingen med att diversifiera strategierna är ”att fastna i 

mitten”. Detta kan skada företagets långsiktiga strävan efter 

konkurrensfördelar. En annan fara med att välja en av 

basstrategierna är om företaget inte lyckas nå framgång eller 

framhärda positioneringen tillräckligt. Vidare förefaller det som 

om flertalet som gått i stöpet med en av basstrategierna fördjupar 

problemen genom att välja en annan istället. Att endast välja en 

basstrategi är också tvärtemot vad forskare förordar som lämpligt 

för arkitektbranschen. Kales och Arditis (2002) menar tvärtom att 

en kombination av flera strategier som samverkar är betydligt mer 

effektivt. Slutligen gäller det att hänga med i branschutvecklingen 

− på det viset urholkas inte det strategiska överläget. 

3.2.5 Kritik mot basstrategierna 
Wright (1987:94–108) har argumenterat för att användarbarheten 

hos Porters basstrategier är missledande. När de största företagen i 

en bransch valt att antingen differentiera sig eller inta en 

lågprisledande roll, kan enbart de små företagen anamma 

fokusstrategin enligt honom. Anledningen är att mindre 

organisationer som väljer differentiering eller kostnads-

överlägsenhet inte har möjligheten att tillhandahålla tillräckliga 

resurser för att kunna utmana större företag. Dessutom väljer oftast 

inte de största företagen fokusstrategin, eftersom den kan reducera 



 33 

avkastningen genom att enbart agera inom en begränsad marknad. 

Stora företag har resurser att använda sig av massmarknadsföring  

  Datta (2009:16-30) menar att kostnadsöverlägsenhet inte är en 

lågkostnadsstrategi, utan snarare en differentieringsstrategi 

baserad på låga priser. Dessutom anser han att marknadsledande 

företag vanligtvis konkurrerar mot varandra med hjälp av 

differentieringsstrategier istället för genom kostnadsöverlägsenhet. 

Vidare framhäver han att en differentieringsstrategi kan leda till 

marknadsledarskap, viket i sin tur kan leda till en 

kostnadsöverlägsenhet, exempelvis genom erhållna skalfördelar.  

   Enligt Qin et al. (2012) behövs det flera olika strategier för att 

positionera sitt företag, speciellt om det handlar om företag som 

vill befinna sig på en global marknad. Qin et al. (2012) har 

studerat vilka strategier som är verkningsfulla för att positionera 

företag i Kina. Författarna visar att det inte handlar om en strategi 

- utan om att flera olika strategier tillsammans genererar en 

framgångsrik position. Å ena sidan gäller det att hålla låga priser 

och expandera snabbt. Å andra sidan måste företagets tjänster vara 

nyskapande samtidigt som personalen måste ha stor kunskap om 

den kinesiska kulturen. Konkurrensfördelarna uppnås först när alla 

strategierna är aggregerade och integrerade med inhemska metoder 

och praxis. Sumer och Bayraktar (2012) menar att Porters 

basstrategier inte är tillräckliga för att förklara affärsstrategier. 

Enligt dem är basstrategierna inte heltäckande och inte heller 

uteslutande utan att till exempel sälja sina produkter till ett lågt 

pris kan mycket väl kombineras med differentiering.    

3.2.6 Värdeområden 
Treacy & Wiersema (1993) har utvecklat en alternativ väg att gå, 

gentemot Porters basstrategier, som de kallar värdeområden. Även 

dessa är tre till antalet: produktledande, bästa presterande företag 

och det företag som har bäst kontakt med kunden. Teorin bygger 

på att konsumenterna som finns på alla marknader har tre olika 

preferenser vid inköp. Den första kundkategorin vill enbart ha 

nydanande produkter, som befinner sig i teknisk framkant 
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(produktledande). Den andra kategorin är inte ute efter topmodern 

teknik, utan efter produkter som är hållbara och pålitliga (bästa 

prestation). Den sista kategorin vill helst ha en förbindelse med 

bolag som sätter kunden i centrum och där den enskildes behov 

tillgodoses (kundnärhet). 

    Treacy och Wiersema (1993) framhäver nästintill samma 

negativa ståndpunkt som Porter gällande diversifiering av sina 

värdeområden respektive strategier. De anser att svårighetsgraden 

att vara bäst på alla tre områdena, eller ens två av områdena är 

mycket hög. De finns ytterst få bolag som har möjligheten att 

utveckla en positionering där de är bäst på allt. Mycket på grund 

av att dessa värdeområden har olika synsätt och system, vilket i sin 

tur kan leda till att dessa hamnar i dispyt med varandra inom 

organisationen.  

3.3 Specifik positionering  
När det gäller att välja den specifika positioneringen, anser Kotler 

(1999:77) att det viktigaste är att den utrycker en orsak till varför 

kunden ska välja just den produkten eller tjänsten.  

    Porter (1996:64–65) hävdar att det viktigaste ur en strategisk 

synvinkel är att positionerna sig specifikt mot rivalerna och 

samtidigt differentiera sig från dessa ur konsumenternas 

perspektiv. Han verkar för att särprägla företaget genom att 

leverera en unik blandning av värde genom ett antal aktiviteter. 

Dessa aktiviteter kan exempelvis vara försäljningsarbete, 

distribution, tillverkning och tjänster. Beroende på hur företaget 

utför dessa aktiviteter erhålls kundvärdet därefter. Konkurrenterna 

genomför också dessa aktiviter, men för att kunna erhålla en 

specifik positionering måste företaget göra dessa särpräglade eller 

helt enkelt ge sig på uppgiften att erbjuda aktiviteter som inte 

konkurrenterna tillhandahåller. Det är också viktigt att dessa 

aktivtiter harmoniserar med varandra. Målet är att utifrån dessa 

skapa ett kundvärde som inte konkurrenterna kan leva upp till. 
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   Uggla (2006:124) beskriver den specifika positioneringen som 

att den ska nischa in sig och placera sig på ett strategiskt sätt, där 

företag kan erhålla betydande konkurrensfördelar. Själva sökandet 

av positioneringen ska ske i förhållande till konkurrenterna, deras 

utbud samt marknaden. 

3.3.1 Positioneringsalternativ inom den specifika 
sfären    
Kapferers (2004:275) har valt att utveckla fem stycken olika 

positioneringsnivåer som är att betrakta som specifika. Dessa fem 

är rangordnade på en skala:   

1. Värderingspositionering 

2. Intressepositionering 

3. Kompetenspositionering 

4. Formelpositionering 

5. Produktpositionering 

Av ovanstående positioneringsnivåer kommer enbart en diskussion 

rörande värderingspositionering behandlas mer ingående.  

3.3.2 Värderingspositionering 
Enligt Smartbiz (2013) är värdepositioneringen den mest åtråvärda 

− därför att en lyckad sådan får kunderna att förknipa varumärket 

med dess värderingar. Exempelvis har Mercedes en väl utvecklad 

värderingspositionering, då varumärket associeras med 

ingenjörskonst och med en utomordentlig organisation. Dessutom 

betonar Mercedes dess klassiska tyska ursprung, vilket sväller 

organisationens anseende än mer med tanke på tyskarnas rykte om 

att hålla god kvalitet.     

    Enligt Kapferers (2004:275) erhåller företag som haft framgång 

med att utforma en värderingspositionering en mycket god chans 

till produktutvidgning. Han understryker också att de bara är 

företag som skapat en unik livsstil runt omkring sig som kan sägas 
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inneha denna positionering. Mer specifikt innebär de att kunderna 

har tagit till sig företagets värderingar och likställer sig med dem.       

3.4 Klienten i fokus 
Modern forskning och moderna teorier om positionering betonar 

på ett helt annat sätt än tidigare kund och arbetet med kunden (Li 

2009; Musyimi 2010; Teece 2010; Akpoyomare et al. 2012; Li & 

Ling 2012). Enligt Claycomb, Martin (2000), Jaworski och Kohli 

(2006) har det skett en förskjutning från en traditionell 

envägskommunikation till tvåvägskommunikation som i allt högre 

grad består av interaktion mellan företag och kund. De menar att 

den komplexitet som kännetecknar säljprocesser idag kräver ett 

samarbete mellan företag och kund som mer kan beskrivas som en 

läroprocess för båda parter och där bådas behov och prioriteringar 

inkluderas. Det skiljer sig till viss del från hur arkitektbranschen 

har (och till viss del fortfarande) arbetat. Redan i benämningen 

klient istället för kund sker en viss distansering. Ur ett historiskt 

perspektiv beträffande vad arkitekter vill designa och vad klienten 

vill ha byggt skiljer sig också ofta parterna åt. Russell (2007) 

menar att detta beror på att arkitekterna är insvepta i sina egna 

visioner och personliga estetiska värden. Klienten ifråga blir 

sekundär eller till och med förbisedd helt och hållet. Kärnan till 

problemet är arkitekturen själv, då dess existensberättigande är just 

skapandet. En arkitekt vill skapa något nytt och annorlunda, 

medan klienten i fråga betalar för bygget och får sedan leva med 

det färdiga resultatet medan arkitekten går vidare till nästa projekt 

(Russel 2007).     

    Historiskt sett blir inte arkitekter berömda för att de 

tillfredsställer klienters behov. De blir berömda för något unikt 

och kreativt som världen tidigare inte skådat. Russel hävdar att de 

företag som är klientorienterade oftast når större ekonomisk 

framgång än företag som är designorienterade. Dessa når även en 

högre grad av klientlojalitet. Problemet är att dessa företag sällan 

får uppmärksamhet i media på grund av att deras projekt betraktas 
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som konservativa. Russel menar att de mest etablerade 

arkitektfirmorna måste försöka balansera designorienteringen och 

klientorienteringen med varandra och det gör de genom att bli 

lärare för klienten. Arkitekten lyssnar på klientens behov och smak 

och prestenterar för klienten olika designalternativ och för- och 

nackdelar med alternativen. På så vis skapas en dynamisk 

synergistisk relation. Tillsammans bestämmer de bilden och 

visionen för det arkitektoniska skapandet (Russel 2007). 

”American Institute of Architects” hävdar till och med att 

arkitekter har ett ansvar att lära ut. Görs det kommer tillit erhållas, 

liksom förbättrad kommunikation och det finns förutsättningar för 

att bygga framgångsrika affärsrelationer med klienterna (AIA 

2006). 

    Peppers och Rogers (1998) har utvecklat ”one-to-one 

marketing”-begreppet, (synonym med det mer välkända begreppet 

”customer relationship managment”) vilket behandlar den 

kundanpassade marknadsföringen utifrån ett lärande perspektiv. 

Enligt det synsättet är klienten den som lär företaget vad 

vederbörande vill ha. Lärandet riktas inåt mot företaget. Det vill 

säga tvärtemot ”American Institute of Architects” och Russels 

ståndpunkt att företaget ska lära klienten. Vidare handlar 

begreppet om vikten av att lyssna på klienten istället för att tala 

om för vederbörande vad som är bäst (Pepper & Roger 1999:151–

154).  

    Fördelarna med att använda sig av ”one-to-one marketing” är att 

företaget differentierar sig från konkurrenterna. Anledningen är att 

klienterna kommer med ambitioner, behov och problem som de 

behöver hjälp med. Genom ett skräddarsytt samarbete med 

klienterna tillfredsställs deras känslor utan omvägar. Dessutom får 

företaget ett djupt förhållande med sina klienter, vilket kan vara en 

källa till nya idéer som kan utnyttjas hos andra klienter. Slutligen 

kan begreppet generera nöjda och lojala kunder, som ger utmärkta 

referenser och hänvisningar (Managing chance 2013).   

    Även om konkurrenterna såsmåningom kommer att erbjuda 

samma typ av interaktion med klienterna är sannolikheten liten att 
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de klienter som företaget har kontakt med kommer gå till andra 

företag. Anledningen är att de inte kommer tycka att det är mödan 

värt att lära ett nytt företag det som det redan lärt ett annat företag 

(Pepper & Rogers 1999:152). 

3.4.1 Utöka klientvärdet  
Att utöka klientvärdet handlar enligt AIA (2006) om att: odla och 

vårda klientrelationerna. Enligt AIA placerar klienter ett mycket 

högt värde på relationerna till arkitekterna. De är till och med 

villiga att betala ett högre pris till arkitekter där personkemin 

stämmer bra och där de finns goda möjligheter till långsiktiga 

relationer. Goda relationer till klienterna kan på sikt leda till att 

arkitekterna ges större möjlighet att utforma byggnaderna efter 

eget tycke. I en studie gjord av Skaates (2001:360) om tre 

arkitektföretag och dess relationer med klienterna – poängterade 

alla tre att långsiktiga kundrelationer är de bästa. För det första 

innebar det sparad tid och pengar, genom att inte behöva arbeta 

lika aktivt med kommunikation och trovärdighet hos de 

långsiktiga klienterna som med nya. För det andra genererade de 

en högre dos av säkerhet i och med att framtida klientorders var 

tryggade. För det tredje hade arkitektbyråerna lärt sig klienternas 

unika behov och preferenser. 

    Betona specialiserad kompetens och kunskap. Arkitekter som 

framhäver sina specialistområden (t.ex. business, sjukvård eller 

utbildning) gentemot klienterna blir ofta uppskattade (AIA 2006).    

    Ha en affärsmannamässig framtoning. Genom att visa att 

företaget har goda kunskaper inom det ekonomiska området, kan 

det erhålla fördelar i kommunikationen med klienterna. Oavsett 

om klienten är en familj som vill bygga en villa, eller ett 

multinationellt företag så är den ekonomiska biten viktig och det 

gäller att ha en affärsmannamässig framtoning (AIA 2006). 

Affärsmässig framtoning kan även kopplas till begreppet 

fraternisation competences som kan översättas med att ha 

kompetens om kundens marknad. Det handlar inte enbart om att ha 

kunskap om det ekonomiska området utan om att ha kunskap om 
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kunden och dennes specifika ekonomiska förhållanden (Åge 

2011).    

    Kunna hantera förändringar. Oavsett projektplanen eller vad 

klienten har för syn på hur saker ska vara, sker de alltid 

förändringar i ett projekt. Dessa förändringar skapar stress. Genom 

att ha arkitekter som är problemlösare och utmärkta 

kommunikatörer kan de agera som en hjälpande hand under 

hektiska perioder och i miljöer som ständigt befinner sig under 

förändring. (AIA 2006). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 

att arkitekterna själva befinner sig under press och enligt (Riva 

2013) förväntar sig klienterna att arkitekterna hanterar kostnader, 

tid och kvalitet smärtfritt. Arkitekterna har ansvaret för klienternas 

drömmar och kan således bli föremål för skuld och känslomässig 

stjälpning när det blir fel. Enligt Åge (2011) kräver denna typ av 

processer med kunden att man kan förändra kundens 

förväntningar, changing expectations, speciellt om dessa 

förväntningar är orealistiska. Attityder och dispositioner hos de 

personer som är inblandade i processen spelar en viktig roll för 

utfallet och därför behöver de iblandades förväntningar 

synliggöras på olika organisatoriska nivåer för att samarbetet ska 

fungera.  

    Utbilda klienterna. Arkitekter har en fantastisk möjlighet att 

utbilda klienterna och hjälpa dem att förstå de färdigheter som får 

arkitekter att blomstra under formgivningen (AIA 2006).  

3.4.2 Kategorisera klienterna  
Arkitekter har en tendens att se sina klienter efter ”bygg-typ”: 

kommersiella, institutionella offentliga, flerfamiljshus eller som 

småhus. ”American Institute of Architects” anser att ett mer 

korrekt synsätt är att kategorisera klienterna i tre olika 

grupperingar: offentliga, produktbyggare och ägare (AIA 2006). 

    Offentliga klienter värdesätter allmänhetens godkännande och 

andra berörda parters tillfredsställelse allra högst. Produktbyggare 

tjänar pengar genom att sälja eller hyra ut byggnaderna. De 

värderar ”säljbarhet” allra högst. Ägare kommer att bosätta sig och 
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använda byggnaderna som de byggt. De värderar långsiktig 

användbarhet och hållbarhet allra högst (AIA 2006). 

3.4.3 Kommunikationen med klienterna 
Enligt AIA gäller det att lyssna med ”empati” under dialogen med 

klienterna och det gäller att sätta sig i den andra personens 

situation. Yrkesstolthet är det största hindret för att vara en god 

lyssnare. AIA menar att det gäller att fokusera mer på vad klienten 

har att säga än vad du själv har att säga. Samtidigt gäller det att ha 

en horisontell kommunikation så att konversationen upplevs som 

jämlik(AIA 2006).Enligt Claycomb och Martin (2002) och 

Jaworski och Kohli (2006) handlar det om att skapa en interaktion 

och tvåvägs-kommunikation. Heffernan & Lavalle (2007) menar 

att nyckeln till en framgångsrik säljprocess är att utifrån 

information om kundens behov identifiera vilka behov som i första 

hand ska prioriteras och som ska vara underlag för den produkt 

eller tjänst som ska erbjudas. Att ta stor hänsyn till kunden och 

kundtillfredsställelse genom att noga identifiera dennes specifika 

krav och behov är något som enligt Ling et al. (2008) är viktigt 

även för arkitektföretag.  

    Enligt AIA (2006) kan företag genom att motstå frestelsen att 

detaljgranska klientens uttalanden, undvika att fälla kommentarer 

som klienten kan uppleva som dominerande. Jacquemont betonar 

vikten av den icke-verbala kommunikationen, vilken inbegriper 

ansiktsuttryck, blick, hållning, kroppsspråk och kläder. 

(Jacquemont 2006:29-31).       

    AIA vill att klienten bekräftas. Även om man innerst inne inte 

samtycker med klientens ord och handlingar, bör klienten ges 

bekräftelse genom att hålla med vederbörande. Enligt Åge (2011 s. 

1583) handlar det om ”establishing close collaborative 

relationships” genom att minska avståndet mellan parterna.  
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3.4.4 Klientfokusering i Kina 
Kina är en mycket expansiv marknad för arkitektbranschen och 

således en mycket attraktiv sådan. Enligt Baillieu (2011) är 

personliga relationer nyckeln till att lyckas i Kina. Företag ska akta 

sig för att ha en ”know-it-all”-attityd på den kinesiska marknaden. 

Att komma med västerländska synsätt slutar ofta illa enligt 

Baillieu. Utlänska arkitekter har oftast ingen om vad som fungerar 

i Kina. Om de aldrig lär sig vad som de facto fungerar då blir det 

omöjligt att lyckats där. Kineser är väldigt restriktiva med att ingå 

djupare relationer med människor de inte känner. De måste först 

känna ett förtroende, innan de ingår en cementerad affärsrelation. 

Ett kontor i Kina kan fungera som en bra grund, då de gäller att 

etablera personliga kontakter ansikte mot ansikte. Utan en 

permanent bas är det omöjligt enligt Baillieu. Caulfield (2011) 

styrker detta då det enligt honom gäller att skapa så många 

kontakter som möjligt och sedan upprätthålla dem. Betydelsen av 

att ha kunskap om kulturen och gällande praxis är något som också 

Qin et al. (2012) pekar på som en avgörande strategi för att lyckas 

etablera sig på den kinesiska marknaden. 

    Baillieu poängterar dock att det finns en väg runt problemet och 

det är att hitta en kinesisk partner eller agent, eftersom det kan ta 

år att etablera personliga relationer (Baillieu 2011). 

3.5 Detaljerad differentiering hos 
arkitektbolag 
Modern forskning om arkitektbranschen visar att av Porters 

basstrategier är det främst differentieringsstrategin som används 

och visat sig vara framgångsrik, men att också andra strategier kan 

fungera. Musyimi (2010) visar i sin studie av arkitektföretag i 

Kina att det är konkurrensstrategier som differentiering, fokus och 

diversifiering som är verkningsfulla. Enligt Li och Ling (2012 s. 

507) har varken kostnadseffektivitet eller fokusstrategi något 

samband med om arkitektföretag ska bli framgångsrika eller ej 
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utan snarare differentiering genom att ”ensuring high-quality 

inputs, providing innovative products and services, andoffering 

comprehensive services to clients that are significantly correlated 

with profitability”. Enligt Ercan (2013) är differentiering genom 

tillväxt betydligt mer betydelsefulla för arkitektföretag än att vara 

kostnadsledande eller att använda andra differentieringsstrategier. 

Tillväxt kan vara att träda in på nya marknader eller inom nya 

affärsområden. När det gäller unika produkter eller tjänster visar 

Ercan att innovationsstrategier inom design och material är det 

som framförallt genererar framgång.  

    I en studie gjord av Cheah (2007:25) om stora byggföretag, 

analyserades hur dess val av bred positionering påverkade 

företagens tillväxt och resultat. Studien visade att de mest lyckade 

företagen inom byggbranschen hade en mycket tydlig 

differentieringsstrategi. Denna studie är även applicerbar på 

arkitektföretag, då dessa står mycket nära. 

    Leathers (2012) har utvecklat en 4P-modell som är 

skräddarsydd för arkitektbolag. Hon kallar den för ”The 4P´s of 

Marketing for Architects”. Hennes modell är inte riktigt en 

motsvarighet till den traditionella 4P-marknadsmixen, utan den 

framhåller hur viktigt det är för bolagen att differentiera sig från 

konkurrenterna. Den försöker också framhäva vikten av att skapa 

företagsvärderingar, vars målsättning är att dessa ska nå ut till 

klienterna. 

    Enligt Leather (2012) ska arkitektföretagen genomföra följande 

fyra steg för att lyckas: position, process, professionell, portfölj  

3.5.1 Position 
Att positionera arkitektföretag handlar enligt Leather (2012) om 

att tydligt redovisa för: 

    Vem är vi: Handlar om namnets betydelse. Enligt Leather 

(2012) kan företag med fördel inkorporera ordet ”arkitekt” i sitt 

namn. Detta styrks också av Kotler (1999:85) som menar att 

namnet bör stämma överens med positioneringen.  
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    Vad gör vi: Enligt Leather underskattar ofta arkitekter vad det 

gör. Om man frågar ett arkitektbolag vad det gör så säger de saker 

som planering, inredning, urban design, landskapsdesign osv. Eller 

också framhäver de vilka projekt de genomför eller genomfört. 

Leather menar att detta är alldeles för sedesamt. Arkitekter gör inte 

vårdinrättningar, utan de är visionärer och framtidskreatörer. De 

ser på ett sätt som andra människor inte kan. En arkitekt kan se ett 

utrymme, medan utrymmet är osynligt för en lekman. De kan 

tänka tredimensionellt, när saker bara är tvådimensionella. När 

arkitektföretag positionerar sig ska den således ha en förnimmelse 

av att undersöka, vägleda, analysera, ge alternativ, lösa, förutse, 

etc. (Leather 2012). 

    Till vem: Här gäller det att identifiera kunderna. För en 

generalistfirma, kommer listan att bli lång. Men för ett företag som 

endast betjänar: sjukvård, utbildning och kultur räcker det inte 

med att endast räkna upp dessa, utan det gäller att finna en 

gemensam nämnare. I ovanstående exempel kan det röra sig om 

offentliga uppdrag. Det är således viktigt att försöka klargöra vad 

ens marknadssektorer har gemensamt (Leather 2012).  

    Vilka fördelar erbjuder vi: Enligt Leather gäller det att ta reda 

på vilken fördel en klient får av att anlita företaget. Arkitektfirmor 

brukar svara att de erbjuder en trevlig upplevelse, förstklassig 

design, inga problem, inga oväntade överraskningar, eller att de 

alltid blir klara i tid, håller budgeten osv. Dessa svar är enligt 

Leather bara fördelar som kunderna förväntar sig. Istället ska 

svaren vara mer insiktsfulla. De ska handla om att skapa lösningar, 

som att hjälpa klienterna att utöka sin verksamhet, att bidra till att 

uppmuntra positiva arbetsmiljöer eller ökad effektivitet med nya 

lokaler vilket i sin tur leder till högre vinst. Det handlar alltså om 

att lära känna klienterna för att kunna ge förslag på förbättringar i 

deras verksamhet (Leather 2012). 

3.5.2 Process 
Enligt Leather (2012) är det viktigt att namnge processen. 

Vanligtvis handlar processen om att: Utreda, planera, utforma och 
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sedan få det byggt. Genom att namnge processen blir den unik för 

ditt företag och den upplevs som egenutvecklad. Denna process 

har vanligtvis tre, fyra eller fem steg och den kan med fördel 

förklaras med några ord i korthet. Exempelvis: analysera, utveckla, 

implementera eller undersöka, utforska, inleda. Detta är någonting 

som klienterna kommer att uppskatta (Leather 2012). 

3.5.3 Professionell 
Leather (2012) har delat in kategorin i tre nyckelvägar för att få 

sina medarbetare att särskilja sig mot konkurrenterna: profiler, 

fotografier och kompetens.   

Profiler. Leather hävdar att det är ett måste att ha en presentation 

av sina medarbetare på företagets hemsida. Företagets webbplats 

erbjuder en möjlighet till att avslöja kreativiteten hos 

medarbetarna genom att ha en personlig introduktion av 

vederbörande. Vanligtvis brukar presentationen av medarbetarna 

likna ett CV eller en meritförteckning. En professionell profil ska 

ge en känsla av vem personen är. Den ska berätta en kort men 

intressant historia.  

    Ett företag som konsulterade Leathers ville ha en design-

positionering. Hon såg då till att ledningen inklusive arkitekterna 

formulerade varsin kort berättelse om deras designvärderingar. 

Genom att införliva ledningen visas att hela företaget är engagerad 

i design oavsett individens position. På ett annat företag ville 

Leather använda den trevliga stämningen på firman som 

positionering. Genom att de fick svara på frågor som: ”varför ville 

jag bli arkitekt? Om du kunde prata med alla berömda arkitekter 

döda eller levande, vem skulle det vara”? Genom att de svarar på 

ett intresseväckande och roligt manér, samtidigt som de har 

avslappnade bilder på arkitekterna, utsänds att företagskulturen är 

av det uppsluppnare slaget (Leather 2012).     

    Fotografier. Det gäller att fotografera arkitekterna så att de 

verkligen ser ut som sådana och inte som bankanställda. Det ska 

inte heller se ut som att bilderna är tagna med en mobiltelefon. 

Leather skriver att ett företag kan vinna mycket på att anlita en 
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professionell fotograf, då dessa kan framställa bilder som 

åskådliggör att arkitekter är konstnärer.  

    Fotografier över kontorslandskapet kan också skildras, dock 

under förutsättning att kontoret är fint. Ett fint sådant kan 

nämligen ge en känsla av företagets atmosfär, kultur och stil. De 

bästa fotografierna fås dock enligt Leather där ansvariga arkitekter 

står framför färdigställda projekt. Sådana bilder levandegör en 

annars steril bild (Leather 2012). 

Kompetens. Det gäller att kunna presentera kompetensen som 

finns inom företaget genom tal och skrift. Enligt Leather har varje 

individ någon form av unikt vetande, de kan handla om en gedigen 

kunskap inom det estetiska området eller inom det tekniska. 

Framförallt är det av stor vikt att projektledaren har en 

kommunikationsbegåvning (Leather 2012). 

3.5.4 Portfölj 
I det här fallet gäller det att utforma projektbeskrivningarna som 

finns på företagets hemsida på rätt sätt. Enligt Leather (2012) 

brukar de mestadels beskriva detaljer om projektet: Användning, 

storlek, material osv. Vad företagen brukar glömma är en skildring 

över hur klientera dragit fördelar av projektet. Har ett företag 

formgivit ett hotell kan de framhäva att det nya hotellet gjorde att 

kundnöjdheteten ökade från 6.7 till 8.9, bokningarna ökade med 

20 % och en liten närbutik i hotellannexet ökade lönsamheten med 

10 % för klienten. Detta förutsätter givitvis att företaget återvänder 

till klienten för att erhålla sådan information. Vidare hävdar 

Leather att projektbeskrivningarna ska vara korta och att bilderna 

på byggnaderna ska vara stora (Leather 2012). 

    Viktigt att tillägga är Caulfields (2011) ståndpunkt gällande den 

kinesiska marknaden. Det är nämligen som så att hemsidor och 

olika rankingar som t.ex. Googles är nödvändiga för att lyckas 

positionera företaget internationellt. Genom att det finns censur för 

internet i Kina är inte alla typer av innehåll på hemsidor tillåtet 

som t.ex. rullande bilder.  
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4 Empiri 
Nedan beskrivs dels det specifika fallstudieföretaget 

(huvudrespondent)som ingår i studien samt övriga konkurrerande 

fallstudieföretag (respondenter). Därefter presenteras det utvalda 

företagets arbete för att skapa kundlojalitet och strategier för 

positionering. Avsnittet avslutas med en presentation av 

konkurrensfördelar som lyfts fram inom arkitektbranschen. 

4.1 Tengbomgruppen AB 
Tengbomgruppen är ett av Sveriges största arkitektföretag. Enligt 

World architecture 100 (2012) som årligen publicerar en lista på 

världens största arkitektföretag ligger Tengbomgruppen på 28:e 

plats och är med den placeringen 7:e störst i Europa och näst störst 

i Sverige.  Tengbomgruppen har kontor på tolv olika orter i 

Sverige och också i Kambodja genom samarbetspartnern ”The 

Room Design Studio”. Företagets huvudkontor är beläget i 

Stockholm. Totalt har företaget cirka 600 anställda och av dem 

återfinns drygt 200 på huvudkontoret. Företaget beskriver sig som 

en fullserviceleverantör av arkitekttjänster och erbjuder tjänster 

inom stadsbyggnad, landskap, arkitektur, inredning och 

projektledning (Tengbom 2013).  

    Företaget har uppdrag bland annat inom sport och event, 

bostäder, vård, stadsplanering, kultur, landskap, infrastruktur, 

kontor mm. På företagets hemsida finns bilder och noggranna 

beskrivningar av alla projekt och exempel på större projekt de 

senaste åren är Göteborgsoperan, Borås Arena, Guldfågeln Arena i 

Kalmar, Cloetta center i Linköping, Mölndals sjukhus, 

Sahlgrenska sjukhuset, kongresshus i Borås och Karlstad, 

bostadsområdet Enhörningen i Jönköping (Tengbom 2013). 

    Företaget bildades 1906 och är Sveriges äldsta arkitektföretag. 

Företaget är bland annat känt för att ha ritat Handelshögskolan, 

Konserthuset, Bonnierhuset och Högalidskyrkan (Tengbom 2013). 

”Tengbom – från lokal kändis till global aktör” är rubriken på en 
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artikel om företaget i Tidningen Fastighetsaktien (Fröjdendahl 

2011). Rubriken illustrerar företagets utveckling under de senaste 

åren. Från att ha varit ett litet företag har företaget expanderat 

kraftigt under senare år. Ökningen har skett dels genom 

nyanställningar, dels genom företagsförvärv (Fröjdendahl 2011). 

Det senaste i raden av nyförvärv är Eriksson Architects i Finland 

(Tengbom 2013). Ökningen har varit ca 30 % per år de senaste 

åren och från cirka 90 anställda år 2005 har antalet anställda 

nästan sjudubblats (Tengbom 2013; Fröjdendahl 2011). Enligt 

företagets hemsida är deras varumärke full service, kvalitet, miljö, 

kostnadseffektivitet och kreativa lösningar och de säger att de är 

kända för nytänkande och hållbarhet (Tengbom 2013).  
    Företagets vision är att bli störst inom arkitektur i Norden och 

bland de tre största arkitektföretagen i Europa. De vill också 

expandera globalt genom att erbjuda spetskompetens inom flera 

olika områden samtidigt som företaget ska förstärka sin närvaro i 

regionerna (Tengbom 2013; Fröjdendahl 2011). Enligt 

Tengbomgruppens VD Magnus Meyer (i Fröjdendahl 2011) vill 

företaget verka bland annat i Ryssland, Tanzania och Kina. Deras 

närvaro globalt märks bland annat genom att de 2011 vann MIPIM 

Future Projects Award för Sino Swedish Eco City i Wuxi, Kina 

som är ett prestigefyllt pris inom branschen (Tengbom 2013).  

4.1.1 Företagets utveckling 
Företaget startades 1906 av arkitekten Ivar Tengbom och Ernst 

Torulf. Torulf var ansvarig för huvudkontoret i Göteborg och Ivar 

Tengbom för filialen i Stockholm. Starten blev lyckosam och de 

fick redan tidigt flera stora uppmärksammade uppdrag som 

Högalidskyrkan, Stockholms konserthus och Sachsska 

barnsjukhuset. De vann tävlingen om rådhuset i Borås och kom 

också på andra plats i en tävling om Stockholms Stadshus 

(Bergström 2001; Tengbom 2013).  

    Kompanjonskapet upplöstes efter några år och 1912 blev Ivar 

Tengbom ensam ägare till företaget. Framgångarna fortsatte med 

uppdrag som Enskilda bankens huvudkontor vid Kungsträdgården, 
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Handelshögskolan, Tändstickspalatset och Citypalatset, 

restaurering av Stockholms slott och Drottningholms slott och 

redan 1920 var Tengboms ett av landets största arkitektföretag 

(Bergström 2001; Tengbom 2013). Även om företaget idag är ett 

aktiebolag med 26 olika ägare, är företagets framgång starkt 

förknippat med grundaren Ivar Tengbom (Fröjdendahl 2011). I en 

personmonografi av Ivar Tengbom beskrivs Tengbom som ”one of 

the most prolific Swedish architects of the first decade of the 20
th

 

century” (Bergström 2001:331). I monografin beskrivs Ivar 

Tengboms betydelse för dagens arkitektur och att hans förmåga att 

förena historiska och kulturella förutsättningar med nyskapande 

bidragit till utvecklingen av arkitektbranschen.  

    Företaget var länge ett familjeföretag och även efter Ivar 

Tengboms bortgång 1968 var familjen genom Ivar Tengboms barn 

och barnbarn representerade i företagets ledning. Från endast 

några få anställda vid starten 1906 växte företaget under hela 

1900-talet och 1980 fanns det cirka 60 anställda, alla i Stockholm. 

Några av de byggnader som företaget ritade under denna period 

var Svenska Dagbladet, ambassaden i Moskva, Trygg-Hamsa-

huset, ombyggnaden av Rosenbad, Cityterminalen och Kvarteret 

Svalan. Tengbomgruppen bildades 1988 och bestod då av tolv 

delägare och i slutet på 1990-talet började företaget etablera sig 

även på andra orter än Stockholm med början i södra och västra 

Sverige. Några av de byggnader som företaget ritade under slutet 

på 1900-talet och början på 2000-talet är Sagerska Huset, Hotell 

Skansen Båstad, Sickla kaj, Hammarby Gård, Haninge Kulturhus 

2002, Dockan i Malmö och Axa sportcentrum i Södertälje och 

aktuellt just nu är bland annat Nya Karolinska i Solna.  Förutom 

det senaste förvärvet Eriksson Architects i Finland har företaget 

under ganska kort tidsperiod förvärvat bland annat Danielsson 

arkitektur, Thelaus arkitekter, AET arkitekter, Eckstein arkitekter, 

Ahlsén inredningsarkitekter, Vang arkitekter; Metro arkitekter; 

WSP Malmö, Studio 31 Göteborg, arkoteknik Kalmar; A5 

Uppsala; Alpha Architects, Olli & Dunge akitekter, Skanark, 

Arket och Creacon, Bergfjord & Ivarson, Lund & Valentin, 
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Bjurström & Brodin 2011 och Carlstedt Arkitekter i Linköping AB 

(Fröjdendahl 2011, Tengbom 2013).  

4.2 Övriga företag 
Nedan följer en presentation av övriga utvalda företag. 

4.2.1 Link arkitektur AB  
Allmänt 

LINK arkitektur AB är ett av de största arkitektföretagen i 

Skandinavien. Företaget är norskägt, men drygt 100 av företagets 

300 anställda finns i Sverige där det idag finns 7 olika kontor.   På 

sin hemsida har företaget bland annat en länk där framgångar i 

olika arkitekttävlingar presenteras (Link 2013).  

 

Totalt värdeerbjudande 

Links specifika positionering är deras kreativa professionalism 

vilket innebär att de skapar miljöer som är hållbara på lång sikt. 

De skapar värde för kunden genom att projekten förutom att vara 

hållbara och kreativa också ska vara estetiska och affärsmässiga.  

Hållbarhet är en ledstjärna i företagets positionering av sig själva. 

Det är ett utvidgat perspektiv på hållbarhet som förs fram på 

hemsidan och som omfattar både miljö, klimat, människor och 

hälsa. Företaget menar att de bygger för framtiden och då är 

hållbarhet för kommande generationer viktigt. De påpekar också 

att det inte bara är tomma ord utan att de har vunnit flera 

miljöpriser och all personal har en miljöutbildning (Link 2013).  

    Människan är i centrum för hållbarhetsperspektivet. De 

använder beskrivningar som anpassning till människan, empati, 

inlevelse och att det är för människan (kunden) som projekten 

görs. Det mänskliga lyfts fram både när det gäller vems behov som 

står i centrum och vilken specifik kompetens företaget har som till 

exempel ”experter på tillgänglighet” och stor kunskap om 

”särskilda behov” (Link 2013).  
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    För att visa sin kompetens beskriver företaget ganska ingående 

hur arbetsprocessen går till. Genomgående i beskrivningen är att 

visa att företaget har specifik kompetens inom en rad områden och 

att de också samarbetar med andra företag för att ha tillgång till 

den yttersta kompetensen. Den specifika kompetensen lyfts på 

flera olika sätt i beskrivningen bland annat genom användande av 

förkortningar som antagligen är kända statusmarkörer för folk i 

branschen. Som ytterligare ett bevis för sin kompetens redovisar 

företaget grunderna för sitt kvalitetsarbete (Link 2013).  

    Alla medarbetare presenteras dels med en svartvit bild, dels med 

uppgifter om titel och vilket kontor de arbetar på. De har valt att 

benämna kontoren för team vilket ytterligare förstärker att kunden 

har tillgång till en samlad kompetens.  

    Kunden nämns i första hand som ett slags garant för att 

företaget har kompetens, de är nöjda och tycker enligt vad som 

uppges på hemsidan att företaget är utmärkt på alla tänkbara sätt. I 

övrigt nämns kunden bara i förbifarten i någon enstaka mening 

(Link 2013). 

4.2.2 Nyréns arkitektkontor  
Allmänt 

Nyréns arkitekter är Sveriges femte största arkitektföretag och de 

har totalt 115 anställda på sina kontor i Malmö och Stockholm. 

Företaget ägs av 60 medarbetare. Företaget har funnits sedan 1948. 

I likhet med Tengbomgruppen lyfter företaget fram sin historia 

genom frontfiguren och grundaren Karl Nyrén och också med 

bilder på klassiska byggnader och miljöer som företaget har skapat 

som till exempel Baldersskolan i Danderyd och 

Arrheniuslaboratoriet på Frescati (Nyréns 2013).  

 

Totalt värdeerbjudande 

Nyréns främsta kännetecken är framförallt funktion och skönhet, 

men även ekonomi och hållbarhet lyfts fram.  De använder 

beskrivningar som för tankarna till omsorg om detaljer som 

ljusföring, färgsättning och materialval. Bakgrunden på hemsidan 
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består av ett bildspel som visar ett antal olika projekt som företagit 

har haft. Alla detaljer på bilderna är väl genomtänkta och med på 

bilderna finns också människor och omgivande miljö vilket 

medför att byggnaderna ser levande ut (Nyréns 2013).  

    Företaget beskriver sig själva som ledande inom en rad områden 

som till exempel stadsutveckling, landskapsarkitektur och 

fastighetsutveckling av kommersiella lokaler och bostäder. Om 

kunden väljer Nyréns får de enligt företagets hemsida service hela 

vägen från första skissen till ett färdigt bygge. Kunden kan med 

andra ord vila tryggt i Nyréns kompetenta händer både när det 

gäller kvalitet, form och genom hela processen. Till skillnad från 

övriga företag nämns pris på hemsidan och de påstår sig 

kombinera kvalitet med lågt pris (Nyrens 2013). 

     Sin kompetens beskriver företaget genom att presentera bilder 

på projekt som de har skapat inom varje specifikt område. När de 

beskriver kompetensen inom antikvariskt är det bilder på 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader som visas som till exempel 

Östermals saluhall och slakthusområdet.  På liknande sätt beskrivs 

övriga områden. Varje projekt beskrivs sedan i detalj ofta i nästan 

lyriska termer som ”ikoniska sinnebilden för den strukturalistiska 

arkitekturen i Sverige” och ”det yttre rummet fungerar som ett 

stort solur där man kan avläsa tiden under dygnet”. För varje 

område presenteras också företagets experter inom det specifika 

området med en färgbild och titel (Nyréns 2013). 

    På hemsidan finns också en blogg där företaget bland annat 

presenterar sina framgångar i tävlingar, olika projekt de blivit 

inbjudna till eller som de medverkar i. Här finns också information 

om ny personal, men också om olika event som personalen deltar i 

som till exempel att föreläsa på ett bibliotek. Bloggen är interaktiv 

och möjliggör för bland annat kunder att interagera med företaget 

(Nyréns 2013).  

    Kunderna nämns i stort sett inte. När kunden nämns är det 

framförallt att företaget utgår från kundens och verksamhetens 

behov. I övrigt är kunden osynlig medan vad företaget har gjort är 

desto synligare (Nyréns 2013).  
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4.2.3 Fojab arkitekter 

Allmänt 

Fojab har i princip ingen information om bolaget på sin hemsida 

förutom att det ägs av ledningen. Hur många anställda, storlek, 

antal kontor mm. är uppgifter som läsaren själv får ta reda på 

genom att klicka sig fram på hemsidan och i princip räkna namn. 

Det finns en mycket liten svartvit bild med ett antal personer 

uppradade i en trappa som skulle kunna vara personalen eller en 

del av personalen. Namn på personer i företaget som göms under 

olika flikar på hemsidan uppgår till ca 100 personer vilka 

presenteras med namn och telefonnummer, men utan titel. Vilka 

som ingår i ledningsgruppen och vilka som är studiochefer anges 

däremot, men inte vad att vara studiochef inbegriper. För att få 

mer information om företaget ombeds läsaren kontakta 

presstalespersonen tillika företagets VD (Fojab 2013). 

 

Totalt värdeerbjudande 

Fojab använder sig av värdeord som passion, humanistisk 

grundsyn, ansvarstagande och medvetenhet om kundens behov. 

Samtidigt är de tydliga med att de riktar sig mot krävande kunder 

och de intressanta projekten, men vilka dessa kan tänkas vara eller 

vad det innebär framgår ej. Det signalerar dock att småhuskunden 

ej gör sig besvär.  Företaget använder sig av beskrivningar som för 

tanken till att detta är ett företag som ligger i framkant som att de 

eftersträvar excellens, har kompetens för kvalificerade åtaganden 

och är idéfabriker med specialkompetens som skapar mervärden 

för den kräsna kunden (Fojab 2013). A 

    På hemsidan har de länkar till olika marknadsområden som t.ex. 

bostäder, inre miljö, vård, handel och fritid, landskapsarkitektur 

etc. Under varje länk presenteras ett antal bilder på antingen 

pågående eller färdigställda projekt och för varje projekt finns 

också en kort beskrivning. Däremot finns ingen beskrivning av 

vilken kompetens företaget har inom det specifika området. 

    Under en länk med beteckningen press/media presenteras dels 

priser som företaget vunnit, dels nyanställd personal och 
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samarbeten med andra. På samma sätt som under 

marknadsområden är varje nyhet en bild på antingen en byggnad 

eller en eller flera personer och bakom bilden finns sedan en 

förklarande text (Fojab 2013). 

    Kunderna nämns i princip inte alls och när de omnämns är det 

vad som kännetecknar denne (intressant och krävande) och utifrån 

företagets perspektiv genom vilka värden kunden erhåller om de 

vänder sig till Fojab (Fojab 2013). 

4.2.4 Sweco architects AB 
Allmänt 

Enligt World Architecture 100 är Sweco världens 12:e största 

arkitektbolag och störst i Sverige (World Architectur 100 2012). 

Företaget har ett stort utbud av tjänster, varav arkitektur är en av 

verksamheterna. De har även en stor bredd av marknadssegment. 

Företaget bedriver projektexport i östra Europa, Afrika, 

Mellanöstern, Latin Amerika och Asien (Sweco 2013).  

 

Totalt värde  

Primärt är Swecos specifika positionering: ”sustainable  

engineering and design” Vilket på svenska innebär att de vill lägga 

tonvikten på hållbar ingenjörskonst och design. De försöker arbeta 

med att skapa en långsiktig hållbar utveckling. Och det som 

framförallt betonas är arbetet med att aktivt bidra till en hållbar 

utveckling av samhället. Företaget är också mycket noggrant med 

att föra fram den miljöaktning som koncernen arbetar med. 

Företaget vill bli Europas ledande kunskapsföretag inom 

arkitektur, miljö och teknik, vilket föranleder att de även 

framhäver kompentensen inom koncernen. De tycks vilja locka till 

sig presumtiva klienter den vägen. Den röda tråden på hemsidan är 

företagets betoning på att skapa ett säkrare, mer miljövänligt och 

växande samhälle, utifrån ett klientperspektiv. (Sweco 2013).   

    Filosofiska tongångar är lågmälda på hemsidan. Företaget går 

istället relativt rak på den gällande verksamheten. De förklarar 

klart och tydligt utbudet av de tjänster som erbjuds och då även 
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den gemensamma nämnaren för dessa − att skapa en hållbar 

utveckling av samhället. Presentationen av kompetensen inom 

företaget är tydligt belyst, då de framhäver all den bredd som finns 

på ett detaljerat plan (Sweco 2013). 

    Sweco framhåller på hemsidan fördelarna kunden får av att 

anlita företaget och då framförallt lösningarna klienterna kan 

erhålla. De beskriver att deras lösningar både ger direkta och 

långsiktiga vinster för företag, människor och miljö. De har dock 

inga exempel eller yttranden från klienter som verkligen styrker de 

faktum att de drar fördelar. Fotografierna på medarbetarna är i 

färg, de finns däremot inga bilder på kontorslandskapet och inte 

heller några bilder där projektansvariga stoltserar vid färdigställda 

projekt (Sweco 2013).   

     Hemsidan lägger mycket stor vikt på att företaget sätter 

klienten i centrum. Företaget skriver att de hjälper klienterna med 

att förverkliga sina ambitioner. Genom att företaget har en sådan 

bred kompetens lovordar de att projekten genomförs med högsta 

krav på kvalité och ekonomi. Vidare fortsätter de markera 

beredden inom koncernen, då de aktivt arbetar för att 

samhällsplanerare, infratekniker, arkitekter, byggkonsulter, 

industri-, energi- och miljöexperter ska bilda en helhet. Företaget 

menar att integrationen av yrkeskategorierna befrämjar klientens 

projekt till att skapa en hållbar utveckling av samhället (Sweco 

2013).  

    Företaget vidmakthåller att de är väldigt nära klienten på flera 

ställen på hemsidan. De skriver också att klienten får sitt värde 

genom att de individuella konsulterna tvärsigenom sitt arbete och 

synsätt ombildar all den erfarenhet, kunskap och kreativitet som 

finns i bolaget (Sweco 2013).  

4.2.5 White  
Allmänt 

White (2013) är en arkitektbyrå som ägs av medarbetarna. 

Företaget har 14 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England 
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och uppdrag i sammanlagt 12 länder. White beskriver också att de 

har en vinnarfrekvens på 66 % betraktande arkitekttävlingar. 

 

Totalt värdeerbjudande 

Whites specifika positionering är hållbarhet. På sin hemsida 

skriver bolaget att de ska vara en ledande aktör i utvecklingen av 

det hållbara samhället. De markerar resolut att deras uppdrag 

skapar en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De arbetar 

hela tiden med att förbättra hållbarhetsprestandan och 

medarbetarnas hållbarhetskunskaper. Enligt White är hållbarhet 

vår tids största utmaning (White 2013).    

    Företaget har även valt en filosofisk framtoning. De beskriver 

ganska långt i filosofiska ord vad de har för positionering. Faktum 

är att filosofin i sig nästintill är att betrakta som företagets andra 

specifika positionering. I denna åskådning läggs stor vikt vid att 

företaget skapar lösningar för framtida generationer med 

utgångspunkt ur företagets 60-åriga historia och därför är 

forskningen essentiell inom organisationen. De vill också att deras 

projekt ska gynna många. Vidare framhäver White inte individen i 

företaget utan kollektivet och de poängterar att de arbetar 

tillsammans. De hävdar också att de är nyfikna samt att de kan 

pressa gränserna till vad som är möjligt (White 2013).   

    Kompetensen framhävs genom en rationell presentation av 

tjänsteutbudet inom arkitekturområdet och dess förgreningar. Lägg 

därtill att företaget på ett höggradigt plan förevisar kompetensen 

inom miljö och hållbarhet. Dessutom riktas uppmärksamheten mot 

forskningskompetensen som bedrivs på bred front hos White 

(White 2013).   

    Bilderna på medarbetarna är svartvita och ingen presentation 

förekommer. De har dock bilder på arbetande arkiteker.  

Klienterna nämns knappt på hemsidan (White 2013).  
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4.2.6 Temagruppen i Sverige AB 
Allmänt  

Tema som de själva benämner företaget är verksamt inom tre 

affärsområden – arkitektur, landskapsarkitektur och 

projektledning. Antalet medarbetare är 180 på 5 kontor (Tema 

2013).  

 

Totalt värdeerbjudande 

Temas specifika positionering är att vara ”rådgivare genom hela 

plan- och byggprocessen”. Företaget hävdar att de är en stabil 

rådgivare från första idé till slutfört projekt och att de tack vare sin 

bredd kan förverkliga drömmar. De väljer också att påvisa 

betydelsen av att testa idéer från olika aspekter. Enligt dem själva 

är det nödvändigt att idéer håller i längden. Genom att vara 

mottaglig gentemot kunderna och genom att använda sig av 

kreativitet lyckas företaget med sina idéer enligt dem själva. 

Dessutom har företaget en kvalitetspolicy, vars syfte är att bland 

annat säkerställa klienternas projektmål (Tema 2013).   

    Företaget har även valt att poängtera den avslappnade 

stämningen på byrån genom att bland annat framhäva sitt 

norrländska ursprung. De säger att de inte har någon övertro på 

hierarkier och att de är enkla att handskas med (Tema 2013).  

    Tema har även valt att accentuera vikten av hållbarhet och då 

närmare bestämt ur ett miljöperspektiv. Företaget har 

miljöspecialister genom hela plan- och byggprocessen. Dessutom 

försöker företaget hela tiden utbilda medarbetarna så att 

miljökompetensen blir vassare. Företaget har till och med en 

miljöpolicy, vilken bland annat arbetar med miljöhänsyn i 

uppdragen. Vidare nämns att deras miljöarbete är ISO-certifierat 

och det försöker arbeta efter certifieringssystemet 

”Miljöbyggnad”, vilket främjar låg energianvändning och liten 

miljöpåverkan (Tema 2013).  

    Företaget har referenser på hemsidan där klienterna i egna ord 

säger hur de tycker att projektet gestaltades och hur samarbetet 

med Tema upplevdes från deras synvinkel. När det gäller bilder av 
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medarbetarna är de i färg, men ingen presentation föreligger 

(Tema 2013).    

    Tema har valt att framhäva klienterna, vilka framförallt är 

bostads- och fastighetsbolag, statliga verk, kommuner, landsting 

och byggentreprenörer. De har även valt att upplysa vilka de är 

som till exempel Skanska, Akademiska hus, Uppsala kommun och 

Vasakronan. Någonting som företaget betonar på hemsidan är att 

de hela tiden strävar efter att hjälpa sina klienter med att fatta 

miljövänliga beslut.  Det spelar ingen roll om det rör sig om 

energiförbrukning, transporter, materialval, luftföroreningar, 

miljöpåverkan i biotoper eller något annat, de har enligt dem själva 

miljökompetensen. Slutligen kan noteras att företaget på flera 

ställen nämner värdet av att konversera med sina klienter och 

vikten av att lyssna på dem (Tema 2013).    

4.4 Tengbomgruppen och kundlojalitet 
Tengbomgruppen AB arbetar med kundlojalitet på flera olika sätt, 

allt från hur de marknadsför företaget till det direkta arbetet med 

kund.  Kundlojalitet handlar enligt regionchefen om ”att utbilda 

medarbetarna, leverera bra kvalitativa produkter enligt tidplan till 

rätt pris och kvalitet så att kunderna är nöjda och återkommer”. 

Kvaliteten kopplat till service är ett återkommande tema i 

intervjuerna ”vi pratar om kunderna och det är det som gör att 

kunderna också återkommer. Vi får mest på att vi håller en hög 

service och kvalité och de som känner till den vill ha den igen” 

(kontorschefen). 

    Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och är på sätt och vis 

uppbyggt av många ”små entreprenörsföretag som är vana att 

jobba själva” (kontorschefen) och ”det gör ju att bolaget är ju lite 

spretigt” (regionchefen). Företaget behöver enligt arkitekten 

”utnyttja kommunikationen och kompetensen mellan kontoren 

bättre” och både hitta gemensamma arbetssätt och samarbeta över 

kontorsgränser och regiongränser. Ett led i att få ihop bolaget och 

bygga kundlojalitet är att företaget ganska nyligen har arbetat fram 
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en värdegrund där fyra olika kärnvärden lyfts fram. Ett av 

kärnvärdena är historik och det historiska arvet från Ivar Tengbom 

är något som lyfts som en garant för bra kvalitet och stabilitet. I en 

företagsinformation (Tengbomgruppen AB 2012:1) skriver 

företaget att de ”utnyttjar kraften i denna historik som en 

språngbräda för ständigt nytänkande och framåtblickande i 

aktuella och framtida uppdrag”. Det är ett företag kunden kan lita 

på genom att det har funnits länge och som byggnadsingenjören 

uttrycker det att ”vi jobbar lite på att vi är äldsta arkitektkontoret” 

(byggnadsingenjör). Även de andra kärnvärdena helhet, humanism 

och innovation (Tengbom 2013) är direkt riktade mot kunden och 

ger sken av att kunden inte bara får kvalitet utan att företaget 

också månar om kunden.  

    Kärnvärdet helhet står för att Tengbomgruppen kan erbjuda 

kunderna ett helhetskoncept och oavsett om det är projekt som 

hanteras av det enskilda lokalkontoret finns hela företagets 

kompetenser att tillgå. I en informationsbroschyr om företaget 

(Tengbomgruppen AB 2013a:3) skriver de att ”Vår tanke är att 

vara det nära lokala alternativet med det stora företagets 

kompetens och resurser”. Enligt marknadschefen kan företaget ”i 

varje givet och unikt kundcase hitta en resurs, expertis eller 

erbjudande”. Även om helhet är något som företaget marknadsför 

har den kraftiga utökningen av företaget inneburit att om det ska 

vara ett attribut för att bygga upp kundlojalitet krävs hårt arbete. 

Marknadschefen pekar på att: ”svagheten är nog att vi faktiskt inte 

utnyttjar kompetensen inom företaget tillräckligt mycket och enligt 

regionchefen krävs strategier för att ta tillvara kompetensen som 

finns inom företagets olika delar och ”att den sprids genom att vi 

kartlägger kunskapen och skapar system för att sprida den 

kunskapen. 

    Ett annat sätt att skapa kundlojalitet är att arbeta nära kunden. 

Tengbomgruppen använder kärnvärdet humanitet vilket står för 

kunden och brukaren i centrum (Tengbom 2013). I en 

reklambroschyr beskriver företaget bland annat hur de arbetar ”in 

close dialogue with the client (Tengbom architects 2011:15) och  
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att de ”begin each new project sitting down with the client in order 

to pinpoint the true nature of our assignment” (ibid:8). Enligt 

marknadschefen handlar kundlojalitet dels om att skapa personliga 

relationer och dels om att vårda kunderna. Även kontorschefen 

lyfter betydelsen av personliga relationer och att den är speciellt 

viktigt för att behålla kunderna ”man känner kunder och att det 

faktiskt ringer till oss för att de vet vilka vi är.  På så sätt får vi ofta 

tillbaka kunderna”.  Regionchefen betonar att företaget måste:  

 

             Jobba nära kunden så att man inte sitter på sin egen 

kammare och tror något om vad kunden vill ha. Utan att 

man är helt överens om att det man jobbar fram att det är 

rätt produkt i överensstämmelse med de intentionerna som 

kunden har. 

 

Kundlojalitet handlar enligt informanterna om ett ständigt 

förbättringsarbete, om att informera kunder om bredden i 

företagets värdeerbjudande, men också att ”ha ett personligt anslag 

för att kunderna ska uppleva att de är viktiga” (marknadschefen).  

    Förutom att varumärket Tengbom står för stabilitet och kvalitet 

med sin historik inbegriper arvet efter Ivar Tengbom också 

nyskapande eller innovation som ett av kärnvärdena. Innovation 

och nyskapande återkommer i många av de skrifter företaget ger ut 

som att ”i skolan är man framtidsbyggare. Det vill vi också vara 

genom att skapa rum för modern pedagogik” (Tengbom 2013b:2), 

”skapa okonventionella vårdmiljöer” (Tengbom 2013c:2) och 

skapa lösningar som passar ”future generations” (Tengbom 

architects 2011:33). Företaget marknadsför sig som nyskapande 

och erbjuder enligt kontorschefen sina ”kunder det som ligger i 

framkant och lite före” och om kunden ringer tror hon att det inte 

är för att de vill ha en funktionell byggnad utan för att de ”vill ha 

något som är framåt och nytänkande”. Nyskapande handlar inte 

enbart om arkitekturen i sig utan om att vara nyskapande i mötet 

med kunden, att lyssna på och ta tillvara kundens behov. Det 

handlar enligt regionchefen om att vara både ”entreprenörs-

orienterade och lite mer tillmötesgående”. Kombinationen 
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nyskapande och tillmötesgående blir på så sätt en win-win 

situation för både företaget och kunden. Företaget får kunder som 

är nöjda och upplever att de får det absolut bästa och genom att 

vara nyskapande sammantaget med att vara ”snabba och trevliga 

gör att vi vidgar synen och att de får en större förståelse för vad vi 

egentligen kan hjälpa till med” (kontorschefen). Att vidga synen 

hos kunden handlar om att få kunden att se mervärdet så att 

upplevelsen, gestaltningen blir bättre då kunden ofta bara tänker 

funktion och inte upplevelsen (arkitekten). 

    Företaget använder i likhet med de andra utvalda företagen ofta 

begrepp som hållbarhet och gemensamt ansvar för miljön 

(Tengbom architects 2011; Tengbom 2013) och de vill att 

”hållbarhet, innovation, funktion och design” (regionchefen) är i 

fokus istället för ekonomi. Marknadschefen beskriver det i termer 

av ”geografisk närhet och hållbarhet över tid”. 

    Företaget bygger också kundlojalitet genom att ”fokusera på att 

leverera rätt kvalitet till rätt pris i tidsplan” (marknadschefen). 

Hållbarhet och kvalitet är ord som återkommer både i 

intervjuutsagorna och i de olika dokumenten. Den som väljer 

Tengbom får valuta för pengarna och då handlar kvalitet både om 

kvalitet på tjänsten och om kvalitet på lång sikt.  

    Ett annat sätt att bygga kundlojalitet är att vårda de kunder som 

en gång har anlitat företaget. Tengbomgruppen bjuder in både 

tidigare och nuvarande kunder till en rad olika typer av 

kundevenemang och fester som sommarfesten och ”seminarier för 

att utbilda kunderna” (kontorschefen). Det handlar också om att 

bjuda kunderna på olika events som ”kundkvällar, fotbollskvällar 

och mässor, men också om att på olika sätt vidmakthålla dialogen 

med ”kunder när man stöter på dem och vara trevliga och ha 

proffsiga handlingar” (byggnadsingenjören). Företaget försöker 

också vara proaktiva och ”bjuda in till rekryteringsmöten och prata 

positivt om företaget i alla möjliga sammanhang. Mycket handlar 

om att arbeta aktivt och vara med när det händer saker och visa 

framfötterna” (arkitekten). De vidmakthåller också relationen 

genom att skicka ut broschyrer, ringa till kunderna då och då, ge 
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uppdateringar och skicka påminnelser om att företaget finns samt 

att bjuda in till olika utbildningar. 

    Något som tidigare inte förekommit är kundutvärderingar, men 

det pågår ett arbete för att komma igång även med denna typ av 

kunduppföljningar.  

4.5 Differentiering av Tengbomgruppen 
Precis som med kundlojalitet arbetar Tengbomgruppen med att 

differentiera sig mot andra företag på flera olika sätt. Förutom att 

lyfta fram sina historiska anor ”Historia är ju inte så många andra 

som har” (arkitekten) har företaget en tydligt uttalad vision att de 

ska bli störst i Norden och bland topp tre i Europa (Fröjdendahl, 

2011). Till skillnad från många konkurrenter framförallt på lokal 

nivå är Tengbomgruppen ett fullserviceföretag med både ”bredd, 

geografisk närhet, flexibla resurser och ett flertal experter” 

(marknadschef) som kan arbeta såväl med små lokala projekt som 

med stora globala projekt över hela världen. Fullservice inbegriper 

dessutom att Tengbomgruppen kan konkurrera om uppdrag inom 

flera olika områden som arkitektur, landskap, stadsbyggnad, 

inredning och projektledning (Tengbom architects 2011; Tengbom 

2013).  Storleken innebär enligt kontorschefen ”att vi har väldigt 

mycket kunskap inom företaget som är lätt att få tag i. Det är bara 

ett telefonsamtal bort. Och då har vi en styrka i att kunna erbjuda 

stor kvalitét inom alla våra affärsområden”.  

    Andra exempel på differentieringsfaktorer av betydelse för att 

positionera sig gentemot konkurrenterna som nämns är pris, 

kompetens och unika affärsmodeller. Enligt regionchefen handlar 

det om ” Kosters klassiska fyra P, det är ju pris och det är ju 

produkt och det är platsen man är på och sen är det ju naturligtvis 

påverkan”. Pris nämns av flera av informanterna som en viktig 

faktor för att differentiera sig. Det handlar inte om att vara 

prisledande, ”att vi ska ha de högsta priserna men däremot ska vi 

vara i den övre kvartilen” (regionchefen). Det handlar inte heller 

om att ”vi själva faller för att vi ska vara billiga” (kontorschefen), 
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speciellt då ”det finns firmor som inte ens är arkitekter som 

konkurrerar med priset” (byggnadsingenjören) utan om att ha en 

”kundanpassad prisnivå” (regionchefen).   

    Enligt informanterna handlar kompetens både om att ha 

kompetens inom många områden och att ha specifik kompetens för 

det unika projektet.  ”Ofta går man dit man vet att det finns bra 

kompetens för just det projektet exempelvis, vård, inredning m.m. 

Där man vill ha en process som verkligen fungerar, att man har 

kunskap inom just det området man arbetar inom” 

(kontorschefen).  Konkurrensen är hård och företaget behöver 

både ”ha gott rykte och så lite fel som möjligt” 

(byggnadsingenjören) för att kunderna ska ha tilltro till företagets 

kompetens.   

    Företaget riktar sig mot specifika segment av kunder. Det är inte 

småhuskunden som är företagets målgrupp utan stora kunder som 

landsting, kommun, fastighetsägare, offentlig sektor, 

byggbranschen och industrier eller som arkitekten uttrycker det ” 

stora kunder som ger stora uppdrag”. Det är inte heller den 

tillfälliga kunden företaget vänder sig mot utan ”återkommande, 

kvalitetsmedvetna kunder med uttalade tydliga mål” 

(marknadschefen), ”större bolag och den typen av kunder som är 

återkommande och som köper arkitekttjänster såväl i 

högkonjunktur som i lågkonjunktur” (regionchefen). Företaget är 

till skillnad från mindre arkitektföretag ”totalentreprenör av 

arkitekttjänster” och har enligt regionchefen ”specialister snarare 

än generalister som gör allting själva”. De erbjuder:  

 

              …a complete range of highly qualified, creative and cost 

effective services, covering architecture, town planning, 

landscape architecture, interior design and project 

management. We are often involved in all steps of the 

process – from planning a new region to design of booth 

exterior and the interior. (Tengbom architects 2011:7) 

 

    Företaget arbetar aktivt med att ha en strategi för vilka segment 

de vill satsa på. Regionchefen beskriver att de ” har en 
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kontinuerlig bevakning på marknaden och satsar resurser på att 

genomföra kundmöten och kundaktiviteter, seminarier och 

föreläsningar” (regionchefen) riktade mot de segment som har 

bestämts. 

    På företagets hemsida, i informationsbroschyrer och i intervjuer 

i tidningar är det stora byggprojekt som beskrivs och används i 

marknadsföringssyfte. Det är allt från operor, arenor, universitet, 

sjukhus till stora bostadskvarter. De lyfter gärna fram mer 

spektakulära byggen som Göteborgsoperan och Nya Karolinska i 

Solna jämsides med mer ordinära som äldreboendet Tapiren i 

Kristinehamn (Fröjdendahl 2011; Tengbom architects 2011; 

Tengbom 2013). Förutom stora projekt lyfts också kompetensen 

inom inredning fram och företaget skriver på sin hemsida att 

inredningen ska: 
 

                Förena byggnadens yttre och inre karaktär i syfte att 

vitalisera och lyfta fram de värden våra uppdragsgivare 

vill att deras verksamhet ska stå för. En genomtänkt 

inredning stärker inte bara ett företags profil. Det bidrar 

till att skapa det starka varumärket, den starka identiteten. 

(Tengbom 2013) 

 

Inredningsarkitektur beskrivs som ett ”tillväxtområde på 

koncernen” (Fröjdendahl 201:14) och målet är att ”create rooms 

and space that reflect each client´s distinctive character. Identity, 

organization, function, work environment, aesthetics, lightning, 

acoustics, graphics – all the components must be in balance in an 

interplay between the whole and components parts. (Tengbom 

architects 2011:27). 

    Inom arkitektbranschen handlar det om att marknadsföra sig och 

bli synliga och helst synas mer än andra företag. Det handlar inte 

bara om marknadsföring i sig utan om ”vilken marknadsföring 

man har. Det är ju det som påverkat konkurrensen” (regionchefen). 

Tengbomgruppen ”skapar synlighet genom publicering av 

företagets projekt, genom att vara med på mässor, branschträffar, 
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föreläsningar och genom att vinna arkitekttävlingar” 

(marknadschefen).   

5 Analys 
Denna del inleds med en analys av klienterna, eftersom det är de 

som sätter tonen för den riktning som företagen sedermera väljer. 

Därefter följer en analys av vilka positioneringsstrategier 

företagen har: bred positionering och specifik positionering. Detta 

följs sedan av en diskussion rörande totala värdeerbjudandens 

uppbyggnad hos svenska arkitektföretag. Avsnittet avslutas med en 

analys av Tengbomgruppens totala värdeerbjudande. 

5.1 Klienter 
När vi granskat våra fallföretags hemsidor visade de sig att endast 

ett fåtal av dem valt att framhäva klientlojaliteten. Vad ska vi dra 

för slutsats av det? Ingen alls naturligtvis – av den enkla 

anledningen att slutsatser rörande handhavanden av klienter ska 

dras av en empirisk studie hos våra fallföretag. En sådan ligger 

utanför tidsramen av detta arbete. Anledningen till varför vi valt 

att ta med klientfokus är dess avsevärda betydelse för moderna 

företag (Teece 2010; Akpoyomare et al. 2012) och inte minst 

gäller det företag inom arkitektbranschen (Kale & Arditi 2002; 

Ling et al. 2008; Li & Ling 2012; Musyimi 2012; Ercan 2012, 

2013). Alla de utvalda företagen säger sig ha intentionen att få 

nöjda klienter – något annat vore otänkbart. En annan anledning 

till varför vi valt att placera denna kategori som en egen är dess 

betydelse för positioneringen av design. Hittills har vi knappt 

vidrört en diskussion kring betydelsen av design. Det kan tyckas 

att alla arkitektföretag bör ha en klargjord designpositionering och 

på så vis differentiera sig. Våra företag är väldigt restriktiva 

betraktande designpositionering på sina hemsidor. Det är enbart 

Tengbomgruppen som valt att betona sin innovativa formgivning 
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(Tengbom 2013). Andra företag tycks vara rädda för att ange sitt 

designideal. En förklaring kan vara det som Leathers (2012) 

beskriver, nämligen att arkitektföretag har en ”allt för alla 

strategi”. Samtidigt pekar våra resultat på att det finns en risk att 

företagens kundunderlag reduceras om de väljer att 

designpositionera sig allt för strikt. Designprofileringen är något 

som bestäms i samråd med klienterna innan den operativa 

skapandeprocessen inleds. Men det går inte att bortse från 

problematiken kring det tomrum som återfinns hos Sveriges 

största arkitektbolag betraktande deras designideal.  

    Enligt Russel (2007) är det vanligt att arkitekter går sina egna 

vägar under den kreativa processen och låter klienten hamna i en 

situation där vederbörande betraktas som sekundär, eller till och 

med blir förbisedd helt och hållet. Vidare skriver han att 

klientorienterade företag oftast erhåller en högre grad av 

ekonomisk framgång än designorienterade. Russels lösning på 

detta är arkitekterna ska bli lärare för klienten och även lyssna på 

klienten.  Frågan är om det räcker eller om företag bör vara mer 

flexibla än så. Aktuell forskning handlar mycket om flexibilitet 

gentemot kunden (Jaworski & Kohli 2006; Heffernan & Lavalle 

2007; Ling et al. 2008; Li 2009) och klienterna är olika: en del ger 

arkitekterna fritt spelrum medan andra är mer kontrollerande.  

    Vi har även valt att framhålla ett flexibelt angreppssätt gällande 

projekt. En del projekt kräver att arkitekterna lyssnar noga på 

klienten och låter hans/hennes ord vara lag. Sedan finns de ett fåtal 

projekt som kräver en åtstramning av klientlojaliteten, då den kan 

hämma utvecklingen av ett mästerverk. Det handlar om stora 

projekt som blir landmärken och symboler för platsen som 

exempelvis Turning torso i Malmö och Friends arena i Stockholm. 

När sådana byggnader skapas bör företaget givetvis lyssna på 

klienterna, men dessa byggnaders utformning bör helst inte 

bromsas av klienterna. Detta eftersom byggnadsverken är väldigt 

betydelsefulla för platsen och det är även tänkt att dessa ska bli 

symboler för området där de står. För att ett tidlöst mästerverk ska 

kunna skapas måste arkitekterna ges ett friare spelrum. Dessutom 
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är det bra för det enskilda företaget, för om de kan skapa ett 

landmärke kommer företaget att erhålla konkurrensfördelar och 

beundran decennier framöver. Detta är naturligtvis bra för 

kundunderlaget eftersom arkitektföretag blir berömda för att ha 

skapat något unikt och kreativt. Detta tycks de utvalda företagen 

vara medvetna om då de är noga med att det första som möter 

kunden på hemsidan är företagets mer spektakulära och 

uppmärksammade projekt. Att frångå principen att lyssna på 

kunden är inget som varken Russel (2007) eller ”American 

Institute of Architects” (AIA 2006) råder till utan menar istället att 

det gäller att lyssna noga på klienterna.    

    Sweco är det företaget som mest framhåller kundlojaliteten på 

sin hemsida (Sweco 2013). Går vi efter World Architecture 100 

(2012), är bolaget Sveriges största arkitektbolag. Bland annat 

skriver Sweco att det förverkligar kundernas ambitioner. Det kan 

vara en orsak till varför företaget lyckats bli framstående. Vår 

bedömning är att det största överläget företag kan erhålla i 

branschen är just själva kundfokuseringen. Även AIA (2006), 

Russel (2007) och Skaates (2001) lägger stor vikt vid vårdandet av 

kundrelationer. Vår tolkning är att välvårdade kundrelationer 

kommer att resultera i att marknadsandelarna bibehålls, men de 

kan även ökas genom den ”muntliga marknadsföringen”. Det kan 

exempelvis handla om att trogna klienter samtalar med potentiella 

klienter och på så vis uppstår ett rykte om att det specifika 

företaget har en ypperlig kundlojalitet. Ryktet är enligt oss det 

dyrbaraste ett arkitektföretag har. Har företaget ett dåligt rykte 

kommer det få svårt att överleva på den konkurrensutsatta 

marknaden. AIA (2006) menar att klienter är beredda att betala ett 

högre pris till arkitekter där personkemin är stämmer mycket bra.  

    Det är viktigt att jakten på gamla och potentiella kunder inte går 

överstyr.  Intentionen med att sätta klienten i fokus kan resultera i 

en motsatt effekt, vilken kan ta sig formen av att klienterna byter 

ut företaget till ett annat. Tengbomgruppen brukar vidmakthålla 

sina relationer genom att skicka ut broschyrer, ringa till dem då 

och då, ge uppdateringar och skicka påminnelser om att företaget 
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finns och även bjuda in till utbildningar. Det gäller för företag att 

hitta en balans så att klienten inte upplever sig för pressad. 

Lösningen på detta är enligt AIA (2006): empati och ödmjukhet. 

De är den primära framtoning som klientkontakterna ska ha. Enligt 

dem är yrkesstolhet det största hindret för att vara en god lyssnare. 

AIA betonar också att de gäller att fokusera mer på vad klienten 

har att säga än vad företaget själv har att säga. Både AIA och 

Russel (2007) menar att det är viktigt att utbilda klienterna. Detta 

är något som också förekommer inom branschen, som till exempel 

Tengbomgruppen, som har seminarier och utbildningar. Det finns 

dock en risk att utbildning av klienterna medför att företaget inte 

lyssnar på dem genom att arkitekterna styr vederbörande i önskad 

riktning, dvs. att utbildingen då tar sig formen av att vara enögd i 

undervisningen.  Men vi ser att även här att det i enlighet med vad 

forskningen visar att det är viktigt att lyssna på klienterna, så de 

känner att allt sker på deras villkor (Ling et al. 2008). Det kan 

resultera i en ”win-win”-situation för bolaget. Klienterna blir nöjda 

och arkitekterna blir nöjda om de lyckas få med klienterna i deras 

tankar kring lösningar, hållbarhet, stilfullhet osv. Vårt förslag är 

att varje enskilt företag bör göra upp en plan på hur de ska få 

klientnärhet. Exempelvis genom utbildning.  

5.2 Bred positionering 
De breda positioneringsalternativ som arkitektbranschen använder 

sig av är differentiering (Musyimi 2010; Li & Ling 2012) fokus 

och diversifiering (Musyimi 2010), tillväxt och innovation (Kale 

& Arditi 2002; Ercan 2013) samt kostnadsöverlägsenhet, kvalitet, 

tidseffektivitet (Kale & Arditi 2002). Vår egna empiriska 

undersökning har visat att arkitektbranschen i Sverige har två 

breda positioneringsalternativ: hållbarhet och kompetens. Alla 

våra sju fallföretag använde sig av dessa i sina positionerings-

strategier.  

    Går vi efter den äldre forskningen, tycks företagen framförallt 

ha tre breda positioneringar: differentiering, bäst presterande och 
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kundlojalitet. Den först nämnda har sitt ursprung från Porters 

(1999) tre basstrategier och de två sistnämnda har sist ursprung 

från Treacy och Wiersemas (1993) värdeområden. White (1986) 

hävdade att en differentieringsstrategi är den lämpligaste breda 

positioneringen om tjänsterna sker efter kundernas premisser. Det 

kan vara svaret på varför de utvalda företagen i vår studie har valt 

differentiering som strategi. Vi skulle också kunna vända på 

situationen, d.v.s. om vi utgår från att en differentieringsstrategi 

blir den lämpligaste breda positioneringen att sätta klienterna i 

fokus i en kundanpassad bransch. Vidare kan diskuteras om antalet 

grundpelare som arkitektbranschen använder sig av är: en, två eller 

tre. Går vi enbart efter Porters basstrategier och väljer bort Treacy 

och Wiersemas värdeområden kommer vi enbart behöva använda 

oss av en grundpelare i framställningen av en totalt 

värdeerbjudande. Enligt Porter (1998) ska en differentiering vara 

unik för branschen. Vilka dessa är hos våra fallföretag kommer 

diskuteras ytterligare i kapitlet om specifik positionering. 

Noterbart är att vår empiriska studie visade att kompetens och 

hållbarhet är två grundläggande positioneringar. Går vi då efter 

Porters basstrategier, bör kompetens- och hållbarhetspositionering 

betecknas som en typ av differentiering.       

    När det gäller Treacy och Wiersemas värdeområden har 

branschen anammat både kundlojalitet och bäst presterande 

(hållbarhet) och en har till med även anammat den tredje strategin 

(Tengbomgruppen), vilken är produktledande (innovativ). Låt oss 

till att börja med understryka att företagens värdeområden skulle 

kunna appliceras på Porters differentieringsstrategi. Deras 

värdeområden är egentligen bara ett alternativ till basstrategierna. 

Men faktum är att Treacy och Wiersema, poängterar att deras 

respektive strategier framförallt går ut på att man ska vara bäst 

inom en av strategierna, precis som Porter. De framförhåller det 

negativa som kan uppstå om företagen försöker vara bäst på två 

eller tre av dem. När det gäller Treacy och Wiersemas teorier visar 

våra resultat snarare på motsatsen. Inom arkitektbranschen pekar 

våra resultat på att det är nästintill praxis att både ha en 
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grundläggande hållbarhets- och klientlojalitets-positionering. Det 

verkar fungera bra för de sju största företagen att inneha båda 

strategierna under något som kan liknas vid ett ”symbios-

förhållande”.  

    Problemet med att alla har denna grundläggande positionering 

är att ingen av dem kan marknadsföra sig som: bäst på hållbarhet 

eller bäst på klientlojalitet.  Uppenbarligen är dessa två områden 

mycket viktiga för branschen.  

    Det vi har gjort är att placera Treacy och Wiersema (1993) samt 

moderna teorier (Li 2009; Teece 2010; Ling et al. 2008; Musyimi 

2010; Akpoyomare et al. 2012) om kundnärhet som en egen 

kategori i det totala värdeerbjudandet inom denna bransch. Våra 

resultat visar att sätta klienten i centrum är essentiellt för alla 

arkitektföretagen och att det beror på att det är en ”skräddarsydd”-

verksamhet. Detta i sin tur ger upphov till att personliga relationer 

uppstår eftersom kontakten mellan arkitekter och klienter är 

intensivare än i andra branscher. Kontakterna sker på individnivå 

och således kommer klientlojaliteten vara olika från relation till 

relation vilket ligger i linje med vad modern forskning framhåller 

som nyckeln till framgång (Claycomb & Martin 2002; Jaworski & 

Kohli 2006; Li 2009; Musyimi 2010; Ercan 2013). Om vi utgår 

från Treacy och Wiersemas (1993) ”bäst presterande”-strategi 

(hållbarhet), som enligt oss i mycket hög grad är fullt gångbar som 

ett brett positioneringsalternativ.  

    Tolkningen blir att de utvalda arkitektföretagen har två breda 

positioneringar: Kompetens från Porters (1998) differentierings-

strategi och hållbarhet från Treacy och Wiersemas (1993) ”bäst 

presterande”- strategi. Båda dessa grundläggande positioneringar 

står varandra nära. Anledningen är att en hållbarhetspositionering 

kräver kompetens för sin existens. Kompentens framstår som en 

grundläggande bred positionering som hela branschen använder. 

Sedan kan denna grundläggande kompentenspositionering 

utvecklas till att bilda en mellanpositionering, vilken betonar 

hållbarhet. Det är sedan genom denna mellanliggande 

hållbarhetspositionering, som företag måste differentiera sig 
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genom att anta en mer specifik formulering. Exempelvis kan 

”hållbarhets”-begreppet formas och utvecklas ur ett miljö-

perspektiv. Att vara bäst på hållbarhet blir svårt, men om företaget 

blir bäst på hållbarhet inom ett specifikt område kan det bli en 

utomordentlig konkurrensfördel. Exempel: bäst på hållbar 

miljöutveckling. Observera att om ett företag vill vara bäst på 

hållbar miljöutveckling, då bör det betraktas som en 

differentiering, därför då blir man unik i branschen. På så sätt kan 

man säga att dessa bredda positioneringsalternativ möter varandra.    

    Porter (1998) betonade att den största nackdelen med 

differentiering är risken för en låg marknadsandel. Våra sju 

fallföretag har alla marknadsandelar som är låga. Alla dessa 

företag innehar dessutom differentieringsstrategier. Skulle då 

något av företagen kunna anamma en lågprisledande strategi, för 

att öka sina marknadsandelar? 

    Enligt oss blir de svårt för bolag i branschen att försöka anamma 

en lågprisledande roll, då varje projekt är unikt. Eller som 

regionchefen på Tengbomgruppen utrycker att: ”det handlar inte 

om att vara prisledande”. Praxis inom branschen verkar vara att ha 

en kundanpassad prisnivå och att den individuella prissättningen 

sätts i samråd med klienter. I branscher där massproduktion 

förekommer blir det enklare att utse en lågprisledande aktör. Men 

det borde ändå finnas någon arkitektbyrå som har lyckats med att 

kapital- och kostnadsrationalisera mest i branschen. Vilket innebär 

att något företag måste kunna hålla nere kostnaderna mest och 

därmed vara lågkostnadsledande, utan att själva veta om att de har 

en konkurrensfördel som tillhygge. Det enda företaget som valt att 

gå ut med att de håller en låg prisnivå på hemsidan är Nyréns. Det 

hävdar dock i samma mening att de kombinerar det låga priset 

med kvalitet. Detta pekar på att det blir svårt att vara 

kostnadsöverlägsen.   

    Noterbart är att arkitektföretag till stor del består av personal, 

vilket därmed utgör den största kostnaden för företaget. För att ett 

bolag i branschen ska kunna vara lågkostnadsledande måste de 

således ha de arkitekter som har lägst lön. Inget företag skulle nog 
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vilja gå från en väl etablerad differentieringsstrategi till en 

lågprisstrategi med krav på att sänka medarbetarnas löner. Men 

faktum är att ett sådant företag kan bli mycket framgångsrikt, om 

man får tro Porter (1999), då dessa kan erhålla en god 

vinstmarginal och ett resultat över bransch-genomsnittet. Eftersom 

inget av våra utvalda företag, som är de största i Sverige, valt en 

sådan strategi, finns den platsen öppen på marknaden. Ett av dessa 

företag skulle kunna frambringa en kostnadsöverlägsen roll på 

marknaden och ta den platsen och därmed även ha en ”lägsta 

pris”-positionering på hemsidan. Detta företag skulle säkerligen 

kunna vinna marknadsandelar. Problemet är att ett sådant företag 

då kanske skulle kunna gå miste om stora projekt som är tidslösa 

och monumentala i samhället, eftersom klienterna kommer bli 

tveksamma till företagets kompetens. De finns en risk att de 

kommer tro att arkitekterna håller en lägre nivå eftersom deras 

löner är lägre och för att företaget inte får det mest prestigefyllda 

uppdragen. Dessutom blir det väldigt lätt för konkurrerande 

företag att hänga på det företag som är kostnadsöverlägset.   Även 

om kostnadsledande inte framstår som en framgångsrik strategi 

lokalt och nationellt expanderar flera av de utvalda företagen 

globalt. Flera av dem försöker ta sig in på nya marknader, som 

Kina där låga priser enligt Qin et al. (2012) nästan är ett måste för 

att kunna ta marknadsandelar.              

    Vidare har de inte heller omfamnat Porters fokusstrategi, då de 

verkar ha en sorts: ”vi kan göra allt för alla strategi”. Detta är 

något som även den specialiserade arkitektmarknadsföraren, 

Leather (2012) vidhåller i och med hennes konstaterande att: 95 % 

av alla arkitektbolags hemsidor har en lista på minst sex 

marknadssegment och det är inte ovanligt att se 10-12 olika 

marknadssegment. Vidare skriver hon att det budskap företag 

sänder ut med den informationen är: ”we can do everything for 

everyone, really, we can.” Att ha en sådan strategi är i dessa dagar 

ingen bra idé enligt Leathers. Tekniken blir mer och mer komplex, 

med byggnader som blir allt mer specialiserade till följd. Våra 

fallföretag är inget undantag. 
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    Antal målgrupper/segment:  

Fojab: 9 st – Bostader, handel & fritid, industri, inre miljö, kontor, 

landskapsarkitektur, restaurering, stadsutveckling och vård (Fojab 

2013). 

Sweco: 8 st. – arkitektur, byggkonstruktion, installation, 

infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, 

geografisk IT och industri (2013). 

Tengbomgruppen: 13 st. – Bostäder, kontor, handel, sport & event, 

vård, utbildning, stadsbyggnad, kultur, hotell & spa, infrastruktur, 

industri, laboratorier och storkök (Tengbom 2013).  

Temagruppen: 12 st. – Bostäder, gata och allmän plats, handel, 

inredning, kontor och industri, kultur och fritid, miljö och 

hållbarhet, park, stadsbyggnad, utbildning, vård (Tema 2013).  

White: 11 st. – Boende, byggnadsvård, handel, hotell & kongress, 

industri, infrastruktur, kontor, kultur, sport & fritid, utbildning och 

vård & hälsa (White 2013). 

Nyréns: 10 st. – Antikvariskt, bostäder, forskning och labb, 

handel, hotell, kontor, kultur, landskap, utbildning och vård 

(Nyréns 2013).  

Link Arkitektur: 15st. – Bostäder, stadsbyggnad, handel, vård, 

hotell/konferens/restaurang, sport, industri, infrastruktur, 

inredning, kyrkor, kultur, laboratorier, kontor, offentliga 

byggnader och utbildning (Link 2013). 

    Aaker (2008) betonar varumärkets betydelse för differentiering. 

Enligt honom kan konkurrenter härma ett företags strategier, men 

inte om företagets varumärke är väletablerat hos kunderna. Våra 

resultat visar att detta även är betydelsefullt inom 

arkitektbranschen.  Argumentet till detta återfinns hos klienternas 

tillgivenhet, då dessa ofta tycks inta en stabil värdegrund till 

företag, vars mångåriga relationer parterna emellan resulterat i ett 

tryggt och hållfast förhållande. Desto större bolag, desto bredare 

blir klientbasen. Genom att ha en stor klientkrets kommer 

företagets varumärke förstärkas. Detta eftersom det är klinterna 

som tycks bestämma åt vilket håll företagen vill styra sitt 

varumärke. Detta i sin tur gör det svårare för konkurrenterna att nå 
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upp till de största bolagen genom att använda sig av en 

”kopierande” differentieringsstrategi.  

    Datta (2009:16-30) menar att marknadsledande företag oftare 

konkurrerar mot varandra med hjälp av differentieringsstrategier 

än genom kostnadsöverlägsenhet. Till viss del kan detta sägas 

stämma överens även för våra fallföretag. Våra resultat pekar 

tydligt på att marknadsledande företag i branschen konkurrerar 

mot varandra genom användet av differentieringsstrategier.  

Betydelsen av kostnadsöverlägsenhet i sammanhanget bedömer vi 

som egalt.  

    Wright (1987) är kritiker till Porters basstrategier och även hans 

teorier är till viss del applicerbara på resultaten av vår studie. 

Enligt honom kan enbart mindre företag anamma fokusstrategin, 

detta på grund av att de största bolagen redan lagt beslag på 

differentieringarna och kostnadsöverlägsenheten i branschen. När 

vi befann oss på en ”empirisk jakt” efter våra fallföretag kom vi 

också i kontakt med mindre företag, vilka allt som oftast vände sig 

till mindre målgrupper till exempel till privatpersoner som vill ha 

en arkitektritad villa uppförd. Små målgrupper är någonting som 

våra fallföretag vanligtvis inte projekterar (utom Fojab), eftersom 

de i högre grad arbetar med mer omfattande projekt. Wrights 

teorier är användbara också för att förklara de största företagens 

negligerbarhet gentemot fokusstrategin. Han hävdar nämligen att 

de största företagen håller sig borta från den typen av bred 

positionering därför den kan reducera avkastningen genom att 

enbart husera inom ett marknadssegment. Som tidigare nämnts har 

våra fallföretag åtskilliga målgrupper i deras ”klientpark”. 

Anledningen till detta kan utifrån våra resultat tolkas som att 

många arkitektföretag är rädda för att förlora klienter och 

marknadsandelar genom att vara smalare i utbudet. 

5.3 Specifik positionering 
Våra fallföretags specifika positioneringar är för det första inte 

direkt dynamiska och konturskarpa. För det andra befinner de sig i 
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ett nära släktskap gentemot konkurrerande företags specifika 

positioneringar. Nedan preciseras vad vi menar med att dynamiken 

och skärpan upplevs som otydlig och med ett påtagligt släktskap 

som efterverkan. Uggla (2006) beskriver den specifika 

positioneringen som att den ska nischa in företag och placera den 

på ett strategiskt sätt, där de kan erhålla betydande 

konkurrensfördelar. Företags efterforskande efter lämpligast 

positionering ska ske i förhållande till konkurrenterna, deras utbud 

samt marknaden. Detta är någonting som våra fallföretag tycks ha 

förbisett i sin omvärldsanalys. Alla företagen framhäver vikten av 

hållbarhet i sina positioneringar – tre av dem har hållbarhet i sina 

respektive specifika positioneringar (Link, Sweco och White). De 

andra företagen framhäver hållbarhet som en andra eller tredje 

fördelspositionering. Således ingår själva begreppet hållbarhet i 

det totala värdeerbjudandet hos alla våra fallföretag. Själva 

begreppet ”hållbarhet” är hos ett fåtal av bolagen mer utvecklat. 

Exempelvis hos Temagruppen (2013) som talar om hållbarhet ur 

ett miljöperspektiv. White talar om en ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Sweco (2013) framhäver hållbar 

ingenjörskonst. Som vi var inne på i föregående text, så kan det 

vara en utomordentlig konkurrensfördel, men det räcker inte för att 

kunna erhålla en slagkraftig differentiering. Att alla företagen 

tycks gå efter samma linje skapar en släktrelaterad skärpa och 

dynamik mellan företagen, men mer otydligt sett ur potentiella 

klienters synvinkel. Detta kan vara en förklaring till varför företag 

i arkitektbranschen har låga marknadsandelar.  

    Nyréns (2013) framhäver inte ens någon specifik positionering. 

Vår bedömning är att företaget är i behov att utveckla ett sådan, då 

man befinner sig utanför topp fyra, betraktande storlek i 

branschen. Kotler (1999:77) anser att den huvudsakliga meningen 

med den specifika positioneringen är att den ska utrycka en 

anledning till varför kunderna ska köpa just den specifika 

produkten eller tjänsten. Detta är dock någonting som blir svårt att 

klargöra hos de utvalda företagen.  
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    Kotler (2005) ger som exempel ett antal specifika 

positioneringsalternativ åt vilka företagen kan välja att styra sina 

unika strategier. Exempel: mest hållbar, mest innovativ, bäst 

kvalitet osv. Detta är någonting som inte tycks vara tillämpbart för 

våra fallföretag, eftersom det handlar om skräddarsydd verksamhet 

som inte blir mätbar för klienterna. Med det menar vi att det är 

svårt ur ett jämförande perspektiv under, exempelvis en 20-års 

period att framvisa att ett av det specifika företagen verkligen är 

bäst på hållbarhet eller kvalitet. Vi bedömer dock att det finns en 

väg ur denna problematik. Genom att begränsa antalet 

klientsegment eller allra helst bedriva verksamhet i ett segment - 

kan ett företag efter många år anta en specifik positionering och 

hävda att de är ”bäst” eller ”mest” inom ett segment. Ett exempel 

är en arkitektbyrå som specialiserat sig på hotell. Om de har 

projekterat hotell under x antal år, kommer de kunna gå tillbaka 

till klienterna och fråga: vad de har dragit för fördelar med sina 

hotell? I enlighet med Leathers (2012) ”portfölj-differentiering”, 

vilken betonar betydelsen av att rikta uppmärksamheten mot 

fördelar. Leather ger som exempel att det då går att framhäva att 

det nya hotellet gjorde att kundnöjdheteten ökade från 6.7 till 8.9, 

bokningarna ökade med 20 % och en liten närbutik i hotellannexet 

ökade lönsamheten med 10 % för klienten. Vi ser det som 

sannolikt att en sådan nisch kan skapa flertalet fördelar genom 

åren, förutsatt att företaget har kompetenta arkitekter. Detta kan 

sedan utmynna i att företaget vågar ha en specifik positionering 

där de poängterar att de är bäst på någonting.  

    Om ett företag är ”bäst” eller ”mest” på någonting kan det även 

utgöra en lockelse hos presumtiva klienter som egentligen befinner 

sig utanför målgruppen för till exempel hotell. Denna 

attraktionskraft kan således komma att bredda företaget. Men 

samtidigt finns en risk att företaget hamnar utanför sin primära 

målgrupp. Även om det handlar om generalistfirmor som våra 

fallföretag, är det enligt vår bedömning viktigt att försöka hitta 

fördelar som klienterna erhållit av att anlita företaget. Det går 

säkerligen att hitta fördelar hos alla företagets målgrupper. 
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Exempel: kontor – nya arbetsmiljöer resulterade i att klienten fick 

medarbetare som reducerade sina stressnivåer samtidigt som de 

ökade effektiviteten.   

    Den röda tråden bland fallföretagen är deras åtskilliga 

målgrupper. Detta behöver inte vara något negativt i den här 

branschen. Problemet som vi ser det är att företag som vänder sig 

till ett stort antal målgrupper kommer per automatik få det svårare 

att utveckla en specifik positionering.  Anledningen är att företag 

som är väldigt diversifierade får det svårare att frambringa en 

fördel som är gemensam för hela företaget. Således blir det svårare 

att skilja ut sig från konkurrenterna.  Om vi ponerar att ett 

arkitektföretag endast väljer att betjäna offentliga projekt kommer 

målgruppen framstå tydligare. Detta i sin tur kommer även 

innebära att företaget kommer kunna ha kvar en stor del av 

kategorierna som vi räknade upp i avsnittet om bred positionering. 

Vänder företaget sig bara till den offentliga sektorn kan de 

fortfarande vända sig till flertalet av dem. Exempel: bostäder, 

byggnadsvård, infrastruktur, vård och utbildning. Detta i sin tur 

gör att den specifika positioneringen tydligare kan klarläggas. En 

utgångspunkt för detta resonemang är ”American Institute of 

Architects” (AIA 2006) ståndpunkt att offentliga klienter 

värdesätter allmänhetens och andra berörda parters 

tillfredsställelse allra högst vilket gör det enklare att utveckla en 

specifik positionering. Exempel: ”Bäst på hållbara miljöperspektiv 

inom den offentliga sektorn”. En sådan specifik positionering 

skulle offentliga klienter förmodligen uppleva som stark, eftersom 

miljöhänsyn blir allt viktigare i samhället. Allmänheten sätter ett 

stort värde på att staten är miljövänlig och de är något offentliga 

klienter sannolikt är medvetna om. Dessa klienter vill allra helst att 

allmänheten blir nöjd. Ett privat företag har inte lika stort krav på 

sig att ha ett genomarbetat miljöperspektiv, som statliga företag 

och organisationer har.  

    En arkitektbyrå har också möjligheten att t.ex. enbart betjäna 

kontor, utbildning eller vård. Om vi antar att ett företag väljer att 

uteslutande rikta in sig på vårdprojekt, blir målgruppen ännu 
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smalare. Men det kan innebära att företaget över tid utvecklar en 

specifik positionering. Exempel: ”Bäst på vård”. Ett företag som 

enbart projekterar sjukhus och liknande blir experter på sådana 

arbeten. De blir även experter på vad sådana klienter vill ha och 

eftersträvar. Detta i sin tur ökar sannolikheten för att de vinner 

arkitekttävlingar inom det området, eftersom de vet vad som 

fordras. En annan fördel är att ett sådant företag kan bli mycket 

attraktivt hos arkitekter som har en spetskompetens inom vård-

arkitektur. Sweco är ett bra exempel på detta, då man skriver på 

hemsidan: ”Swecos arkitekter har tillsammans med danska Aart 

Architects vunnit arkitekttävlingen för om- och tillbyggnad av 

Kungälvs sjukhus” (Sweco 2013). Enligt företaget har de arbetat 

med betydande vårdprojekt under många års tid och denna 

arkitekttävlingsvinst ser de som ett kvitto på företagets kunskaper 

om de speciella förutsättningar som gäller för vårdprojekt. Viktigt 

är dock att komma ihåg att Sweco har det bredaste utbudet av de 

utvalda företagen. Det är viktigt att poängtera att ett företag kan bli 

bäst inom ett område samtidigt som de bedriver omfattande 

verksamhet i andra områden.  

    Att något av våra fallföretag skulle välja att enbart bedriva 

verksamhet i en målgrupp enligt ovanstående förslag framstår som 

otänkbart för våra fallföretag, då dessa har en väl fungerande 

organisation. Dessa företag kommer gå miste om klienter om de 

uteslutande tillhandahåller en eller två tjänster. Däremot kan det 

vara strategiskt viktigt för mindre arkitektbyråer eller om något av 

våra fallföretag vill expandera utomlands, där konkurrensen är 

ännu hårdare. Att enbart betjäna en målgrupp eller att endast 

tillhandahålla en tjänst kan vara en mycket stark konkurrensfördel 

utomlands (Qin et al. 2012). Om vi ponerar att vi är en klient som 

vill ha en ”high-tech”-industri uppfört i Sverige, då skulle vi inte 

ha någonting emot att anlita en tysk eller amerikansk arkitektbyrå 

som finns i Sverige. Detta med motiveringen att bolagets specifika 

positionering är: ”bäst på hållbar industriell arkitektur”.  Vi utgår 

ifrån att företaget endast projekterar industrier och dessutom är 

världsbäst på det. Lägg där till möjligheten att företaget har 
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övertaget genom att presentera en hemsida full av nöjda klienter 

som har erhållit stora ekonomiska fördelar genom att fått sin 

industri alstrat av just det specifika ”industriarkitekturföretaget” 

med internationella förgreningar. Ett sådant företag skulle vi känna 

oss mer bekväma med att anlita än en generalistfirma. Emellertid 

är problemet för svenska arkitektföretag att söka sig till den 

utländska marknaden de begränsade möjligheterna till 

”kontorsexpansion”. Sett till den nationella marknaden, tycks 

antalet lokala kontor ha en ansenlig betydenhet för erhållna projekt 

på lokal nivå. Klienter verkar vilja omhulda lokalt förankrade 

kontor i sin jakt på att mätta sina planer. Detta kan lösas genom att 

se till att anträdandet av ett nytt kontor utomlands placeras på den 

mest strategiska platsen för bolagets unika differentierings-

erbjudande. För det mesta kommer detta innebära en ”befästning” 

i den största staden i landet 

    Våra fallföretag kan även komma att erhålla konkurrensfördelar 

genom att tillämpa Leathers (2012) ”portföljdifferentiering”. Alla 

företagen har en lång historia i branschen. Genom att gå tillbaka 

till färdigställda projekt som numera har några år på nacken går 

det att få fram fördelar, som kan framhävas i den moderna 

positioneringen.  

    Alla våra fallföretag resonerar om vikten av hållbarhet när de 

utformar projekt. Resultatet av vår studie pekar på att det inte 

räcker med att ha en hemsida som nämner sin skicklighet på 

hållbarhet utan att understryka några faktiska exempel på 

byggnader som verkligen har hållit bra. Om vi gör en jämförelse 

med bilbranschen, där de finns ett fåtal tillverkare som är kända 

för att tillverka hållbara bilar. Detta är någonting som kunderna 

själva märkt av genom åren. Klienter till arkitektföretag har inte 

denna möjlighet, utan de måste förlita sig på att företagen talar 

sanning med sin betoning på hållbarhet. Därför måste 

arkitektfirmorna klargöra detta på ett konkret sätt med historisk 

anknytning. Det gäller att demonstrera att ens tidigare skapelser 

håller en mycket hög och hållbar klass. Sammanfattningsvis skulle 
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man kunna säga att arkitektföretag måste kunna sin historia för att 

ha en konkurrenskraftig framtid. 

    Fallföretagen beskriver tydligt utan omskrivningar på sina 

hemsidor vad de gör, vilket är motsatsen mot Leathers (2012) 

påstående att arkitektbyråer bör vara mer filosofiska i sin 

framtoning. White är det enda av våra utvalda företag som har en 

hemsida som i filosofiska ordalag beskriver sina ståndpunkter 

(White 2013). Det är dock bara en speciell flik på förstasidan som 

heter filosofi, som har mer djupsinniga tongångar. Resterande 

hemsida har en ordinär framtoning. ”Filosofifliken” är ändå 

synnerligen framträdande och har man väl läst den kommer den 

infinna sig i bakhuvudet på webbesökaren och sedermera sätta en 

filosofisk ansats under resterande sajtvistelse. Leathers (2012) 

skriver att det bör vara mer tredimensionellt än tvådimensionellt 

när företaget differentierar sig. Genom att ha en filosofisk ”image” 

som White uppbär de en sådan tredimensionell betoning på 

hemsidan. Följden av detta blir att White lyckas differentiera sig 

gentemot konkurrenternas hemsidor. Att ha en filosofisk 

framtoning på hemsidan är i sig ingen specifik positionering, men 

genom att beskriva sin specifika positionering utifrån ett 

arkitektoniskt och filosofiskt perspektiv går det att förstärka den. 

Enligt Jobbers & Fahy (2009) och Akpoyomare et al. (2012) 

handlar positionering om att placera produkten eller tjänsten i 

kundens sinne. 

        Om till exempel vårt fallföretag Tengbomgruppen hade en 

flik av filosofisk framtoning på hemsidan skulle det kunna 

förstärka företagets specifika positionering till en tredimensionell 

nivå. Lyckas företaget med det skulle de vara på god väg att 

erhålla en specifik positionering som kan betraktas som en 

värderingspositionering i enlighet med Kapferers (2004) teori.     

    Till sist vill vi poängtera att Sweco är det företaget som innehar 

den mest framträdande specifika positioneringen: ”sustainable 

engineering and design” Den framgår mycket tydligt på hemsidan, 

då den befinner sig alldeles nedanför ordet Sweco i logotypen. 

Positioneringen framförhåller både att företaget satsar på hållbar 
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ingenjörskonst och design. De sänder också ut ett budskap med 

denna perception, i form av att både ingenjörer och konstnärer 

samverkar i den kreativa processen. Om de bara har en specifik 

positionering som är åt det konstnärliga hållet kan den upplevas 

som bristfällig och partiell. Samma känsla uppstår om vi vänder på 

situationen, d.v.s. att endast företagets ingenjörskompetenser 

markeras och den konstnärliga kompetensen negligeras. Dessutom 

har ordet design en tvådelad betydelse i positioneringen. För det 

första betyder det formgivning, men det betyder också syfte och 

ändamål med den hållbara ingenjörskonsten. Företaget är mycket 

noga med poängtera sin strategi för hållbar utveckling. På sätt och 

vis kan det sägas att den specifika positioneringen även har en 

andra mening: ändamålsenlig ingenjörskonst som utmärker en 

hållbar utveckling.     

5.4 Respondenternas totala 
värdeerbjudande  
 

Link förevisar en tydlig betoning på deras professionalism och 

hållbarhet. Det hävdar till och med att deras kreativa 

professionalism skapar hållbara miljöer på lång sikt, vilket upplevs 

som deras specifika positionering. Fast i själva verket är det ingen 

sådan utan bara en bred- och mellanpositionering. Den breda 

positioneringen omfamnar kompetensbegreppet och den 

mellanliggande positioneringen grabbar tag i hållbarhet som en 

intern och extern ledstjärna. I likhet med andra företag lyfter även 

Link fram miljö, estetik, affärsmässighet och att det har specifik 

kompetens inom en rad områden. Det som däremot skiljer 

företaget en aning från konkurrenterna är deras värdeord för att 

sätta människan i centrum. Det beskriver det som att deras projekt 

är anpassade till människan genom empati och inlevelse. Däremot 

har alla andra företag en humanistisk grundsyn, vilket driver en 

sådan differentiering till att infinna sig i en kraftlös skepnad.   
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    Nyréns fördelspositioneringar är: funktion, skönhet, kompentens 

och hållbarhet. Således har även det valt att lyfta fram fördelar 

som innehas av konkurrerande företag. Det som skiljer Nyréns 

från andra firmor är deras pigga framförhållning gentemot låga 

priser. Det blir till och med aktuellt att göra gällande att Nyréns 

har en specifik positionering som rör sig inom ramverket för en 

prispositionering, där en ”mer för mindre”-strategi tycks 

framträda.      

    Fojab har valt att framhålla fördelspositioneringar som passion, 

humanistisk grundsyn, ansvarstagande, kompetens och 

medvetenhet om kundens behov. Det som i viss mån skiljer från 

andra företag är deras ambitioner att nå ”perfektion” med deras 

projekt. Företaget tycks sträva efter excellens. Dessa värdeord, 

tillsammans med resterande värdeerbjudande, ger skenet av att 

företaget vill konkurrera med ett ”mer för mer”-erbjudande.   

Swecos totala värdeerbjudande är ett föredöme, då det har lyckats 

åskådligöra dess filosofi på ett strategiskt viktigt sätt. Till att börja 

med lägger företaget sin initiala tonvikt på klientlojalitet. Genom 

att det försöker skapa ett säkrare, mer miljövänligt och växande 

samhälle, utifrån ett klientperspektiv. Allt tycks utgå från 

klientlojaliteten, för att därefter utgå från en inkorporerad bred- 

och mellanpositioneringen i deras specifika positionering. Vilken i 

sin tur redogörs i form av en tydlig slogan (sustainable engineering 

and design). Ingenjörskap och design är två värdeord som har sitt 

ursprung från branschens breda kompetenspositionering. Genom 

att förevisa att man är duktig på dessa två områden demonstrerar 

man företagets kvalifikationer. Hållbarhetspositioneringen deltar 

sedan i Swecos slogan. Den i sin tur sätter tonen för resterande 

sajtvistelse. Då det hållbara ingenjörskapet i samklang med estetik 

appliceras på andra värdeord som kan betraktas som ett försök att 

fördelspositionera sig, exempelvis genom miljö.  

    White är det företag som lyckats bäst med att ådagalägga en 

utsträckt hållbarhetspositioneringen. De markerar resolut att deras 

uppdrag skapar en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De 
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arbetar hela tiden med att förbättra hållbarhetsprestandan och 

medarbetarnas hållbarhetskunskaper. Enligt White är hållbarhet 

vår tids största utmaning. Sett till sajtupplevse har företaget en 

differentiering i form av en proper fördelspositionering i och med 

dess filosofiska tongångar som faktiskt ger ett eko av att det 

bedriver ett meriterat konstnärskap.   

    Temas totala värdeerbjudande framvisar attribut som miljö, 

hållbarhet och kompetens. Deras specifika positionering är att vara 

”rådgivare genom hela plan- och byggprocessen”. Det är dock 

inget unikt för branschen, men Tema är faktiskt det enda företaget 

som framlägger budskapet som en första fördelspositionering. En 

annan fördel som det valt att lyfta fram är deras norrländska 

ursprung, vilket med hjälp av deras egna ord ger en förnimmelse 

av lugn och harmoni. Att försöka med konststycket att hysa en 

norrlandspositioneringen är synnerligen differentierat från 

konkurrenterna 

5.5 Utveckling av det totala 
värdeerbjudandet  
Det har visat sig att det är viktigt att ha ett gediget totalt 

värdeerbjudande i arkitektbranschen. Kales och Arditis (2002) 

undersökning om positionering i byggindustrin visade att Porters 

(1998) tre basstrategier inte stämde in på byggföretag. Istället 

visade de att kostnadsöverlägsenhet, tidseffektivitet, kvalitet och 

innovation är det positioneringsalternativ som branschen använder 

sig av. Noterbart i deras undersökning var att de byggföretag som 

var mest framgångsrika var de som hade anammat alla fyra 

strategierna i någon sorts symbios. Det företag som hade riktat in 

sig på en av strategierna lyckades sämre. Även Musyimi (2010) i 

visar att det inte är en ensam strategi som ger framgång utan att det 

är flera som samverkar. Detta stämmer bra på våra fallföretag då 

dessa tycks ha flera positioneringar som interagerar tillsammans i 

en flexibel helhet. Våra utvalda företag är de största i Sverige och 
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de har alla flertalet positioneringsstrategier. Det finns två breda 

positioneringar som vi noterat att alla företagen har: hållbarhet och 

kompetens. Den sistnämnda bör dock i våra ögon betraktas som en 

bred positionering och den förstnämnda som en mellan-

positionering. Alla våra sju fallföretag hade den gemensamma 

nämnaren att dessa strategier återfanns på deras hemsidor. Dessa 

hade dessutom en mycket framträdande roll. Vår slutsats är att 

arkitektbranschen precis som byggbranschen har sina egna 

positioneringsstrategier. Hos arkitektbranschen har dessa två även 

vidareutvecklas hos några av bolagen till att bilda en specifik 

positionering. Exempel: Links specifika positionering är ”deras 

kreativa professionalism” (Link 2013). De har använt sig av den 

breda kompetenspositioneringen under utvecklandet av den 

specifika positioneringen. Sweco har utgått från den breda 

kompetenspositioneringen via den mellanliggande hållbarhets-

positioneringen när det utvecklade sin specifika positionering: 

”sustainable engineering and design” (Sweco 2013). Swecos 

positionering har förts ett steg längre. Temagruppen har slopat en 

mellanpositionering. Alla företag behöver naturligtvis inte ha 

hållbarhet som en mellanpositionering. Det kan handla om att vara 

innovativ eller funktionell istället. Viktigt att ha i åtanke är att 

företagens specifika positioneringar inte är lika framträdande som 

i andra branscher. En del företag har inte ens en sådan 

positionering. Därför framstår det totala värdeerbjudandet som 

mycket viktigt inom denna bransch.  Detta totala värdeerbjudande 

ska enligt Kotler (1999) kunna besvara kundens fråga: varför ska 

jag köpa din produkt/tjänst? Det är här företagen måste skilja sig 

åt. Tengbomgruppen är exempelvis det enda företaget som 

framhäver sin ”innovativa anda” (Tengbom 2013). En annan 

anledning till varför det totala värdeerbjudandet är viktigt inom 

branschen är dess släktskap med byggbranschen. Kale och Arditis 

(2002) visade att de mest framgångsrika företagen inom 

byggbranschen är alla bra på kostnadsöverlägsenhet, 

tidseffektivitet, kvalitet och innovation. Ingen av kategorierna 

värdesattes högre. Det är samma sak inom arkitektbranschen då 
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det gäller att vara bra på mycket. Det gäller att ha en bredd inom 

organisationen. Det är samma sak när det handlar om 

arkitekttävlingar, då klienten kan använda dem för att gå igenom 

alla konkurrerande värdeerbjudanden och undersöka skillnaderna 

mellan dem. Det projekt som tilltalar dem mest kommer att väljas 

– därför det hade flest fördelar. För att kunna skapa en 

byggnadsmodell med många fördelar krävs en bred organisation. 

    Omkullkastar detta resonemang vår tidigare tes att det handlar 

om att positionera sig mer specifik inom branschen? Svar: Nej. 

Anledningen är att skulle man gå efter det nyss skriva 

argumentationen skulle ingenting konkret framläggas. Det vill 

säga att marknadsandelarna skulle fortsatt vara låga, eftersom ett 

sådant resonemang inte framhåller någon radikal lösning. De tre 

största arkitektföretagen har tillsammans en marknadsandel på 13-

14 %. Detta är inte alls konstigt med tanke på att företagen har en: 

”vi kan göra en allt för alla strategi” och det är inte mycket som 

skiljer dem åt. Skulle vi vara klienter skulle det inte spela så stor 

roll vilket företag vi väljer att anlita, därför likheterna är större än 

skillnaderna. Alla företagen har valt att differentiera sig, men 

viktigt att komma ihåg är att en differentiering handlar om att vara 

unik. Tvärtemot vad Cheah (2007) betonar som viktigt för 

arkitektföretag är de utvalda företagens differentiering likartade 

och det är inget unikt som är framträdande. Leather (2012) 

poängterar att positionera sig som en generalist inte är en 

positionering. Våra resultat pekar på att arkitektföretag är rädda 

för att ha en specifik positionering. De tycks befara att 

kundunderlaget reduceras, därför väljer de att inte positionera sig. 

Resultatet visar att våra fallföretag har positionerat sig, men 

mycket svagt och en trolig anledning är rädsla för att förlora 

marknadsandelar.  

    Resultaten av denna studie visar även att det är av stor vikt att 

företagen har ett brett totalt värdeerbjudande att konkurrera med 

inom branschen. Väljer företagen att reducera värdeerbjudandet 

finns det en risk att de går samma väg som en del företag i 

byggbranschen, d.v.s. omsättningshastigheten kommer reduceras. 
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Följaktligen blir det enda alternativet att företagen måste utveckla 

sin specifika positionering ännu mer. Det gäller att ha kvar ett brett 

totalt värdeerbjudande samtidigt som företaget framhäver något 

specifikt som resulterar i en differentiering gentemot konkurren-

terna.  

    Tengbomgruppen skulle exempelvis kunna framhäva sin 

innovativa anda ännu mer, samtidigt som det resterande 

värdeerbjudandet är kvar på samma nivå. Ett annat förslag på hur 

högre marknadsandelar kan erhållas är genom att etablera sig 

utomlands. Det kan öka tillväxten om det lyckas (Ercan 2013). 

Företaget kan således ha kvar sitt totala värdeerbjudande i Sverige 

med sitt stora utbud av målgrupper, men utomlands kan 

exempelvis den specifika positioneringen vara: ”Bäst på hållbar 

innovation inom hotellarkitektur”, vilket är konkurrenskraftigt och 

gångbart. Det positiva med att etablera sig utomlands, förslagsvis i 

Kina, är att en lyckad etablering höjer lönsamheten. Vinsten från 

den lyckade utlandsetableringen kan sedan läggas på förvärv av 

mindre svenska arkitektföretag. På så sätt får företaget högre 

marknadsandelar i Sverige. Våra resultat visar att en lyckad 

etablering utomlands kan resultera i högre marknadsandelar i 

Sverige som, till exempel Tengbomgruppen. Det är någonting som 

styrks av Ercans (2013) studie om hur företag lyckas med en 

innovationsstrategi i byggbranschen. Enligt honom leder ofta 

innovationsstrategier till framgång särskilt när det gäller design 

och material. Vidare visar hans undersökning att tillväxtstrategier, 

som exempelvis etablering utomlands, har en större effekt på en 

innovationspositionering än att framhäva den genom kostnads-

överlägsenhet eller differentiering. Qin et al. (2012) har i sina 

undersökningar av hotellbranschen i Kina, visat att det inte handlar 

om en strategi utan om att flera olika strategier som tillsammans 

genererar en framgångsrik positionering. Slutsatsen vi drar är att 

det totala värdeerbjudandet ska vara brett både i Sverige och 

utomlands. Sedan är det upp till det särskilda företaget hur pass 

riskvilligt det är. Ju specifikare positionering desto högre risk, men 

lönsamheten kan bli desto högre på grund av att det inte är något 
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stort företag som vågar vara smala i branschen.  Därmed är de 

ingen som vågar påstå sig vara bäst inom en specifik kompentens. 

Ett företag som väljer att bli mer specifikt ger sig därmed ut på 

okänt farvatten.  

    Tengbomgruppens specifika positionering bör vara lika både i 

Sverige och utomlands då företaget kan markera sin innovativa 

drivkraft. Skillnaden är att den specifika positioneringen verkligen 

är specifik i begreppets rätta bemärkelse i utomlands-

positioneringen på grund av att antalet målgrupper är reducerat till 

endast en. Det handlar då om en ”fokus”-strategi efter Porters 

synsätt. Om företaget växer på marknaden kan det bli aktuellt med 

en breddning av målgrupper. Vi bedömer att detta kan vara en 

framgångsrik strategi, men risken är hög. Men som alltid i 

näringslivet – innebär en högre risk att vinsten kan bli desto högre, 

alternativt förlusten desto högre. Vi vill poängtera att när vi 

framhåller en smalare målgruppsstrategi betyder inte de att det 

totala värdeerbjudandet är smalare. Ett arkitektföretags 

värdeerbjudande ska kunna tillfredsställa klienternas behov. Bara 

för att byrån reducerar antalet målgrupper behöver de inte betyda 

att spetskompentenser urholkas. Tvärtom kan den locka till sig de 

främsta arkitekterna inom respektive område. Slutligen bör även 

klientlojalitens betydelse i det totala värderbjudandet fastställas. 

Medarbetarnas kontakt med klienterna är mycket viktigt för att 

företag inom branschen ska kunna erhålla lojala klienter. Detta i 

sin tur kommer resultera i ett stabilare ekonomiskt läge för 

arkitektbyråerna genom att ha trogna klienter.  

5.6 Förädling av Tengbomgruppens totala 
värdeerbjudande 
Som konstaterats tidigare är det främst breda positioneringar i 

enlighet med Porters (1998) basstrategi om differentiering och 

Treacy och Wiersemas (1993) värdeområden som de undersökta 

arkitektföretagen uppvisar.  Strategier för differentiering som 

förordas inom modern marknadsföring och av branschen har vissa 
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likheter med Porters teorier, men handlar också om specialisering 

och tillväxt (Kale & Arditi 2002; Leather 2012; Ercan 2012, 

2013). Tengbomgruppens ambition är att bli störst i Norden och 

också ta sig in på nya marknader, som till exempel Kina, vilket i 

linje med Ercans (2013) resultat skulle vara en mer lönande 

strategi än att vara prisledande eller på andra sätt differentiera sig 

gentemot andra företag i branschen. De har under de senaste åren 

både anställt många nya medarbetare, utvidgat sin verksamhet 

genom förvärv av andra företag och etablerat sig i andra länder.     

    Den ökade storleken har dock inneburit att verksamheten hos 

Tengbomgruppen blivit något spretig, långt från kunden och för 

den oinvigde ofokuserad. Enligt Tengbomgruppen själva har dock 

företaget en specifik positionering; det man gör och som de menar 

skiljer dem från andra företag är att framhålla den samlade 

kompetensen och att oavsett om det handlar om ett lokalt projekt 

eller ett stort internationellt projekt får kunden tillgång till full 

service och spetskompetens samtidigt som de bibehåller ett 

”personligt anslag” enligt marknadschefen.  Ett framgångsrecept 

för att positionera företag på nya marknader som till exempel Kina 

har åtminstone när det gäller hotellbranschen varit att använda sig 

av flera olika strategier som nyskapande, låga priser, snabb 

expansion samt utbildning av personalen för att kunna överbrygga 

kulturella hinder (Qin et al. (2012).  Den breda positioneringen 

kännetecknar också Tengbomgruppen även om strategierna inte är 

exakt desamma som för hotelletablering i Kina. Resultatet visar att 

Tengbom på liknande sätt använder flera strategier samtidigt för 

att på så sätt maximera utfallet. De expanderar, de genomför 

utbildningar av personalen, de levererar enligt den uppgjorda 

tidplanen och nyskapande är ett ledord som frekvent återkommer i 

marknadsföringen.   

    Kotler (2005) menar att den sammanlagda styrka ett företag 

förfogar över kan vara en fördel i positioneringen gentemot 

konkurrenterna. Tengbomgruppens styrka är att de kan 

tillhandahålla specialister inom en rad olika områden. Svårigheten 

för Tengbomgruppen är att specifik kompetens inom flera olika 
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områden är något som flera arkitektföretag kan erbjuda. 

Svårigheten är också att marknadsföra företaget så att kunderna 

förstår att den samlade kompetensen och störst i Norden innebär 

något annat än konkurrenternas.  Motsatsen till att kunna erbjuda 

fullservice och specifik kompetens inom flera olika områden är att 

vara ”smala”, att erbjuda unik kompetens inom ett område (Porter 

1998). Problemet inom arkitektbranschen är att även för de största 

företagen är marknadsandelarna små och att de stora uppdragen 

ofta kräver kompetens inom flera olika områden att få företag 

klarar sig genom att vara smala.  Enligt Porter (1998) handlar 

differentiering om att erbjuda en vara eller tjänst som är unik för 

branschen och Tengbomgruppen menar att deras tjänster genom 

fullservicekonceptet är unik. Enligt Li (2009) bestäms dock inte 

kundvärdet av vad företaget erbjuder eller framhåller som ett värde 

utan av vad kunden upplever att företaget erbjuder. Det innebär att 

även om Tengbomgruppen menar sig kunna erbjuda företagets 

hela kompetens och framhåller det som ett unikt värde för kunden 

måste det också uppfattas som det av kunden.     

    En annan av Porters (1998) breda positioneringsstrategier är 

målgruppsfokusering. Även om Tengbomgruppen tillhandahåller 

arkitekttjänster inom i stort sett alla områden och att de säger sig 

arbeta med ”små lokala projekt” (marknadschefen) vänder de sitt 

värdeerbjudande mot en mycket specifikt uttalad målgrupp.  Den 

nära relationen är inte med vilken kund som helst utan stora 

organisationer som landsting, kommuner och större byggföretag. 

Vår tolkning är att genom att vända sig till detta marknadssegment 

blir positionering genom låga priser mindre intressant. Samtidigt 

genomförs många av affärsuppgörelser inom denna sektor genom 

offentlig upphandling, vilket innebär att priset för tjänsten har en 

avgörande betydelse. Resultatet visar också att det finns en 

medvetenhet inom företaget om prisets betydelse som 

regionchefen som refererar till Kotlers fyra p (pris, produkt, plats, 

påverkan). Att mindre företag kan hålla lägre priser är ett hot som 

företaget känner av. Det de kan konkurrera med är att deras 

kompetens är mycket högre.  
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    För att nå ut till kunden menar Leather (2012) att företag inom 

arkitektbranschen måste skapa företagsvärderingar som 

kommuniceras. Analysen av intervjuerna och av dokumenten visar 

att Tengbomgruppen konsekvent använder vissa nyckelord för att 

inpränta företagets värderingar hos kunderna, vad de erbjuder och 

vad de står för. Det kan liknas med det Jobber & Fahy (2009) 

beskriver om att placera produkten eller tjänsten i kundens sinne 

för att den ska kännas meningsfull. Tengbomgruppen har utarbetat 

fyra kärnvärden som både ska kommuniceras inåt företaget och 

utåt mot kunden. Kärnvärdena förmedlar en känsla av att kunden 

kan vila tryggt i Tengbomgruppens armar, det företag kunden har 

valt borgar både för god kvalitet genom att de har funnits länge 

(historik), de vill ha en nära relation till kunden och bryr sig om 

dennes behov (humanitet), tar hand om alla delar i kundens projekt 

(helhet) samtidigt som kunden får en produkt som ligger i 

framkant (innovation). Idag kommuniceras kärnvärdena i en strikt 

förklarande liten textruta på hemsidan, men skulle för att mer 

anamma Leathers (2012) tankar om filosofisk framtoning kunna 

ligga som grund för hela hemsidans uppbyggnad och på så sätt bli 

ett värdeerbjudande som på ett helt annat sätt fångar kundens 

uppmärksamhet.   

    Arkitektbranschen har kritiserats för att inte ha kunden i fokus 

(Russel 2007) trots att AIA (2006) menar att relationen med 

kunden och vårdandet av relationen med kunden är något som 

kunder värderar högt. Kotler (1999) och Porter (1996) menar att 

kundvärdet byggs upp genom att kommunicera tjänsten eller 

produktens egenskaper medan andra forskare hävdar att i dagens 

affärsprocesser är det tvåvägskommunikation, att kommunicera 

med kunden, lyssna, ställa frågor och i interaktion med kunden 

arbeta fram den tjänst som efterfrågas och är nyckeln för att skapa 

kundlojalitet (Jaworski och Kohli 2006; Heffernan & Lavalle 

2007; Åge 2011 Akpoyomare et al. 2012). Vår analys av 

Tengbomgruppen visar att de befinner sig någonstans mitt emellan 

de båda sätten att arbeta med kundvärde. Å ena sidan pratar de om 

kunderna, de kommunicerar att deras tjänster håller hög kvalitet − 
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till och med högre än konkurrenternas − genom att de också 

erbjuder service och inte bara ”rena” arkitekttjänster. Å andra 

sidan arbetar de enligt dem själva också ”in close dialogue with 

the client” och börjar varje nytt projekt genom att sitta ner med 

kunden för att identifiera dennes behov och önskningar (Tengbom 

architects 2011) och riktar sig på ett personligt sätt direkt mot den 

enskilda kunden enligt marknadschefen. De vårdar också 

kundrelationerna och bygger upp en lojalitet genom att bjuda in 

kunderna till olika events. Det ger underlag för en tolkning att 

Tengbomgruppen mer och mer närmar sig dagens sätt att arbeta 

med kundvärden och att företaget också är på gång att göra 

kundvärderingar understryker detta.  

    I det totala värdeerbjudandet från Tengbomgruppen ingår också 

specifika kundvärden kopplade till Leahters (2012) modell för 

positionering. Enligt Leather är det viktigt att inte enbart beskriva 

de olika affärsområdena som till exempel design, landskap eller 

bostäder utan att visa att kunden får något unikt, något visionärt. 

Förutom bilder och berättelser på sin hemsida och i broschyrer 

använder de även här nyckelord för att visa att kunden får något 

extra. Det är allt från okonventionella vårdmiljöer, ”nyskapande”, 

lösningar som passar kommande generationer, ligga i framkant, 

skapa rum för modern pedagogik, framtidsbyggare mm. Alla 

appellerar till att företaget inte sysslar med ”dussindesign” utan att 

deras arkitekter ritar byggnader och miljöer för den moderna 

framtidsmänniskan.  

    Leather (2012) påtalar också betydelsen av att presentera 

företaget och dess personal i tal, skrift och bilder som förmedlar 

företagets kompetens och visar kunden vilka fördelar 

vederbördande erhåller genom att anlita företaget. Detta är något 

Tengbomgruppen anammat. Både hemsidan och broschyrer är 

mycket genomtänkta och ingenting tycks lämnat åt slumpen. 

Bilderna på projekt företaget färdigställt är inga sterila ritningar 

utan bilder med liv och rörelse som visar både den genomtänkta 

designen och funktionen anpassad för den moderna människan.   
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    Sammantaget kan vi konstarera att resultaten av vår studie visar 

att Tengbomgruppens totala värdeerbjudande är sådant att det på 

sikt kan vara en bra grund för att företaget ska kunna uppnå målet 

att bli störst (och bäst?) i Norden och klättra på rankingen i 

Europa, men att det krävs arbete för att värdeerbjudandet inte bara 

ska vara en produkt i informationsbroschyrerna utan också något 

som upplevs av kunderna.  

6 Resultat 
Nedan presenterar studiens slutsatser och möjliga bidrag. 

Avslutningsvis kommer en resultatdiskussion följt av förslag på 

vidare forskning.  

 

Studien hade en kvalitativ ansats och nedanstående slutsatser och 

möjliga bidrag härrör från analys av studiens data i samspel med 

studiens teoretiska ramverk. Detta för att hitta en teoretisk 

förklaring som kan peka på möjliga vägar för positionering inom 

en kunskapsintensiv bransch som arkitektbranschen. Analys och 

tolkning är gjord utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Det 

innebär att de slutsatser som presenteras ger en bild av 

verkligheten som är vår och informanternas tolkning av den och 

inte en generell bild av en objektiv verklighet.  

6.1 Studiens bidrag 
Vår studie har påvisat att de största företagen inom 

arkitektbranschen har ett diversifierat värdeerbjudande. Detta 

tolkar vi som att det är viktigt att erbjuda flertalet fördelar, istället 

för ett fåtal på grund av den rådande kunskapsintensiva 

komplexiteten i branschen. Moderna studier från bygg- och 

hotellbranschen har visat att konkurrensfördelarna ska interagera 

tillsammans (Kale & Arditis 2002; Qin et al. 2012; Ercan 2012, 

2013). Det är ett diametralt synsätt gentemot Porters tre 
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basstrategier, det vill säga att ett företag får svårt att uppnå 

framgång om det konkurrerar både med kostnadsöverlägsenhet 

och också differentiering integrerat. Samtidigt verkar bygg- och 

hotellbranschen rivalisera mer med pris än vad arkitektbranschen 

gör. Resultaten från vår studie visar att de största arkitektföretagen 

konkurrerar med differentiering och en del mindre företag 

konkurrerar med de större företagen genom att hålla en lägre 

prisnivå. Att det större företagen skulle konkurrera med en lägre 

prisnivå framstår som mindre troligt, eftersom de har den högsta 

kompetensen och därmed höga kostnader för löner. 

    I nedanstående text framlägger vi ett rationellt och deskriptivt 

totalt värdeerbjudande utifrån huvudrespondentens empiriska 

kontextualism, med stöd från teorierna. Modern forskning har 

visat att det bästa sättet att öka marknadsandelarna inom 

byggbranschen är genom tillväxt (exempelvis genom förvärv och 

etableringar utrikes) och inte genom kostnadsöverlägsenhet (Ercan 

2012, 2013). Detta är någonting som också vår huvudrespondent 

har gjort. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och är 

uppbyggt kring många små entreprenörsföretag som är vana att 

arbeta själva. Det har resulterat i att företaget blivit spretigt. Den i 

sin tur pekar på att det är betydelsefullt att företaget har en 

genomgång över hur det totala värdeerbjudandet ska se ut. Företag 

som växt kraftigt, exempelvis genom förvärv, behöver positionera 

sig för att eliminera en rörig image. De är inte bra om klienterna 

känner en ”fläkt av spretighet” vid affärsrelationerna. Företagets 

vision är dessutom att växa ännu mer, framförallt på en 

internationell marknad vilket kräver att en konkurrensstark och 

unik differentiering utarbetas och synliggörs.    

    Nedanstående figur visar vår tolkning av hur det totala 

värdeerbjudandet ser ut hos vår huvudrespondent:   
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Figur 1. Tengbomgruppens totala värdeerbjudande 

 

   Företaget har valt att poängtera flera fördelar i sitt nuvarande 

totala värdeerbjudande, en del mer än andra, vilket visualiseras 

storleksmässigt i figuren. På företaget finns också olika syn på 

vilka konkurrensfördelar som gäller. Detta genererar en 

ostrukturerad framtoning, både inåt och utåt. En del av begreppen 

står dessutom varandra nära. Exempel: design, funktion och 

innovation. Funktion och innovation är båda exempel på design. 

Visserligen kan bolaget ha en ”funktionell innovativ-design”, men 

det ska i så fall förtydligas. Annars är de tre begrepp som tycks 

återkomma flertalet gånger: innovation, kvalitet och hållbarhet. 

Kvalitet och hållbarhet är två konkurrensfördelar som står 

varandra nära, eftersom hållbarhet kan ingå i kvalitetsbegreppet.   

     Utifrån ovanstående har vi utvecklat följande totala 

värdeerbjudande för huvudrespondenten Tengbomgruppen AB:  
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Figur 2. Utvecklat totalt värderbjudande för Tengbomgruppen 

 

Klientlojalitet är någonting som inte bara kan vara en egen liten 

konkurrensfördel, bland övriga. Enligt oss ska hela organisationen 

vara innesluten av klientlojalitet. När ett arkitektföretag utvecklar 

ett totalt värdeerbjudande, hänger dess existens på att klienten inte 

förbises. Det allra mesta i organisationen ska utgå från ett 

klientperspektiv. Framgångsrika företag sätter klienten i fokus 

genom ödmjukhet, empati, utbildning och genom förmåga att 

lyssna (Li 2009; Ling et al. 2008; Teece 2010; Åge 2011; 

Akpoyomare et al. 2012). Det gäller också att ha en 

affärsmannamässig framtoning, problemlösningsförmåga samt 

kreativitet och flexibilitet (Li & Ling 2012). Det är även viktigt att 

ha en strategi för att hålla kvar klienterna under en längre tid 

(Skates 2001; AIA 2006; Jaworski & Kohli 2006). De gäller att ha 

trogna klienter som kommer tillbaka så att man inte behöver 
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vinstoptimera varje klienttillfälle. Ett sätt att bibehålla klienterna 

är genom att ha olika typer av event. Att sätta klienten i centrum är 

som sagt någonting som i regel bör genomsyra hela organisationen 

och då även hemsidan (AIA 2006; Leather 2012) Det räcker inte 

med att enbart betona sitt värnande av klienter på ett ställe på 

sajten. 

     Kompetensen ska ses som en bred positionering som branschen 

utgår från. Det är sedan från den breda positioneringen som första, 

andra, och tredje fördelspositioneringar utvecklas. I det har fallet 

har vi valt att framhäva hållbarhet som en andra 

fördelspositionering och innovation som en första 

fördelspositionering. Både hållbarhet och innovation kräver 

kompetens för sin existens. Den breda kompentenspositioneringen 

innehåller dessutom alla andra konkurrensfördelar som figur 1 

visar. Vi har således valt att inkorporera icke kompentens-

bringande konkurrensfördelar i samma cirkel. Detta för att skapa 

ett mer koncentrerat värdeerbjudande. Vi anser dock att det är 

viktigt att några lyfts fram extra mycket. Det gör att företaget 

upplevs som mer unikt ur klienternas synvinkel, vilket resulterar i 

att bolaget blir differentierat i ordets rätta betydelse. Det är dock 

viktigt att fortsättningsvis ha kvar och demonstrera de andra 

konkurrensfördelarna i organisationen, för att inte riskera en 

förtunning av sin unika bredd.  

    Således är vårt förslag på en specifik positionering följande: 

hållbar innovation. Den kan även förlängas till: hållbar innovation 

med geografisk närhet (sustainable innovation with geographical 

proximity). Alternativt kan man utgå från: spetskompetens inom 

hållbar innovation. Noterbart är att två/tre konkurrensfördelar är 

införlivande i versionerna. Detta resulterar i att positioneringen 

blir mer vidsträckt, vilket inte är en nackdel i arkitektbranschen. 

Geografisk närhet är inhämtad från ”kompetenser och övriga 

fördelar”.  En riktigt bra arkitektpositionering ska kunna alstra en 

förnimmelse av att företaget: analyserar, ger alternativ, förutser, 

löser, vägleder och undersöker. En stor fördel med den längsta av 

ovanstående specifika positionering är att den framhäver tre 
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fördelar i en mening. Vår huvudrespondent var den enda av våra 

respondenter som poängterade sin innovativa kreativitet i 

differentierande mening. Det innebär att huvudrespondenten med 

fördel kan förfoga över sin unika styrka med omhuldat 

självförtroende. Studier från byggbranschen visar att en innovativ 

framtoning ofta blir mycket lukrativ (Leather 2012; Li & Ling 

2012; Ercan 2012, 2013).  

    För ett bolag som vill etablera sig utomlands krävs en 

differentiering som både är nationellt och internationellt 

slagkraftig. Vill företaget etablera sig i Kina krävs även en 

applicerad prispositionering i det totala värdeerbjudandet, då 

företag verkar konkurrera genom pris i högre skala än i Sverige (Li 

& Ling 2012; Qin et al. 2012). Detta kan bero på att utländska 

företag kan behöva hävda sig genom att inneha lägre priser än 

inhemska, därför nyetablerade företag är små på marknaden. Det 

låga priset blir således en konkurrensfördel som gör att bolaget 

kan mäta sig med redan etablerade arkitektbyråer. Nyetablerade 

företag kan dessutom välja att konkurrera med spetskompetens 

inom ett specifikt område. Exempel: industri eller vård.  

    Har bolaget en specifik positionering som lägger sin vikt på 

hållbarhet och innovation är det betydelsefullt att hemsidan 

markerar att medarbetarna är visionärer och framtidskreatörer, 

med tredimensionella tankegångar (Leather 2012). Detta kan 

exempelvis åskådligöras genom att intervjua några arkitekter och 

på så sätt demonstrera deras professionalism inom 

kvalité/hållbarhet och innovation. På så sätt kan man presentera 

den unika spetskompetens som företaget besitter. Det kan även 

vara bra att ha färgfotografier på sina medarbetare istället för 

svartvita, eftersom att det allra flesta företagen i branschen tycks 

ha sådana. Vill företaget etablera sig i Kina bör givetvis hemsidan, 

även finnas på kinesiska och dessutom bör rullande bilder 

negligeras, om man går efter Caulfields (2011) information om 

kinesisk censur gentemot sådant.      

    Vidare gäller det att erbjuda fördelar som klienter kan erhålla 

genom samarbetet, det kan exempelvis handla om att hjälpa 
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klienter till utökad och mer lönsam verksamhet, att bidra till 

uppmuntrande arbetsmiljöer, vilket generar lyckligare medarbetare 

eller ökad effektivitet med nya lokaler, vilket i sin tur leder till 

högre lönsamhet. Det gäller även att presentera tävlingar och 

priser som företaget vunnit eller pågående forskning som kan 

väcka klienternas intresse. Allt detta får gärna presenteras i en 

kontext där hållbarhet och innovation framhävs extra mycket, men 

även med andra fördelar som ingår i det totala värdeerbjudandet. 

Fördelen med hållbarhet och innovation som positioneringar, är 

begreppens tveggade innebörder. Exempel: Hållbar innovation kan 

handla om varaktighet inom design, miljö, ekonomi, humanism 

osv. Den stora nackdelen med den specifika positioneringen är att 

begreppen till viss mån är oförenliga. Detta eftersom det inte går 

att säkerställa att innovation är hållbart. Detta problem kan dock 

till stora delar övervinnas med en miljöbetonad applicering på 

hållbarhet, inte minst genom att vi lever i en tid där 

miljöutveckling prioriteras. Detta föranleder att miljöbegreppet är i 

stort behov av innovation för att kunna utvecklas. Alternativt kan 

företaget välja att enbart utgå från innovation.      

    Sammanfattningsvis kan sägas att alla de konkurrensfördelar 

som ett företag besitter bör framställas i det totala värde-

erbjudande. Detta för att demonstrera bredden inom 

organisationen. Men ett fåtal bör förhöjas en nivå för att en 

differentiering ska åskådliggöras, sett ur klienternas synvinkel.  

6.2 Slutsatser 
Vårt syfte var att kvalitativt kartlägga likformigheten inom det 

totala värdeerbjudandet hos Sveriges största arkitektföretag.  

Mycket riktigt visade det sig att de största arkitektföretagens totala 

värdeerbjudanden i Sverige befinner sig i en likformig inramning 

med klientlojalitet som grundsats. Alla är diversifierade i form av 

en ”allt för alla”-strategi, samtidigt som de presenterar en lågmäld 

differentiering inom deras värdeerbjudanden. Hållbarhet och 

kompentens är två grundläggande positioneringar som alla 
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framhäver. Det är framförallt utifrån dessa två som 

differentieringen sedan åskådliggörs i form av en specifik 

positionering. Anledningen till den utbredda diversifieringen beror 

på den kunskapsintensiva komplexitet som måste framhävas inom 

den klientanpassande arkitektbranschen.   

    Analys av studiens resultat ger underlag för följande slutsatser 

om det totala värdeerbjudandet för Sveriges största arkitektföretag: 

 Det är viktigt att ha ett totalt värdeerbjudande inom 

branschen på grund av den rådande kunskapsintensiviteten.  

 Företagens värdeerbjudanden är mycket lika varandra, då 

man tycks ha en ”allt för alla”- strategi (utom småhus), vilket 

kan vara en orsak till varför marknadsandelarna är mycket 

lågt fördelade bland företagen i branschen.    

 Specifika positioneringar är magra, på grund av att det 

omfattande antalet målgrupper försvårar en utvecklad 

förstahandspositionering.    

 Kompetens och hållbarhet är två grundläggande fördelar som 

alla förevisar. 

 Att framhäva en prispositionering tycks vara mindre viktigt i 

jämförelse med andra branscher.   

 De är angeläget att flera strategier tillsammans genererar en 

framgångsrik positionering.  

Våra slutsatser utifrån studiens resultat är att arkitektföretag kan 

förbättra sina totala värdeerbjudanden på följande sätt:  

 Organisationen bör kontinuerligt arbeta med förbättrad 

klientlojalitet. Detta kommer generera trogna klienter, 

dessutom kan de efterföljande effekterna föras vidare till 

potentiella klienters själar.   
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 Det är nödvändigt att ha flera fördelspositioneringar.  Det 

viktigaste av dessa kan sedan integreras i en enda mening – 

vilket skapar en specifik positionering som framhäver fler 

fördelar.    

 Arkitektföretag kan begränsa målgrupperna, för att på så sätt 

inta en position där man blir experter inom ett specifikt 

område. Risken är emellertid hög.   

 Det gäller att åtminstone upptäcka en spetskompentens som 

inget konkurrerande företag innehar. En differentiering kan 

då uppnås genom att denna unika kompetens därefter 

används som ett offensivt tillhygge längst upp på företags 

totala värdeerbjudande pyramid.   

 Företag kan förstärka sin positionering, genom att 

åskådliggöra fördelar på hemsidan som klienter kommer att 

kunna erhålla.  

 Det är oftast mer lönsamt att etablera sig internationellt, än 

att försöka hävda sig med en differentiering nationellt. 

6.3 Resultatdiskussion  
Den valda metoden bedömer vi som lämplig för att kunna besvara 

studiens syfte, men också att datainsamlingen hade behövts 

kompletteras för att fullt ut besvara forskningsfrågorna.  I vissa 

sammanhang behövdes större empiriskt underlag från övriga 

fallföretag. Bland annat gäller det frågor rörande klientlojalitet. En 

av anledningarna till varför vi valt att utgå från en 

huvudrespondent, var att vi kunde demonstrera resultatet med ett 

exempel, om hur det totala värdeerbjudandet ser ut hos ett 

specifikt företag. Studiens resultat kan vara ett bidrag till ny 

kunskap och till nytta för branschen.  



 100 

    Det kvalitativa angreppsättet ser vi som studiens största bidrag, 

då det finns en avsaknad av studier som har analyserats och tolkats 

ur ett kvalitativt perspektiv. Den begränsade tiden resulterade dock 

i att den empiriska insamlingen inte blev bredare. Insamlad empiri 

från hemsidor kan tyckas bristfällig. Vi bedömer dock utifrån vårt 

resultat att en sådan bredare empirisk undersökning inte skulle ha 

resulterat i en radikal förändring av slutsatsen. Det har dock 

resulterat i att vi bara kunnat utveckla ett totalt värdeerbjudande 

hos huvudrespondenten och att det är huvudrespondentens 

perspektiv som ligger till grund för flera av slutsatserna. Även om 

resultatet inte kan ses som en generell beskrivning för hela 

arkitektbranschen kan den kvalitativa ansatsen och detalj-

rikedomen i analysen ändå fungera som riktmärke för andra 

företag.  

    Genom att vi även har använt oss andra fallföretag har vi även 

kunnat erhålla en kontextualisering beträffande arkitektbranschens 

tankegångar kring positionering. Genom den kvalitativa strategin 

har vi kunnat få en förståelse för hur pass viktig de är för aktörerna 

att framhålla kompentens i olika former. Däremot kan man 

återigen kritisera vårt val att enbart studera ett av företagen mer in 

på detalj. Vi har försökt undkomma det problemet genom att 

huvudrespondenten gett oss ett minimum av empirisk 

generaliserbarhet sett ur branschens synvinkel. En anledning till 

varför vi valde kvalitativ forskning som strategi är att vi bedömde 

att vårt resultat skulle bli öppet. Detta har generat att vi fått fram 

nya frågeställningar som kan användas vid fortsatt forskning kring 

ämnet.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har gett upphov till ett antal funderingar och frågor som 

vidare forskning skulle kunna ge svar på. Vi har följande förslag 

på vidare forskning: 

- En kvalitativ undersökning om segment som riktas mot vilka 

målgrupper företag inom branschen bör rikta in sig på. 
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Intressant att studera är också framgångskraven för varje 

enskilt segment.  

- Vår studie leder också fram till frågor om hur företag i 

arkitektbranschen ska bygga upp sitt varumärke, utifrån sitt 

totala värdeerbjudande. Arbetet kan lägga tonvikten på 

utveckling av associationer för varumärket.    

- Vår studie var av begränsad omfattning och fallstudier, där 

fler fallföretag från branschen analyseras med hjälp av både 

en kvantitativ ansats och en kvalitativ ansats kan tillföra 

ytterligare kunskap. 

- Vi berörde vissa områden och frågor enbart marginellt och 

studier av för- och nackdelar med olika konkurrensfördelar 

som branschen använder sig av, studier av klienten i centrum 

i den kundanpassade arkitektbranschen och studier på hur 

tillväxtstrategier kan höja marknadsandelarna i branschen för 

de största företagen är också förslag på vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Vem är du och vilken befattning har du?  

Hur länge har du jobbat på företaget och inom branschen? 

Vilka är dina arbetsuppgifter och din roll på företaget?  

 

Konkurrenter 

Hur ser konkurrensen inom branschen ut? 

Vilka är konkurrenterna lokalt/nationellt/globalt? 

Hur ligger ni till jämfört med dem?  

Vilka faktorer driver konkurrensen inom branschen? 

Hur är tillväxttakten på marknaden? 

Hur stor är marknaden? 

Vilka är de största hoten inom branschen? 

 

Strategier för positionering 

Vilka är företagets primära styrkor/svagheter? 

Vilka olika sätt att få uppdrag på finns det inom branschen? 

Vilka använder ni? 

Hur resonerar ni när ni väljer vilka uppdrag ni ska arbeta med?  

Hur gör ni för att nå framgång i kampen om uppdrag? 

Hur gör ni för att differentiera Tengbom gentemot andra 

företag? 

Hur gör ni för att differentiera Tengboms tjänster gentemot 

andra företags? 

Vilka är Tengboms kärnvärden? Hur skiljer de sig från andra 

företags? 

 

Kunder 

Vilken typ av kunder vänder ni er mot? Vilken/vilka är er 

målgrupp? 

Vilka kunder vill ni ha? 

Hur arbetar ni med att göra företaget och era tjänster kända för 

kunderna? 
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Vilka mervärden kan kunden räkna med då de använder era 

tjänster?  

Hur tror du att era tjänster skiljer sig gentemot konkurrenternas? 

Hur arbetar ni för att behålla de kunder ni har? 

Hur gör ni för att nå nya kunder? 

Hur tror du Tengbom rankas av era kunder i förhållande till era 

konkurrenter? 

Hur går ni tillväga för att stärka er position mot kunderna? 

Har ni märkt någon skillnad i kundernas preferens, lojalitet eller 

attityd under de senaste åren? Varför? 

 

Erbjudande 

Hur vill ni bli uppfattade av kunderna och omgivningen 

generellt? 

Vad fokuserar ni på att erbjuda kunderna idag? 

På vilket sätt har fokus förändrats under de senaste åren? 

Vad brukar ni fokusera på i dialogen med kunderna?  

På vilket sätt ger ni kunderna bekräftelse när ett projekt arbetas 

fram? 

 

 

 

 

 

 

 
 


