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”The language of management is money”, har någon sagt. I affärsli-

vet gäller det att veta vilka åtgärder som lönar sig. Vi har i vår upp-

sats fokus på design som en strategisk resurs; skapande av 

mervärde. Kunskapsbaserade tillgångar, är mycket viktiga för företa-

gens framgång i dagens hårda konkurrenssituation. Mer än 75% av det 

genomsnittliga företagets marknadsvärde kommer från immateriella 

tillgångar som traditionella redovisningssystem inte klarar av att vär-

dera. Vilka resurser har företag i form av kapital, fysiska tillgångar, 

människor, teknik, varumärke och relationer? 
 

Den ökade fokuseringen på immateriella tillgångar förändrar synen på 

ekonomi och utmanar inrotade lednings- och organisationssynsätt. 

Som en följd av globalisering och hårdare konkurrens blir det svårare 

för företag att differentiera sig. Nya mervärden måste adderas till 

produkten eller tjänsten för att locka kunden och möta förändrade 

behov som uppstår.  
 

Att implementera design på en strategisk nivå handlar först om att 

fastställa ansvaret och ledarskapet som har hand om design. Därefter 

kommer sökandet efter det design kan göra för organisationskulturen; 

möjligheterna till nyskapade produkter och ökat identitetsskapande. 
 

För att uppnå framgång i ett företag krävs det idag mer än att styra 

med ekonomiska mål och nyckeltal. Det behövs en balans mellan fi-

nansiella- och ickefinansiella mått. Vi vill ta reda på hur design och 

designers kunskap bidrar strategiskt och skapar konkurrensfördelar — 

designens förmåga att differentiera, anpassa sig, förändra och bidra 

till ett företags och ”bottom-line”-resultat. Vi har fördjupat oss i det-

ta och vill undersöka om det går att arbeta med något gemensamt 

konkret och visuellt verktyg för att förstärka designens roll som stra-

tegisk resurs. En hjälp att överbrygga klyftan mellan designers och fö-

retagsledares skilda världar. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning till problembakgrund 

Bland de mest mäktiga krafterna som påverkar företag sedan andra världskriget är den globala kon-

kurrensen.1 Transport- och kommunikationskostnader sjunker, flödet av information och teknologi 

över gränserna ökar. Länders infrastruktur växer mer likartat samt handels- och investeringshinder 

lättas. Resultatet är märkbar tillväxt i internationell handel och investeringar. I en ständigt vidgad 

utbredning av olika industrier behövs en global strategi i kontrast mot en inhemsk. 

1.2 Problembakgrund 

Som en följd av globalisering och hårdare konkurrens blir det svårare för företag att differentiera sig. 

Nya mervärden måste adderas till produkten eller tjänsten för att locka kunden och möta förändrade 

behov som uppstår. Företag är ofta engagerade på en mängd olika marknader, i olika nätverk, och 

genom olika tillverkningsprocesser växer de och har nått till den punkt när de börjar tappa fokus. 

Ledningen behöver få upp ögonen för detta.2 Det som är av vikt i ett företags utveckling är att be-

mästra affärslivets grunder.3 Framför allt att fastställa och upprätthålla en tydligt formulerad, fokuse-

rad strategi.4 

 

Strategifrågor är ständigt aktuella och upptar en stor del av ett företags arbete med planerandet för 

framtiden. Men det som brister är sällan strategin utan genomförandet.5 Den nya ekonomin utlöste en 

förändringsvåg. Företagets processer ändrades radikalt. Det gällde att kasta skygglapparna och tänka 

stort, fritt och annorlunda. Studier visar att nyttan med dessa förändringar är starkt överdriven. De 

har vållat osäkerhet och förvirring. Många företag har greppat över för mycket och istället för att 

vinna små segrar har de förlorat stort, då medarbetarna blivit cyniska och tappat förtroendet för 

ledningen. Kreativiteten blir än viktigare som konkurrensmedel. I en likriktad värld där allt plagieras 

gäller det att sticka ut och ligga steget före. Medarbetarna måste våga tänka i nya banor. Det kräver att 

                                                                 

1  Porter, Michael E (1998). On Competition. Boston: Harvard Business Review. s.309. 
2  Hansen, James G. ”Making corporate strategies visible”. Design Management Journal. Winter 2002. s.13. 
3  Nohria, Joyce och Robertson (2003). ”What really works”. Harvard Business Review. July. Vol. 81, No 7, s.43. 
4  Ibid. 
5  Adlén, Göran (2006). Framtiden är inte vad den borde vara. 
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de känner sig trygga. Det ska vara tillåtet att göra bort sig och tänka fritt. Modet att våga tänka i nya 

banor ska berömmas.6 

 

Många företag har strategiska planer. Alla vill vara speciella, alla vill vara bäst – men nya produkter 

och tjänster som lavinartat invaderar oss alla ökar för varje år, det gör uppgiften att särskilja dessa näst 

intill omöjlig.7 Det gör att företag som differentierar sig redan på företagsstrategisk nivå ultimat har 

bäst chans att väljas ut. Det är väldigt få tillgångar som påtagligt och tydligt visar hur pass unik en 

bransch är. Realiteten är den att fler och fler produkter och tjänster blir mer och mer lika i vad de kan 

göra, det blir allt svårare att skilja mellan olika företag. Det finns en gräns för reducering av kostnader, 

”Only one can be the cheapest – the others have to use design.” 8 

 

Behovet av design är inte längre ifrågasatt, nu står andra frågor i förgrunden. Exempelvis vilken roll 

designstrategen ska ha i företaget – i förhållande till teknikutvecklingen och marknadsföring samt var 

ansvaret för designfrågor ska ligga.9 Få ifrågasätter i dag nyttan av design i företaget. Samtidigt blir 

designerns roll som strateg allt viktigare. Designen måste in som viktig funktion på hög företagsled-

ningsnivå. Design är sedan länge ett viktigt konkurrensmedel för att sälja konsumentprodukter och av 

allt att döma kommer det att förbli en viktig faktor när det gäller att profilera sig. Det säger Elisabet 

Wenzlaff i Volvo Personvagnars ledningsgrupp, och hon fortsätter med att betydelsen av design och 

designuttryck är stark inom många områden. Det gäller telefoner, hushållsmaskiner och naturligtvis 

även bilar. Marknaden efterfrågar nya former och uttryck med mycket högre hastighet än förut.10 

 

Det finns en undersökning från den brittiska designorganisationen Design Council, ”The Impact of 

Design on Stock Market Performance (designens betydelse för börsutvecklingen) från 2004, som 

visar att företag som konsekvent arbetat med en designstrategi är mer lönsamma än andra.11 Somma-

ren 2005 publicerade BusinessWeek en 20-sidig bilaga om skapandet av innovativa företag. Reporta-

get hyllar utvecklingen av den kreativa ekonomin i vilken ledare har börjat upptäcka design som 

strategi. Samtidigt kom Boston Consulting Groups ”Innovation 2005”, en årlig undersökning som 

bygger på 940 höga beslutsfattare, i den rankas två ikoner i designvärlden, Apple och Sony, bland 

topp fem av världens 20 mest nyskapande företag. Nu börjar alltfler universitet och affärsskolor rätta 

sig efter den ”kreativa ekonomin” och inleder nya samarbeten med designskolor.12 Fastän trenden till 

förmån för design kan ses som ett sätt att främja design som en kvalificerad partner för utveckling 

och management, så är det en trend som tenderar att glömma innebörden av design management. 

                                                                 

6  Adlén, Göran (2006). Framtiden är inte vad den borde vara. 
7  Gierke, Martin (2002). ”Design as strategic exclamation”. Design Management Journal. Winter. s.12. 
8  Turner, Raymond (2002). ”Design as interface”. Design Management Journal. Winter. s.16. 
9 ”Ny studie om lönsamhet”. Design 2010. Ett magasin om ökad konkurrenskraft. SVID nr 1 2006. s.9. 
10  Levander, Margaretha (2006). ”Jag gillar skarpt läge”. http://www.affarsvarlden.se/art/166508 
11  ”Ny studie om lönsamhet”. Design 2010. Ett magasin om ökad konkurrenskraft. SVID nr 1 2006. s.8. 
12  Borja de Mozota, Brigitte (2006). ”The Four Powers of Design: A Value Model in Design Management”. Design Management Review. 

Spring. s.44. 
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Det blir lätt en förenklad syn som riskerar att hänvisa designkunskapen till ett obestämt rike av kreati-

vitet och utvecklandet av ”wow”-produkter, medförande en tro om att rätt och slätt samarbete med 

designers skulle räcka.13 I stället borde företagsledare känna till design managements förmåga att 

skapa värde till företag. Attityden gentemot investeringar i design kan enligt Svenngren bero på att 

design har sitt ursprung i områden med andra traditioner och värderingar än det företagsekonomis-

ka.14 Vilket leder in på diskussioner om design i ett ledningsperspektiv.  

1.2.1 Verksamhetsstyrning, en strategisk utmaning 

Som framgår av resonemanget ovan så ställs företagsledningar inför ett viktigt problem – hur ska de 

nya strategierna genomföras? Inte bara internt skiftar de värdeskapande processerna från materiella 

till immateriella tillgångar, även externt skiftar karaktären på marknadskonkurrensen. Tillverkande 

företag som tidigare enbart konkurrerat med produktionsförmåga och produktutbud, upptäcker att 

framgång kräver djupare förståelse av marknaden och kunderna, samt en förmåga att tillhandahålla 

unika värdeskapande erbjudanden till målgruppen. 

 

I många företag sker fortfarande en fokusering på traditionella ekonomistyrningsmått. Samtidigt är 75 

procent av alla de tillgångar som skapar värde omöjliga att mäta; exempelvis personal, data, processer, 

varumärken, kundrelationer, innovation och kultur.15 Problemet är att dessa tillgångar inte har något 

värde i sig, endast när de länkas samman kan de skapa värde.16 Här kommer även integrationen av 

design in, dess potential som förstärkare av ett företags strategiska utveckling. 

 

Ledare inom alla branscher och i hela världen står inför den dubbla utmaningen; hur ska de mobilise-

ra sitt humankapital och informationsresurser samtidigt som de ska förvandla sina organisationer med 

nya strategier som drivs på av välinformerade och nogräknade, kräsna kunder som kräver unika 

resultat. Många prognoser visar på att det behövs mångfald och olika infallsvinklar för att lösa pro-

blemfrågor på ledningsnivå.17 Logiskt, linjärt tänkande är fortfarande viktigt men ett kreativt anlag; 

”artistic, big-picture thinking and the ability to put things in context” är viktigt – kombinationen 

höger och vänster hjärnhalva skapar balans.18 

 

Ett stort problem är oförmågan att framgångsrikt utföra de nya strategierna. Anställda hör orden av 

ny mission, vision och strategiförklaringar, men förstår inte vad orden betyder för just dem. Hur ska 

                                                                 

13  de Mozota, B (2006). ”The four powers of design: A Value Model in Design Management”. Design Management Review. Spring. s.44. 
14  Svengren (1995). Industriell design som strategisk resurs. s.28. 
15  Wallström, Martin. ”Strategikarta visar vägen”. Computer Sweden. 2004-01-30. 
16  Ibid. 
17  Meisinger, Susan (2007). ”Creativity and Innovation: Key Drivers for success.” HR Magazine. May. Vol. 52, No 5, s.10. 
18  Ibid. 
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de lyckas utföra sina jobb annorlunda eller bättre för att hjälpa företaget lyckas med den nya strategin? 

Olika studier visar på att 70–90% av organisationerna misslyckas.19 

1.2.2 Problemdiskussion 

Diskussionen ovan visar klart på att verksamhetsstyrningen av företag är förknippat med ekonomi-

styrningssvårigheter. Mätningar är viktiga för att synliggöra saker och alla är överens om att det är 

viktigt.20 Alla tycks också vara överens om att människan är den viktigaste resursen, men människan 

reduceras till en siffra och siffror har inget innehåll i sig. I dagens managementmodeller drömmer 

man om den bättre organisationen och stora förhoppningar sätts till mätningar. ”Det finns en para-

dox. Vi mäter mycket men vi mäter inte alltid rätt saker”.21 

 

Mått är en kraftfull motivationshöjare. Chefer och anställda strävar efter att prestera väl gentemot i 

stort sett vilket mål som helst som väljs ut. Särskilt om målen är knutna till en stimulerande kompen-

sationsmöjlighet, det är därför viktigt att fråga sig: Vad är målet? Vad ska utföras? Det är frågor som 

handlar om ett företags övergripande strategi. Hur ska framtiden se ut? Historiska rapporter har inte 

mycket att tillföra. Detta ekonomistyrningsproblem leder in på problemformuleringen. 

1.2.3 Problemformulering 

• Vilka möjligheter finns det att integrera design som mervärde på ledningsnivå? 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka och analysera strategisk ekonomistyrning ur ett design manage-

ment-perspektiv. Där design ses som ett ekonomiskt mervärde i ett företags 

strategiska utveckling. Undersökningen utgår från fyra huvudområden: 

• Finansiellt kapital. Om design genererar vinst till ägarna. 

• Kundkapital. Om design påverkar företagens kunder. 

• Kompetenskapital. Om designkompetensens förbättrar företagen.  

• Strukturkapital. Om design påverkar arbetsprocesserna. 

 

Dessa områden kopplas sedan samman, för att se om det går att se några 

ekonomiska effekter utifrån förhållandet till design. 

• Vilka metoder och hjälpmedel som finns att tillgå i verksamhetsstyrningen idag? 

                                                                 

19  Wallström, Martin. ”Strategikarta visar vägen.” Computer Sweden. 2004-01-29. 
20  Edenhall, Ylva. ”Inte lätt mäta rätt.” Svenska Dagbladet. 2007-03-09. 
21  Ibid. 
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1.4 Avgränsning 

För att få insikt i designens påverkan har endast intervjuer skett med företag som idag använder sig av 

designkompetens i strategiarbetet på ledningsnivå, för att skapa mervärde. Hur de arbetar internt med 

ekonomistyrning och vilka utmaningar som företaget står inför. 
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1.5 Definitioner 

För att tydliggöra centrala begrepp som är av betydelse för uppsatsens ämnesområde: 

 

Design |||| En frekvent källa till förvirring är det 
faktum att ordet design antingen kan vara en 

aktivitet (designprocessen) eller produkten av 

den aktiviteten eller processen (en ritning eller 

en form).22 Enligt den mest vardagliga an-

vändningen av begreppet design är det lika 

med en artefakt som i en allmän bemärkelse är 

ett estetiskt tilltalande objekt.23 Begreppet är 

svårfångat och det finns en mängd uppfatt-

ningar, det är uppenbart vid genomgång av lit-

teratur som rör uppsatsens område. Uppsat-

sens val av definition ligger nära Borja de Mo-

zotas beskrivning av design som både en akti-

vitet och en produkt av den aktiviteten, då 

design ofta annars associeras bara med själva 

resultatet av aktiviteten. 

Design management |||| Handlar ofta om samord-
ning av olika designområden för att därige-

nom uppnå olika organisationsmål. Att sam-

ordna designprocesser på ett sådant sätt att 

inte bara en entydig identifikation uppstår 

utan att designen återspeglar företagets strate-

giska koncept, dess verkliga karaktär och iden-

titet.24 

Strategisk ekonomistyrning |||| Begreppet ekono-
mistyrning ses som medvetna handlingar av 

ledningen i syfte att nå företagets övergripan-

de mål. I denna uppsats kommer definitionen 

av Anthony och Govindarajan att användas 

som innebär att ekonomistyrning är en pro-

cess som syftar till att chefer i en organisation 

ska inspirera sina medarbetare att implemente-

ra organisationens strategier. 

Innovation |||| Förnya, åstadkomma något nytt, 
förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och 

tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle 

 

22  Borja de Mozota (2003). Design Management: using design 
to build brand value and corporate innovation. 

23  Zetterlund, Christina (2002) Design i informationsåldern. Om 
strategisk design, historia och praktik. s.36. 

24  Svengren, Lisbeth (1995). Industriell design som strategisk resurs. 
s.17. 

och sedan sprids där. Ordet kan också avse 

nyheten i sig. Uppfinningar brukar inte be-

tecknas som innovationer förrän de tagits i 

bruk. 

Intellectual capital |||| Det totala värdet på ett 
företag, marknadspriset på aktierna minus det 

bokförda värdet. Intellektuellt kapital – kun-

skap som kan konverteras till värde. 

 Individkapital – avses medarbetarna och deras 

relationer. Där ingår kunskap, uppträdande 

och motivation och individernas kundrelatio-

ner. Om en medarbetare lämnar företaget för-

svinner individkapitalet. 

 Strukturkapital – avser nätverk av relationer 

som etableras med företaget, dess kultur, sy-

stem, kontakt och image. Detta försvinner inte 

om en medarbetare slutar. 

Nyckeltal |||| Det tal som är av mest intresse, det kan 
vara enkla tal (mått) som ålder, omsättning, 

antal fel, antal anställda etc. Oftast är det vik-

tigast att få perspektiv på det som är intressant 

direkt i nyckeltalet. Någonting att jämföra 

med, nyckeltalet blir då en kvot:25 

 

 

 

 
Empowerment |||| Är numera ett etablerat begrepp 

även i svenska sammanhang. Någon bra över-

sättning finns inte, men det handlar om att fri-

göra mänskliga resurser – t ex genom att ge 

individen makt och auktoritet.26 Att ge de me-

darbetare som är närmast de operativa proces-

serna, kunderna och leverantörer frihet och 

befogenheter att fatta beslut som stämmer 

överens med företagets strategi och värden.27 

 

25  Catasús Bino, Gröjer Jan-Erik, Högberg Olle, Johrén 
Anders (2001). Boken om nyckeltal. s 2. 

26  Denscombe, Martyn (2002). Forskningens grundregler. s.48. 
27  Hope, J och Fraser, R (2003). Beyond budgeting. s.213. 

Nyckeltal = intresset / viktig jämförelsebas 
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2 Metod 

I uppsatsskrivande så handlar det om att välja — att fatta strategiska beslut om vilka val som ska göras. Varje 

val innebär en rad antaganden om den sociala värld som ska undersökas.28 Som Denscombe resonerar så handlar 

det om att med de val som görs så kommer en rad fördelar, men också nackdelar. Som han sedan uttrycker det: 

”Det finns ingen väg som är ”den enda rätta”. Däremot finns det vissa strategier som är lämpligare än andra för 

att tackla specifika frågeställningar.” Nedan följer en beskrivning av uppsatsens strategi- och metodbeslut. 

 

2.1 Ämnesområdet Design management 

Skilda världar? Ekonomi, teknik och design är ett program på Södertörns Högskola som ger 

design en större betydelse ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Design handlar inte bara om yta, 

utan också om mervärdet designen kan tillföra; kunden, företaget eller anställda. Därutöver kommer 

designens förmåga och tillgång vid skapande av nya innovativa lösningar. Det som har fångat vårt 

intresse är hur design kan användas ur ett strategiskt design management-perspektiv ute på företag. 

Detta för att se vad vi kan bidra med i yrkeslivet. Hur ser företagen på design? Finns det något arbets-

sätt som vi kan ta med oss för att visualisera designens betydelse? En hjälp att överbrygga klyftan 

mellan designers och företagsledare. 

2.1.1 Tidigare forskning 

Det finns sedan 90-talets början forskning om design med bakgrund från ett lednings- och ekono-

miskt perspektiv.29 Forskare har gjort undersökningar om hur design skapar värde för företag. Mer 

eller mindre vedertaget är nu att effekter av design skapar ökade försäljningsmarginaler och upplevt 

värde. Design är väsentligt för framgång med förnyelse och varumärkestänkande i företag.30 Men, de 

flesta studier koncentrerar sig på produktdesign och dess kraft på marknaden. Det handlar om för-

säljning, marknadsandelar och vilket pris som är det lämpligaste. Borja de Mozota menar att fokus 

ligger på designerns kreativitet och unika produktskapande och att det leder till differentiering av 

produkter och varumärken. Som marknaden i sin tur värderar och följden blir förhoppningsvis en 

konkurrensfördel för företaget. 

                                                                 

28  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.9. 
29  Borja de Mozota, Brigitte (2004). ”Designers as entrepreneurs or intrapreneurs: insights from design research”. Cumulus Working Papers 

Oslo. Publication Series G. University of Art and Design Helsinki. s.46. 
30  Ibid. 
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Vi vill nu se detta ekonomiska eller marknadsvärdetänkandet som bara en nivå av designens betydelse 

och prestationsskapande. För design har också ett lednings- och strategiskt värde; den kan generera 

både externt värde i form av konkurrensfördelar och ett internt värde som en kärnkompetens. 

2.2 Förstudie och förförståelse 

För att få en bild av verkligheten och för få rätt perspektiv på undersökningen så har en förstudie 

med hjälp av en projektledare vid en designbyrå gjorts.31 Informationen från förstudien bildar en 

bakgrund som är värdefull för den fortsatta undersökningen. Vid granskningen av det inhämtade 

materialet kan det vara svårt att bortse från personliga förväntningar och med tanke på tidigare kun-

skaper och erfarenheter försvåras även möjligheten att vara helt objektiv och neutral vid tolkningen 

av olika material. I vetenskapliga sammanhang kallas detta för förförståelse, vilket är något vi alla bär 

med oss och som inte kan bortses ifrån vid tolkning av ett material. 

2.3  Tillvägagångssätt 

Nästa val i forskningsprocessen var att bestämma hur insamlingen av information skulle ske. Inled-

ningsvis söktes sekundärdata. Litteraturundersökningar har gjorts kombinerat med sökningar i rele-

vanta vetenskapliga tidsskrifter och väl ansedda tidskrifter. Det inhämtade faktaunderlaget har främst 

använts för att nå en förståelse för forskningsproblemet och respondenternas syn på ekonomistyr-

ning, verksamhetsstyrning och design. Mycket händer inom det företagsekonomiska området. En 

målsättning har varit att fånga forskningsfronten, att helst använda skriftliga källor som inte är äldre 

än fem år.  

2.3.1 Val av företag 

För att få insikt i en designers roll har kontakt tagits med Embrink Design AB. Projektledaren på 

företaget har tidigare varit involverad i ett examensarbete ”Designkompetens i bolagsstyrelser”32 som 

vi har tagit del av. Det arbetet visade att det endast var en styrelse av de 27 största bolagen på stock-

holmsbörsen som hade en ledamot med designkompetens, och det var Electrolux. Därav valet att 

intervjua företaget Electrolux för att se hur deras strategiarbete fungerar och vilka eventuella hjälp-

medel som används. Därutöver önskades ett annat perspektiv där företag använder sig av designbyrå-

er. Mats Dafnäs som är en av delägarna i Embrink Design rekommenderade Swedbank som ett 

lämpligt intervjuobjekt, Swedbank har under år 2006 anlitat byrån i ett stort förändringsarbete med 

                                                                 

31  Örjan Forsberg, muntlig källa, Stockholm 2007-03-14. 

32  Nilsson, Håkan och Pettersson, Tobias (2005). Designkompetens i bolagsstyrelser. En kvantitativ undersökning av svenska styrelseledamöters 
designkompetens. Uppsala universitet. Företagsekonomiska institutionen. 
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varumärket. Inför varje intervjuförfrågan har vi skickat ut en informationsbroschyr (se bilaga 2) som 

kortfattat presenterar vårt uppsatsämne och frågeställningar som är aktuella. Detta för att ge intervju-

objektet förförståelse och underlätta vid en eventuell intervju. 

2.4 Val av forskningsstrategi 

Tillvägagångssätt; med intervjuer som en kvalitativ metod. Intervjuerna kommer att ske personligen 

och utformas med semistrukturerade frågor där intervjuaren ger utrymme till den intervjuade att 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om så önskas. Intervjuguiden finns i bilaga 1. Fördelen med 

denna metod är att detaljer och nyanser från varje intervjuobjekt tas i beaktande. Anledningen till 

valet att intervjua tre olika företag är för att se om det finns skillnader i deras synsätt, gällande desig-

nens betydelse och därmed få ett bredare perspektiv.  

 

De personer som har intervjuats är valda med hänsyn till deras olika befattningar, för att få en nyanse-

rad bild av verkligheten. För att minimera risken för fel och förvrängningar används fältanteckningar 

under intervjun och därutöver kompletteras med bandupptagningar, om medgivandes ges av inter-

vjuobjektet.33 Tre intervjuer kombinerat med skriftliga källor väljs med avseende på att det är hanter-

bart med avseende på tidsaspekten, tio veckor. 

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den insamlade datan jämförs med generella teorier, det vill säga en deduktiv metod används. En 

deduktiv metod innebär att konkreta hypoteser härleds från befintlig teori. Deduktiv metod används 

för att med empiri bekräfta en eller flera valda teorier, det vill säga testa olika teorier med insamlad 

empiri. Undersökningen ska bidra med ny kunskap genom att använda exakta och giltiga data. Målet 

är inte att beskriva en objektiv sanning snarare är det rimligheten än riktigheten som ska bedömas.34 

Därmed kommer inte några generaliseringar att göras, utan istället kommer undersökningen komplet-

teras med tidigare undersökningar som gjorts inom området. 

2.5.1 Jaget och kvalitativ forskning 

Kvalitativa data, oavsett om det gäller ord eller bilder, är produkten av en tolkningsprocess.35 Data 

blir bara data när de används som sådana, kvalitativa data – huvudsakligen ”ord” – kan framläggas 

som äkta och orörda.36 Denscombe menar att det emellertid är generellt vedertaget att forskarens 

                                                                 

33  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.144 
34  Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s.34. 
35  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.244 
36  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.244 
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identitet, värderingar och övertygelser spelar in i analysen, och ska erkännas som sådan. Denna upp-

sats skrivs utifrån utgångspunkten att författarna har tillräcklig kontroll över sina normala attityder för 

att kunna arbeta på ett opartiskt sätt. 

2.6 Reliabilitet 

Kvaliteten på kvalitativa data? Uppsatsen intention är inte att beskriva en enda objektiv sanning eller 

social verklighet. Riktigheten är inte det viktigaste utan snarare rimligheten för uppsatsämnets karak-

tär.37 Att tackla reliabilitet och kvalitativ forskning är ett omdiskuterat ämne.38 Konfirmerbarhet är ett 

kriterium som passar bättre som beskrivning än de traditionella kraven på neutralitet eller objektivi-

tet.39 Målet är att under hela arbetets gång metodologiskt och självkritiskt redogöra för hur projektet 

har utförts. Trovärdigheten bygger mycket på att i så stor utsträckning som möjligt beskriva syfte, 

undersökning med motiveringar och bakomliggande resonemang till de beslut som fattas. 

 

Primärdata: intervjuerna finns inspelade och sparade, de har sedan skrivits ner, inte ord för ord, men 

till största delen är de rekonstruerade som berättelser. Primärdata som samlats in kombineras med 

sekundärdata insamlad av andra personer eller forskare. Primärdata är mer trovärdiga därför att påstå-

enden från personer som själv upplevt något är lättare att tro på än återberättade händelser från 

någon annan person. Denna uppsats avser att komplettera primärdata i form av intervjuer på företa-

gen som undersöks, med sekundärdata som kan belysa empirin och möjliggöra en djupare analys. 

Sekundärdata: tre tryckta källor används, valda med omsorg och kan anses vara tillförlitliga. De är i 

tur och ordning; The Design Council Publications ”Design in Britain 2004–2005”, rapporten ”Design 

som utvecklingskraft, en utvärdering av regeringens designsatsning 2003-2005” samt en magisterupp-

sats från Uppsala ”Designkompetens i bolagsstyrelser”. 

2.7 Val av metod och validitet (trovärdigheten) 

Uppsatsens utgångspunkt är inriktad på att förklara eller förstå olika företags strategiska ekonomi-

styrning, utifrån ett finansiellt designperspektiv. Kvalitativa data kan erhållas med hjälp av en mängd 

olika forskningsmetoder och kan ha många olika former.40 Ett medvetet val har gjorts i den här 

uppsatsen –metodtriangulering eftersträvas, intervjuerna kommer att kombineras med skriftliga 

källor för att se saken ur olika perspektiv. Ansatsen är att intervjua flera personer om samma sak –

datan analyseras sedan med olika teoretiska utgångspunkter. Att se saker ur olika perspektiv och 

                                                                 

37  Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s.34. 
38  Silverman, David (2001). Interpreting Qualitative Data. Methods for analysing talk, text and interaction. s.225. 
39  Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. s.140. 
40  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.245 
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möjligheten att bekräfta resultat, kan öka validiteten i data.41 I den här undersökningen undersöks ett 

företag som har en intern designavdelning och ett annat företag som köper in designtjänster externt. I 

det första fallet så intervjuas en person från designavdelningen. På motsvarande sätt så intervjuas i det 

senare fallet både köparen av design och leverantören av design. 

2.7.1 Motivering till vald metod 

Undersökningen koncentreras på ett eller ett fåtal företag för att möjliggöra ett större djup i forsk-

ningen, få mer uppmärksamhet på dynamiken i situationen vid strategisk ekonomistyrning på ett 

designintensivt företag. Förhoppningen är att detaljerad kunskap ger förståelse för utmaningar som 

finns i dagens dynamiska organisationer. Småskaliga kvalitativa undersökningsprojekt kan ses på det 

sätt som Denscombe beskriver: ”att forskningsprocessen snarare är en ”upptäcktsprocess” än ett 

prövande av hypoteser.”42 Valet av människor, texter eller företeelser som ska ingå i undersökningen 

följer i detta tillvägagångssätt en rad upptäckter, i vilket urvalet träder fram som en serie beslut base-

rade på resultaten av tidigare etapper i undersökningen.43 Dessutom är effektivt tidsutnyttjande en 

viktig aspekt, ett av hoten mot en effektiv tidsanvändning är risken att slösa bort tid genom att hamna 

på ett sidospår. 

2.8 Alternativa metoder 

Explorativ forskning – här är det huvudsakliga syftet med en undersökning att upptäcka information 

som inte tidigare förelåg. Det är en möjlighet i denna undersökning, i och med att ett nytt område ska 

utforskas. Denna typ av forskning föresätter sig att samla in fakta och beskriva situationer och hän-

delser. 

2.9 Population och urval 

Valet av deltagare till intervjuerna har skett genom att det från början fanns ett bred möjlig uppsätt-

ning företag som sedan allteftersom har smalnats av. Uppsatsens ämne och bakgrund har under 

arbetets gång lett in på en väg som gör att urvalet har skett med den så kallade snöbollsmetoden. Att 

använda snöbollsmetoden som ett första steg innebär ofta telefonsamtal och möten med betydligt fler 

personer än som slutligen ingår i intervjuerna.44 Även de kortare samtalen och mötena ger kunskap. 

Som Thomsson menar: ”Den typ av kunskap som man får så att säga ”på köpet” är inte att förakta.” 

 

                                                                 

41  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.103. 
42  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.35. 
43  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.35. 
44  Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s.64. 
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Undersökningen utgår därmed från ett subjektivt urval där forskarna själv väljer intervjuföretagen. 

Orsaken till detta är att vi inte anser att det är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i under-

sökningen.45 Fördelen med subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig företag som på 

goda grunder kan antas vara avgörande för undersökningen. En nackdel kan däremot vara att med-

vetenheten vid val av företag kan påverka den objektiva bild som forskarna vill visa, vilket har tagits i 

beaktande. 

2.10 Generaliserbarhet eller överförbarhet 

Eftersom resultat kan vara valida eller sanna men inte generaliserbara kontra andra fall så väljer vi att 

tillägna oss synsättet som menar att sanning handlar om att nå god förståelse och inte att bevisa 

saker.46 Möjligheten att sedan successivt utvidga tillämpningsområdet för ytterligare förståelse som 

gäller för ett större sammanhang är en möjlig väg att gå i vårt fall. Nya angreppssätt på strategisk 

ekonomistyrning kommer med all sannolikhet att uppstå under uppsatsens tidsrymd. Genom resone-

rande, argumenterande och teoretiserande kan man föra fram en förståelse som gör generaliseringen 

rimlig att anta.47 

                                                                 

45  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. s.23. 
46  Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s.33. 
47  Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s.33. 
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3 Teori 

3.1 Inledning 

Problembakgrunden har visat att företag vill fastställa och upprätthålla en tydligt formulerad, 

fokuserad strategi. En strategi som ska kommuniceras genom hela organisationen. Uppsatsen un-

dersöker hur förändringsarbetet i organisationer kan gå till och vad som är viktigt vid kommuniceran-

det av vision och verkställande av strategier. Det blir då relevant att utgå från teorier om Balanced 

Scorecard som managegementsystem. Det är uppsatsens centrala teori som kombineras med andra 

kompletterande teorier som stärker företags verksamhetsstyrning. 

 

Vidare visar problembakgrunden att finansiella och ickefinansiella mål och mått måste ingå i informa-

tionssystemen på alla nivåer i organisationen. Personalen i frontlinjen måste förstå de finansiella 

konsekvenserna av sina beslut och handlingar. För att ta reda på om konkurrensfördelar kommer från 

immateriell kunskap, resurser och relationer skapade av anställda så blir det angeläget se på hur före-

tag använder sitt intellektuella kapital. Kunskapsintensiva företag omvandlar sitt intellektuella 

kapital till värde och vinst. Teorier om intellectual capital (IC) och human resources (HR) är speciellt 

intressanta i detta sammanhang. 

 

Konkurrensen har ökat i och med globaliseringen som nämns i bakgrunden. För att företag ska kunna 

överleva förändringar och utmaningar som omgivningen utövar så behövs ett antal verktyg. För att 

kunna dra fördel av andras framgångar i och utanför branschen är benchmarking ett tillvägagångssätt 

som används i stor utsträckning för att lära sig av andra. Därav valet av teorin om benchmarking. 

 

Intresset för styrning av immateriella resurser har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet.48 Inom EU 

sägs att nyckeln till den framtida konkurrenskraften och sysselsättningen är en ökad satsning på 

kompetensutveckling. Men det diskuteras mindre om kompetensutvecklingens effektivitet. I tjänste-

företag räcker det inte med den traditionella styrningen med hjälp av finansiella mått. Det behövs 

också formuleras mål som visar på hur företagets förmåga att skapa värde för sina kunder utveck-

las. Kärnkompetensen kan mätas ur två perspektiv. Det ena perspektivet är hur företaget uppfattas av 

sina kunder och det andra är hur företaget lyckas på marknaden. För tjänsteföretaget är det också 

viktigt att ha effektiva och flexibla processer för att marknadsföra, producera och leverera sina 

                                                                 

48  Samuelsson, Lars A (red). Controllerhandboken. s.451. 
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tjänster till kunderna. Här blir det väsentligt att utgå från värdeskapande teorier, Porters värdekedja är 

utgångspunkten. 

 

Bakgrunden tar upp utmaningen med dagens välinformerade, nogräknade och kräsna kunder som 

kräver enastående resultat. Ett sätt är att skapa emotionella värden kring sin produkt, att tillfredsstäl-

la kundernas upplevelse- och estetiska behov. Positiva upplevelser kring produkter är något som 

kan göra skillnad vid kundens val av företag, lämplig utgångspunkt är då teorier inom design mana-

gement som innefattar hela designprocessen. Dessutom är designtrappan, som inleder teoriavsnittet 

en bra utgångspunkt för att se var ett företag befinner sig i sin designmognad. 

 

3.2 Designtrappan 

I uppsatsens problembakgrund betonas att företagsledningens syn på design behöver vidgas. För att kunna karak-

terisera designmognaden i ett företag behandlas en modell, den så kallade designtrappan i fem steg, där det högsta 

steget motsvarar att design anses strategiskt viktigt för företagets huvudsakliga affärsmodell och dessutom finns 

representerat på styrelsenivå.49 

Figur 1. Designtrappan utökad med ett femte trappsteg där design 

finns representerat i styrelsen — utbyggda designtrappan.50 

                                                                 

49  Resultatet av en undersökning om ekonomiska effekter av satsningar på design presenterades i september 2003 av Dansk Design 
Center i rapporten ”The economic effcts of design”. I denna introduceras designtrappan. 
http://www.ebst.dk/file/1924/the_economic_effects_of_designn.pdf 

50  SVID. Designtrappan. http://svid.gatecompany.com/wlt/DA7D9378-D047-4A40-81AC-7B9C7A228E67.wlt. 2007-05-22. 
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Företagen på designtrappans fjärde steg, design som innovation, anser att design har en så central 

betydelse att den kan omformulera hela eller delar av verksamheten.51 Företagen på steget design som 

process låter design vara en viktig aspekt som genomsyrar stora delar av företaget och integreras tidigt 

i utvecklingsprocessen. Under återfinns design som formgivning där design enbart används för den 

avslutande formgivningen. På det första trappsteg finns icke-design då design är en försumbar del av 

företagets verksamhet. 

 

Fjärde trappsteget — design som innovation. Designern samarbetar med verksamhetens äga-

re/ledning i arbetet med att förnya hela, eller stora delar av, verksamhetens affärsidé. 

Tredje trappsteget — design som process. Design är inte ett resultat, utan en arbetsform som integ-

reras tidigt i utvecklingsprocessen. Produktionsresultatet ställer krav på medverkan från flera olika 

kompetenser. 

Andra trappsteget — design som formgivning. Design uppfattats endast som den avslutande form-

givningen. Det kan vara en designer som ombesörjer detta men vanligtvis är det annan personal. 

Första trappsteget — icke-design. Design utgör en oansenlig del av exempelvis produktutvecklingen 

och det är andra yrkesgrupper än designern som sköter dessa uppgifter. 

 

Designtrappen har begränsningar och det finns kritik och önskemål om att det skulle behövas ytterli-

gare steg för att till exempel särskilja mellan företag som baserar sin strategi på design, och företag 

som har designtänkande som ett förhållningssätt.52 Figur 1 visar på hur designtrappan har byggts på 

med ett femte trappsteg.53 

 

Det femte trappsteget — design som strategiskt verktyg. Designkompetens är representerat i 

styrelsen genom en eller flera styrelseledamöter. Styrelsen kan på det sättet använda design i arbetet 

med att utveckla verksamheten. Vidare stärks designens strategiska betydelse vilket genomsyrar hela 

organisationen. 

 

I uppsatsen är designtrappans av relevans när det gäller att undersöka design och dess strategiska 

betydelse och plats i ett företag. 

                                                                 

51  10 punkter. Attityder, lönsamhet och designmognad i svenska företag.  http://www.svid.se/archive/filer/Rapporter/folder_10punkter.pdf 
52  Johansson, Ulla (2006). Design som utvecklingskraft. Växjö universitet. s.30. 
53  Nilsson, Håkan och Pettersson, Tobias (2005). Designkompetens i bolagsstyrelser. En kvantitativ undersökning av svenska styrelseledamöters 

designkompetens. Uppsala universitet. Företagsekonomiska institutionen. s.21. 
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3.3 Strategi + Värdekedja ���� Värdestjärna 

Uppsatsens problembakgrund tar upp det stora problemet för företag i dagsläget, det massiva utbudet av produkter 

och tjänster skapar svårigheter att särskilja sig från konkurrenterna. Michels Porters värdekedja är en modell som 

hjälper att analysera specifika aktiviteter som kan skapa mervärde och därmed konkurrensfördelar. Framgångs-

rika företag och organisationer behöver ompröva sin verksamhet från grunden. Genom att omdefiniera sin bransch 

kan den resultera i nya standarder och förutsättningar. Medvetenheten om konkurrens och samarbete är viktigt. 

Hur detta värdeskapande uppstår mellan leverantör, tillverkare och kund leder oss till nästa steg, värdestjärnan. 

 

”Strategies are both plans for the future and patterns from the past.”54 Mintzberg menar också att 

strategier inte bara kan formuleras högst uppe i ledningen, långt från det dagliga arbetet. Strategier 

växer fram med tiden, och byggs in i organisationer som lärande processer. Genom att medarbetare i 

sitt dagliga arbete medverkar i strategiskt arbete förbättras både beslut och förståelse för varandras 

arbete.55 Effektiva strategier utvecklas på alla möjliga konstiga sätt, säger Minztberg. De kan dyka upp 

och utvecklas av de mest skilda anledningar, det finns inget bästa sätt.56  

 

All utveckling sker i följdordningen vision, strategi, struktur och system.57 De två första momenten är 

mentala, de två senare fysiska. Vision; ett antal drömmar förs samman till en vision, till en ny syn. 

Drömmar är fria och obegränsade, visioner är avgränsade och fokuserade. Visioner är länken mellan 

den fria drömmen och den verklighet man lever i. Strategi; när visionen är accepterad bryts den upp i 

preciserbara delar, i strategiska mål. Strategi är grekiska och betyder ordagrant ’föra här’. En strategi 

beskriver den enklaste och säkraste vägen att uppnå ett fastställt mål – med det viktiga tillägget: i 

förhållande till omgivningen. När en strategi är uppfylld måste man snabbt växla till nästa, vilket är en 

kritisk punkt i allt utvecklingsarbete. Dessutom, om omgivningen ändras måste strategin ändras. 

Strategier är väsentliga i perioder av tillväxt när omgivningen ändras snabbt. I företagssammanhang 

ingår att till exempel fastställa vilken marknad man opererar på, varför den generella omvärlden i det 

läget blir intressantare än konkurrenterna. Struktur: när visioner och strategier är formulerade och 

utgör en konsistent massa omvandlas de till – oftast i form av tekniska – infrastrukturer.58 

 

Konkurrentstrategi handlar om att vara annorlunda. För att förstå det grundläggande med konkur-

rensfördelar och vad ett företags strategi skulle kunna bidra med krävs en indelning i separata delar av 

företagets aktiviteter – i dess värdekedja.59 Konceptet avskiljer ett företags aktiviteter i teknologiskt 

                                                                 

54  Mintzberg, Henry (1987). ”Crafting strategy.” Harvard Business Review. July-August. Vol. 65, No 4, s.67. 
55  Ibid. s.68 
56  Ibid. s.70 
57  Ewerman, Anders (2000). ”Plattform för strategier i augmenteran”. 
58  Ibid. 
59  Porter, Michael E (1998). On Competition. s.313. 



 17

och ekonomiskt åtskilda aktiviteter som behövs för att driva verksamheten – kallade value activities. 

Värdet som ett företag skapar mäts i hur mycket köparna är beredda att betala för en produkt eller 

tjänst. Ett företag är lönsamt om värdet det skapar överträffar kostnaden för att utföra de värdeska-

pande aktiviteterna. För att vinna fördelar gentemot konkurrenterna, måste ett företag antingen utföra 

dessa aktiviteter till en lägre kostnad eller utföra dessa på ett sätt som leder till differentiering och ett 

högre pris (mervärde). Ett företag som verkar inom en bransch utför en mängd separata men sam-

manhängande ekonomiska aktiviteter; till exempel, det monterar produkter, dess säljpersonal gör 

kundbesök, det behandlar order, det rekryterar och utbildar personal och det gör inköp.60 

 

Porter menar att normalt innefattar alla aktiviteterna någon procedur eller rutin, human resources, fysiska 

tillgångar, tillgänglig teknologi, och skapandet och användandet av information. Ett företags value activiti-

es delas enligt Porter in i nio typiska kategorier (se figur 2). Primäraktiviteter är de som omfattar den 

fysiska tillverkningen av produkten, dess marknadsföring och leverans till kunderna samt dess support och 

service efter köpet. Supportaktiviteterna står för tillskottet och infrastrukturen som göra att primärakti-

viteterna kan äga rum. Varje aktivitet sysselsätter inköp, human resources och kombinationer av teknologi. 

Den fasta infrastrukturen inkluderar sådana funktioner som företagsledningen, juridik och redovisning och 

bistår hela kedjan. Inom alla dessa typiska kategorier så gör företaget beroende på bransch i sin tur en 

mängd separata aktiviteter. Service till exempel, inkluderar installation, reparation, justering, uppgradering 

och hantering av reservdelslager. 

 

Figur 2. Michael Porters värdekedja.61 

 

Ett företags värdekedja är ett system av ömsesidigt beroende aktiviteter som är länkade till varandra, 

en aktivitet påverkar en annans kostnad eller effektivitet. Ofta handlar det om kompromisser när 

utförandet av olika aktiviteter ska optimeras. Till exempel kan en mer kostsam produktdesign med 

exklusivare råmaterial till sist ge effekter som minskade servicekostnader efter köpet. Det är sådana 

kompromisser ett företag måste lösa i enlighet med dess strategier för att vinna konkurrensfördelar.62 

                                                                 

60  Porter, Michael E (1998). On Competition. s.313. 
61  Ibid. s.77. 
62  Ibid. s.78. 
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3.3.1 Värdestjärnan 

Värdestjärnan medför en ny syn på omfördelning eller omkonfigurering av aktiviteter mellan aktö-

rer.63 I en samproducerande relation utvärderas ständigt aktörerna och omfördelar arbetsuppgifter 

kontinuerligt för att en aktör hela tiden utför den uppgift som är bäst för denne. Denna omkonfigure-

ring kan ske såväl internt inom företaget som externt mellan olika företag. Kunden finns alltid repre-

senterad i den värdeskapande processen. Det finns olika typer av värdestjärnor. Gemensamt för dem 

alla är att processerna de visar är samtidiga och ömsesidiga. Vi har valt att titta närmare på den verti-

kalt kopplade värdestjärnan.64 

 

I platta organisationer, det vill säga decentraliserade icke-hierarkiska, med en kundfokuserad affärsidé 

sker ofta kontakterna i företaget på flera nivåer samtidigt. Det är viktigt med kopplingen mellan de 

olika nivåerna, vilket ofta sköts av en projektledare för projektet. Den involverade personalen med 

”hands-on”-kunskap interagerar med varandra. Denna kunskap anses viktig för att få fram snabba 

och bra lösningar på problemet. Information som sedan, oftast via projektledaren, förs vidare upp på 

ledningsnivå där kunskapen förankras. Den praktiska kunskapen är fundamental i den nya affärslogi-

ken. Viktigt vad gäller tillämpandet av värdestjärnan är att dra lärdomar från processen. Det bör 

eftersträvas att hela tiden omvärdera bakomliggande orsaker i en djupgående analys på flera plan. Där 

fokus ligger på att behandla de bakomliggande orsakerna istället för symptomen.   

3.3.1 Strategi + DESIGN 

Att implementera design på en strategisk nivå handlar först om att fastställa ansvaret och ledarskapet 

som har hand om design. Därefter kommer sökandet efter det design kan göra för organisationskul-

turen; möjligheterna till nyskapade produkter och ökat identitetsskapande.65 Figur 3 visar hur en 

konkurrenskraftig designstrategi kräver att kunna balansera med tre bollar i luften samtidigt – tillgo-

dose mesta möjliga värde, hitta de mest passande kunderna och hantera kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Strategi som bygger på konkurrens kräver konsten att ha 

tre bollar i luften samtidigt. Implicit handlar det om ”timing”, att välja rätt ögonblick 

för att förmå kunderna att välja ett visst företag framför en konkurrent.66 

 

                                                                 

63  Normann, Richard och Ramiréz, Rafael (1994). Den nya affärslogiken. s.83. 
64  Wikström, Solveig (1998). Det interaktiva företaget. s.69. 
65  Borja de Mozota, Brigitte (2003). Design Management: using design to build brand value and corporate innovation. s.142. 
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Det finns två modeller för positionering av strategisk design: den ”naturliga” och den ”förvärvade”.67 

Den naturliga modellen växer fram i en organisation som ser på design som en kärnkompetens från 

företagets start. Design är del av grundarens entreprenörskap. Exempel på företag med denna med-

födda strategiska designsyn inkluderar alla företag som har grundats inom mode, textil, distribution, 

möbler som Marimekko, Habitat, Ikea, Herman Miller, Cassina and Castelli likväl som Alessi, Braun, 

Olivetti samt Apple i andra branscher. Borja de Mozota menar att alla dessa har som gemensam 

nämnare en global designstrategi med en designsjäl som penetrerar hela organisationsprocessen – hela 

värdekedjan från produkt till kommunicerande. 

 

Den förvärvade modellen eller design utvecklad av erfarenhet som hos Sony eller Philips visar på en 

gradvis ökad värdesättning av design i företaget. I Sonys fall sammanfaller den synen med personlig-

heten hos en av grundarna, Akio Morita, och följde efter lanseringen av Walkman på 1980-talet. 

Sedan 1984 har Sonys designcenter organiserats efter konsumentlogik och inte efter produktkategori-

er. Trots att Philips inte kan räknas som en designledare, är design ändå en del av deras strategiska 

policy. Efterkrigstiden och framåt har präglats av en syn som innefattar design i hela produktutveck-

lingsprocessen – som stimulans för nytänkande och nya idéer, ofta inbjuds gäster utifrån, workshop 

anordnas som konceptgeneratorer. Rekrytering sker av talanger från designskolor, utveckling av nya 

CAD-tekniker, ergonomi. Borja de Mozota vill med dessa exempel visa på hur designgemenskapen 

ser på det strategiska värdet av design, som länk mellan design och företagets strategiformulerings-

process. 

                                                                                                                                                                      
66  Bruce och Bessant (2002). Design in Business. Strategic innovation through design. s.66. 
67  Borja de Mozota, Brigitte (2003). Design management: using design to build brand value and corporate innovation. s.142. 
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3.4 Intellectual capital (IC) 
 

Den ökade fokuseringen på immateriella tillgångar förändrar synen på ekonomi och utmanar inrotade lednings- 

och organisationssynsätt. Det visar problembakgrunden och det är motiveringen till att intellektuellt kapital 

används som övergripande begrepp till det som kan ses ett ramverk för att beskriva att vi lever i en ny immateriell 

ekonomi.68 

 

Figur 4. Modell över Intellectual capital. Under IC finns företagets affärsidé och strategi. 

Organisatoriskt strukturellt kapital är ett resultat av de anställdas ansträngningar att överföra deras kunskap till 

företaget. Humankapitalet består av personer som arbetar för företaget. 

Relationsstrukturellt kapital, består bland annat av relationer med affärspartners.69 

 

Det centrala i kunskapsekonomin är uppfattningen av immateriella värden, och den roll som immate-

riella tillgångar spelar.70 Det som skett är att det som är värt något idag, kan skilja sig från vad det var 

värt igår och imorgon. Faktum är att konkurrensfördelarna har förändrats från att vara fysiska till att 

bli immateriella, det synliga till det osynliga. Intellektuellt kapital, av vilket humankapital utgör en del, 

visar sig inte i balansräkningen, men kan vara företagets viktigaste tillgång.71 Dagens redovisningssy-

stem fångar dessutom inte värdet av kundrelationer även om uppbyggandet av kundrelationer i allra 

högsta grad är en marknadsinvestering.72 ”Människan är företagets viktigaste resurs!” Det är ett ut-

tryck som ofta hörs, det har då syftat på personalen och inte på kunder, leverantörer och andra, som 

Gummesson påpekar är de också människor och resurser för företaget.  

/…/strategy is the way a company defines its business and links together the only two resources 

that really matter in today’s economy: knowledge and relationships or an organization’s compe-

tencies and customers.73 

 

                                                                 

68  Edvinsson, Leif (2002). “The new knowledge economics.” Business Strategy Review. Vol. 13 No 3, s.72. 
69  http://www.12manage.com/methods_icrating.html. 2007-05-16. 
70  Edvinsson, Leif (2002). “The new knowledge economics.” Business Strategy Review. Vol. 13 No 3, s.73. 
71  Gummesson, Evert (2002, 3e upplagan). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R..s.186. 
72  Ibid. s.247. 
73  Norman, Richard och Ramirez, Rafael (1993). “From value chain to value constellation: Designing interactive strategy.” Harvard 

Business Review. Vol. 71, No 4, s.65. 
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I en snabbföränderlig konkurrensutsatt miljö förändras de fundamentala värdeskapande processerna, 

och det på ett sätt som gör strategiskt tänkande både viktigare och svårare.74 Normann och Ramirez 

fortsätter med att förtydliga att det är så att fler möjligheter också betyder större osäkerhet och ett 

mer betydligt risktagande. Rapporter baserade på tidigare fakta blir otillförlitliga, hittills obetydliga 

faktorer visar sig nu vara nyckelroller till förändringar på företagets huvudmarknad. Tidigare helt 

okända aktörer kan förändra spelreglerna över en natt.75 

 

I det bredare sättet att närma sig redovisningen utmanar begreppet intellektuellt kapital det finansiella 

kapitalet. Det finansiella kapitalet måste finnas i alla verksamheter, men i strategisk ekonomistyrning 

värderas det tillsammans med bland annat intellektuellt kapital. Det är nödvändigt att erkänna den 

långsiktiga betydelsen av intellektuellt kapital för att skapa finansiellt kapital.76 Inrotade lednings- och 

organisationsläror utmanas liksom också synen på ekonomi.77 Edvinsson påpekar dock att fortfaran-

de gäller det fundamentala med efterfrågan och tillgång liksom imperativet att företag måste tjäna 

pengar. Men han framhäver att företagsekonomin måste ha ett annat perspektiv – kärnan i kunskaps-

samhället är de immateriella värdena och rollen de har som värdeskapare. 

We now live in the intangible economy. Knowledge economics is the new reality. In a techni-

cally and intellectually based economy, the rules of economics are being challenged and changes. 

Understanding of the new commercial realities requires radical new insights from radical new 

economists. 78 

 

Ett företags fortlevnad beror mer och mer på med vilken framgång det kan ta fram innovativa pro-

dukter på marknaden.79 Ultimat handlar då innovation om genererandet av kreativa nya idéer. I upp-

satsen är teorier om intellectual capital relevanta när det gäller att se på hur kunskapsföretags infra-

struktur runt sina mänskliga och organisatoriska resurser ser ut. 

                                                                 

74  Norman, Richard och Ramirez, Rafael (1993). “From value chain to value constellation: Designing interactive strategy.” Harvard 
Business Review. Vol. 71, No 4, s.65. 

75  Ibid. 
76  Gummesson, Evert (2002, 3e upplagan). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. s.248. 
77  Edvinsson, Leif (2002). ”The new knowledge economics.” Business Strategy Review. Vol. 13, No 3, s.72. 
78  Normann, Richard och Ramirez, Rafael (1993). ”From value chain to value constellation: designing interactive strategy.” Harvard 

Business Review. Vol. 71, No 4, s.65. 
79  Mumford, Michael D (2000). ”Managing creative people: strategies and tactics for innovation.” Human Resource Management Review. Vol. 

10, No 3, s.313. 
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3.5 Benchmarking 

I den inledande problembakgrunden finns exempel på företag som lyckats att bli lönsamma bland annat genom att 

satsa strategiskt på design. Att studera dessa, samarbeta med goda förebilder borde vara självklart. Men hos 

företagsledningar har förebilder ingalunda varit en självklarhet.80 En viss förkärlek för egen prestation, egen 

uppfinning eller egen upptäckt har hyllats, därmed har intresset för andras rön inte alltid varit prioriterat. Med 

anledning av detta väljer vi att behandla teorin om benchmarking. 

 

Benchmarking är idag en vida använd och allmänt accepterad metod.81 Allt eftersom den vidareut-

vecklas så uppstår innovativa bearbetningar och utvidgningar av grundmetoden; dess omfattning och 

anpassning. Inget konstigt i sig eftersom ledare i konkurrensutsatta och dynamiska miljöer tenderar 

att söka nya vägar att öka den operationella och strategiska effektiviteten. Som sådant ligger bench-

marking-konceptet med strategier, aktiviteter och taktiska drag rätt i tiden.82 Yasin menar att det är 

särskilt synbart i skenet från den växande e-handeln, och med hela distributionskedjan fram till slutlig 

kund. Följaktligen handlar benchmarking idag inte bara om interna transaktioner, snarare omfattas 

hela produktionsprocessen. 

 

Benchmarking används för att jämföra organisationer för att skapa en utvecklingsprocess med dyna-

mik och förbättringsarbete som huvudsyfte.83 Det finns tre huvudeffekter som Karlöf utgår ifrån: 

arbetet koncentreras kring att definiera det egna arbetsinnehållet, bestämma olika mättal, att skapa ett 

omsorgsfullt lärande som ska leda till en efterfrågan på ytterligare kunskaper. Detta för att åstad-

komma effektivisering där högre effektivitet eller produktivitet ligger i fokus.84 Väl vald benchmar-

kingpartner säkerställer att resultat mäts mot best-in-class i stället för mot internt satta mål.85 Det skän-

ker dessutom målen trovärdighet på så sätt att de redan har presterats någon annanstans. På så sätt 

kan benchmarking verka som motivation för snabb och ständig förbättring. Lokalt kan team säga till 

sig själva ”vi kan uppnå detta”, för andra har redan gjort det.86 

 

Benchmarking är ett sätt att värdera ett företags strategier och prestationer mot företag som är bäst på 

marknaden, både mot företag som är inom såväl som utanför den bransch som det aktuella företaget 

befinner sig i. Målet med benchmarking är att identifiera de resultat och aktiviteter som är de mest 

                                                                 

80  Karlöf et al. (2000). Benchlearning. Förebilder som hävstång för utveckling. s.28. 

81  Yasin, M (2002). ”The theory and practice of benchmarking: then and now.” Benchmarking: An International Journal. Vol. 9 No 3, s.218. 

82  Ibid. s.218. 

83  Karlöf, Bengt (1997). Benchmarking i verkligheten. Svenska Förlaget liv & ledarskap AB, s.16. 

84  Ibid. s.17. 

85  Hope, J och Fraser, R (2003). Beyond budgeting. s.182. 

86  Ibid. 
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enastående och sedan tillämpa dessa metoder på den egna enheten i syfte att förbättra produkter och 

processer.87 Företag arbetar ständigt med att förbättra och utveckla verksamheten, men allt för ofta 

resulterar arbetet i små ändringar och idéer inom den interna verksamheten. Benchmarking kan vara 

ett bra komplement till det kontinuerliga förändringsarbetet genom att företag kan hitta nya vägar 

utanför den egna organisationen och finna nya innovativa lösningar som leder till framsteg i framti-

den.88 Författarna framhåller att en annan fördel med benchmarking är att företag sätter mål som är 

jämförbara med de bästa organisationerna på marknaden, vilket leder till att man kan finna metoder 

för att närma sig de marknadsledande. 

 

Benchmarking — en process för att hantera förändringar. Att bete sig på rätt sätt från början är 

viktigt för arbetets fortsatta framgång. Med det breda perspektiv som benchmarking har blir detta 

förstås ännu viktigare.89 Många framåtsträvande organisationer har idag en relativt tydlig bild av ”var 

skon klämmer”, vilka områden man vill förbättra och utveckla. Benchmarking är ett systematiskt sätt 

att arbeta med lärande inom de områden som är viktiga för verksamhetens utveckling i form av värde 

och/eller produktivitet.90 

 

Intern benchmarking, en jämförelse görs mellan liknande funktioner inom den egna organisatio-

nen.91  

 

Extern benchmarking, viljan att lära av andra och generositeten att dela med sig av sina egna kun-

skaper och erfarenheter. Organisationens kreativitet kan omsätta inspiration från en annan verksam-

het att öka deras egen.92 

 

Funktionell benchmarking handlar om att hitta alternativa arbetsmetoder hos andra företag. Den 

bästa lösningen kan finnas hos ett företag som agerar inom annan bransch som det egna företaget. 

När andra branscher studeras är det lättare att vara objektiv och neutral i sin bedömning än när man 

studerar de egna konkurrenterna. Det kan vara så att det blir lättare att acceptera deras metoder att 

arbeta då.93 

                                                                 

87  Freytag och Hollensen (2001). ”The process of benchmarking, benchlearning and benchaction.” 
The TQM magazine, Vol. 13, No 1, s.25-33. 

88  Ibid. 
89  Karlöf et al. (2000). Benchlearning. Förebilder som hävstång för utveckling. s.100. 
90  Föreläsning med Eva Eriksson på Södertörns högskola 2007-03-05. 
91  Hinton, Francis och Holloway (2000). ”Best practice benchmarking in the UK.” 

Benchmarking: An International Journal. Vol. 7, No 1, s.53. 
92  Ibid. s.49. 
93  Fogelström, Marcus (2005). Intern benchmarking inom affärsenheten. 
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3.6 Balanced Scorecard (BSC) 

För att uppnå framgång i ett företag krävs det idag mer än att styra med ekonomiska mål och nyckeltal. Globali-

seringen tvingar företagen att skärpa konkurrensförmågan – att styra mer effektivt. Det krävs i högre grad lång-

siktig planering med balans mellan externa och interna mått. Det balanserade styrkortet 94 förtydligar företagets 

vision och strategi och hjälper ledningen att kommunicera målen till de anställda. Begreppet balans i det BSC 

syftar på jämvikt mellan finansiella och icke-finansiella mått, kort- och långsiktiga mål, det externa och interna 

perspektivet och mellan objektiva och subjektiva mål. Enligt Kaplan och Norton är BSC ett kraftfullt verktyg för 

att förändra en organisation. 

Figur 5. BSC är ett steg i en oavbruten följd, som beskriver vad värde är och hur det skapas. 

Det är inte en enstaka ensam ledningsprocess, utan den övergripande missionen för företaget är startpunkten, den 

definierar varför företaget existerar. Sedan så ger visionen en bild av klarhet i vart företaget ska i framtiden och 

hjälper individer förstå varför och hur de kan stödja företaget.95 

 

Det kontinuerliga sökandet efter nya organisationsformer drivs av grundläggande förändringar i 

konkurrenssituationer och ekonomin i dagens värld.96 Fördelar och vinster kommer allt mindre från 

skapandet av fysiska och finansiella tillgångar, utan mer från hur bra företag anpassar sig till immateri-

ella tillgångar som kunskapsarbetare, F&U och IT utifrån kraven från kunderna. Möjligheter och 

                                                                 

94  The Balanced Scorecard, förkortat BSC, har utvecklats av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Artiklar har publicerats i Harvard 

Business Review, den första 1992 och 1996 skrev de sin första bok: The Balanced Scorecard: transalating strategy into action. Hädan-

efter används det engelska begreppet. 

95  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (2004). Strategy maps; converting intangible assets into tangible outcomes. s.33. 
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utmaningar som kommer med globaliseringen tvingar företag att se över fattade beslut om kontroll 

och ledning av både materiella och immateriella tillgångar. Kaplan och Norton exemplifierar med att 

dagens datorföretag kan tillverka i Kina, montera i Mexico och ge service till kunder från call centers i 

Indien. Denna spridning skapar behov av nya strukturer för att anpassa interna och outsourcade 

enheter över hela världen. Ett styrsystem som Balanced Scorecard är ett sätt att anpassa strategi och 

struktur.97 

 

Balanced Scorecard riktar uppmärksamheten på hur företagets konkurrensförmåga ska nå nya nivåer. 

Grundtanken med Balanced Scorecard är att genom de fyra perspektiven – det finansiella perspek-

tivet, kundperspektivet, interna processperspektivet samt lärande och tillväxtsperspektivet – 

ska det gå att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strate-

gin. Det för med sig att företaget fokuserar på ett antal kritiska nyckeltal och det leder till att företaget 

styrs och följer den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. 

 

BSC baseras på de olika tidsdimensionerna: igår, idag och imorgon. Det företaget gör imorgon 

kanske inte går att avläsa förrän först i övermorgon. På det viset breddas företagets fokus och det blir 

viktigt att följa upp icke finansiella nyckeltal.98 

 

Kopplingen och sambandet mellan de fyra perspektiven. Bakom de fyra olika perspektiven ligger 

en grundtanke, uttalad vision och strategi. För vart och ett av de fyra perspektiven formuleras mål, 

mått på konkreta målsättningar och handlingsplaner. Det är en fortlöpande process där styrkortet har 

som uppgift att lyfta fram vad som är det mest väsentliga. Se figur 5 på föregående sida. 

 

Det hela handlar om att lära sig att se sambanden mellan de olika måtten, se figur 6 på nästa sida. För 

att få en bra lönsamhet måste företaget ha lojala kunder. För att de ska bli lojala måste det få en bra 

och god service. Bra service får företaget genom att ha bra processer och för att ha bra processer 

måste företaget utveckla personalens förmåga. Varje mått som ingår i Balanced Scorecard bör ingå i 

en kedja av orsak-verkan-samband som kommunicerar meningen med affärsenhetens strategi till 

organisationen. För företag är det oftast det finansiella resultatet som är målet, men de andra måtten 

ger tidiga signaler och fungerar bättre som inriktning av verksamheten. Balanced Scorecard bör 

användas som ett situationsanpassat verktyg för att diskutera och kommunicera företagets vision och 

strategi.99 

                                                                                                                                                                      

96  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (2006). “How to implement a new strategy without disrupting your organization.” Harvard 

Business Review, Vol 84, no 3, s.102. 
97  Ibid s.103. 
98  Olve, Nils-Göran, Roy, Jan och Wetter, Magnus (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. s.21. 
99  Ibid. s.31. 
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Figur 6. Kaplan och Nortons enkla modell av strategikarta. 

Balanced Scorecard är ett ramverk för beskrivandet av strategi som skapande av värde i en serie 

orsak-verkan-effekter länkade mellan de fyra perspektiven.100 

 

De fyra perspektiven: 

Finansiella perspektivet 

Här visar nyckeltalen om företagets strategi ökar vinsten. Exempel på nyckeltal är rörelseresultat, 

avkastning på det arbetande kapitalet, omsättningsökningen och genererat kassaflöde.101 Frågan är hur 

företaget bör se ut inför aktieägarna, hur ska företaget lyckas finansiellt? I detta perspektiv ska resulta-

tet från de övriga perspektivens val visas. Här fastställs flera av de långsiktiga målen och i och med 

det flera av de övergripande spelreglerna och förutsättningar för de andra perspektiven.102 

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet kan vara ett mått på kundtillfredsställelse, kundlojalitet, antal nya kunder, olika 

kunders lönsamhet, marknadsandelar etc.103 För att företaget ska kunna uppnå sin vision bör frågan 

ställas hur företaget ska se ut inför sina kunder?104 Det är mot detta perspektiv som de interna proces-

serna och utvecklingsarbetet ska riktas. Man kan säga att det är här själva kärnan i styrkortet sitter. Ett 

stort arbete är att försäkra sig om kundens lojalitet och för att förstå detta måste man sätta sig in i 

                                                                 

100  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (2004). Strategy maps; converting intangible assets into tangible outcomes. s.8. 
101  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (1996). The Balanced Scorecard. s.25. 
102  Olve, Nils-Göran, Roy, Jan och Wetter, Magnus (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. s.73. 
103  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (1996). The Balanced Scorecard. s.26. 
104  Olve, Nils-Göran, Roy, Jan och Wetter, Magnus (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. s.30. 
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kundens köpprocess. Fungerar inte tillflödet av rätt produkter och tjänster som tillfredsställer kun-

dens behov genereras inte heller några intäkter, och det för naturligtvis med sig att företaget förlorar 

sin kraft och dör.105  

 

Interna processperspektivet 

Nyckeltalen för processperspektivet rör de processer som har störst betydelse för kundtillfredsställel-

sen och för de ekonomiska målen. Hur ska företaget tillfredsställa de aktieägare och kunder som de 

har? Vilka interna affärsprocesser är betydande?106 Arbetet under det här perspektivet kräver att man 

börjar med att kartlägga företagets övergripande processer, vilket kan göras till exempel med Porters 

värdekedjemodell. Beskriven tidigare i uppsatsens teoridel, se 3.3 på sidan 16. De viktigaste proces-

serna är som sagt att beskriva och analysera de som leder till att kunder ökar i antal och det som 

påverkar kundlojaliteten. Processperspektivet är i första hand en analys av företagets interna proces-

ser. Ofta handlar det om att identifiera de resurser som företaget är i behov av att uppgradera.107 

 

Lärande och tillväxtperspektivet 

Målen för utvecklingsperspektivet rör personalens, systemets och rutinernas utveckling. Slutmålet här 

är långsiktig tillväxt. Nyckeltalen är ofta av allmänkaraktär, men också specifikt valda för företaget.108 

Hur ska företaget uppnå sin vision och hur ska de bevara förmågan att förändras och förbättras? I det 

här perspektivet handlar det om långsiktigt förnyelse och delvis också om överlevnadsförmåga. Det 

viktiga är att utveckla och förbättra kunskapen som behövs för att förstå och tillfredsställa kundens 

behov. Det gäller även att upprätthålla effektiviteten och produktiviteten i processerna som skapar de 

aktuella kundvärdena. Kunskap i dagens samhälle blir allt mer en färskvara, då blir det extra strate-

giskt viktigt för ett företag att bestämma vilken kärnkompetens som företaget ska utveckla och byggas 

runt omkring.109 

3.6.1 Balanced Scorecard och nyckeltal 

Många faktorer påverkar ett företag, både interna och externa förändringar. Interna förändringar sker 

inom organisationen och dess processer, externa förändringar kan vara att lönsamheten blir lägre än 

vad man tänkt sig. Ekonomistyrning handlar om att identifiera och hantera förändring i ekonomiska 

förhållanden.110 För att fånga upp signaler om förändringar i styrningen av ett företag som utsätts för 

stora informationsmängder anses ekonomiska nyckeltal vara ett bra hjälpmedel. Detta för att på ett 

överskådligt sätt identifiera och analysera förändringar i ett företag, som baseras på underlag från 

                                                                 

105  Ibid. s.73. 
106  Olve, Nils-Göran, Roy, Jan och Wetter, Magnus (1999). Balanced Scorecard i Svensk praktik. s.30. 
107  Ibid. s.75. 
108  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (1996). The Balanced Scorecard. s.29. 
109  Olve, Nils-Göran, Roy, Jan och Wetter, Magnus (1999). Balanced Scorecard i Svensk praktik. s.77. 
110  Karlsson, Sören (2006). BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. s.11. 
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företagens affärsredovisning och den interna redovisningen.111 Nyckeltalen används också i stor 

utsträckning som hjälp vid företagens planering, dessutom kan de användas som styrtal för att kunna 

göra jämförelser med andra företag. För att kunna styra en organisation måste de framgångsfaktorer 

man fokuserar på synliggöras på ett enkelt sätt. Idealet är ett fåtal, enkla nyckeltal i en obruten orsak-

verkan-kedja.112 Författarna exemplifierar med: Är hög produktkvalitet avgörande för framgång eller 

är det personalens utbildningsnivå? 

3.6.2 Balanced Scorecard och lärande 

Det är sökandet efter samband mellan nyckeltal som gör att Kaplan och Norton kallar sitt Balanced 

Scorecard för en lärande styrmodell – sökandet efter resultatdrivande nyckeltal (på engelska kallade 

key performance indicators, KPI).113 Relaterar nyckeltalen inte till varandra sker inget egentligt läran-

de. Catasús et al fortsätter med att beskriva att relationerna mellan nyckeltalen är orsak-verkan-

samband, och betonar att det är viktigt att det är organisationsledningen som väljer ut och tror på 

valda samband. Genom att samla in data, följa upp, diskutera och analysera, kommer kunskapen att 

växa. Vissa nyckeltal byts ut. De var inga ”key performance indicators”. Andra består.114 En av po-

ängerna med Balanced Scorecard är att relatera de nyckeltal som kommer ur de fyra perspektiven 

lärande och tillväxt, interna processer, kunder och det finansiella till varandra. 

                                                                 

111  Karlsson, Sören (2006). BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. s.12. 
112  Catasús Bino, Gröjer Jan-Erik, Högberg Olle, Johrén Anders (2001). Boken om nyckeltal. s.2. 
113  Ibid. s.20. 
114  Ibid. s.25. 
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3.7 Design management 

 

Problembakgrunden har tagit upp behovet av nytänkande och att ett helhetsgrepp är nödvändigt för skapandet av 

innovativa företag. Företagsledare borde känna till design managements och designers förmåga att skapa värde till 

företag, vilket har bevisats genom undersökningar.115 Design management kan betraktas som en praktisk led-

ningsaktivitet – managing design och är därmed relevant för uppsatsen. 

 

Figur 7. Design managements tre nivåer enligt Svengren.116 

 

Design management handlar om att leda och förvalta designprocessen så att den och dess resultat blir 

en tillgång i företaget, en värdefull resurs.117 Johansson beskriver också att design management kan 

ses som ett akademiskt ämnesområde, ett område som befinner sig i skärningspunkten mellan design 

och företagsekonomi. 

Design management kan delas in i tre nivåer (se figur 7):118 

1.  Som en fråga om designfilosofi som behandlar designens roll för företagets vision och affärsidé. 

2.  Som strategisk ledning av design; samordning av olika designområden. 

3.  Som operativ ledning av designprojekt. 

 

Kärnan i företagsekonomi är en fråga om värdeskapande, skapa värde! Denna syn är en bra utgångs-

punkt för mötet mellan design och ekonomi, båda kan betraktas som skapande ämnen.119 

                                                                 

115  De undersökningar som är relevanta för uppsatsen är: The Design Council Publications ”Design in Britain 2004–2005” och rapporten 

”Design som utvecklingskraft, en utvärdering av regeringens designsatsning 2003-2005”. 

116  Svengren (1995). Industriell design som strategisk resurs. s.33. 
117  Johansson, Ulla (2006). Design som utvecklingskraft. Växjö universitet. s.28. 
118  Svengren (1995). Industriell design som strategisk resurs. s 33. 
119  Johansson, Ulla (2006). Design som utvecklingskraft. Växjö universitet. s.28. 
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3.7.1 Balanced Scorecard + DESIGN 

Forskningen inom värdeskapande företagsledning räknar med två grundtyper av värde:120 

1. huvudsakliga värdet i ett företag handlar om att skapa kund-, prestations- och strategiskt värde. 

2. ett företags finansiella värde består i att skapa värde för aktieägarna. 

 

Hittills har forskning på design som skapande av värde mest fokuserats runt den första delen. Följakt-

ligen kan det finansiella värdet ses som den förlorade länken. ”Designing finance” är ett sätt förnya 

synen på design management-modellen. Balanced Scorecard sammankopplat med design manage-

ment täcker in alla aspekterna på design management-skapande värde, se figur 8 nedan. Forskning på 

designorienterade europeiska SMEs (small and medium-sized enterprises) blev grunden för en vär-

demodell med design som differentiator, integrerare och förändrare.121 

 

Figur 8. Det är viktigt att i varje designbrief förklara utifrån de fyra perspektiven och likadant sedan i alla design-

projekt mäta hur design skapar värde i Balanced Scorecard-modellen.122 

                                                                 

120  Borja de Mozota, Brigitte (2005). ”The complex system of creating value through design”. The 6th European Academy of Design Conference. 
University of Arts, Bremen, Germany. 

121  Borja de Mozota, Brigitte (2006). ”The four powers of design: a value model in design management”. Design Management Review. Spring. 

122  Ibid. s.47. 
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Konceptet med de fyra effekterna som design kan bidra med, krafterna är: 

 

Design som differentiering: en källa till skapande av konkurrensfördelar på marknaden 

genom bland annat varumärkesvärde, kundlojalitet och premium-priser. 

Design som integrerare: en resurs som förbättrar processen vid ny produktutveckling, 

genom snabbare ”time to market”, en samstämmighet i team genom att använda vi-

suell skicklighet. Dessutom inbegriper designprocessen som modul- och plattforms-

arkitektur i produktlinjer, användarvänliga innovativa modeller och att projektleda 

”fuzzy-front-end-projekt”. 

Design som förändrare: som en tillgång som skapar nya affärsmöjligheter; som förbätt-

rar ett företags skicklighet att handskas med förändringar; designern är en expert, 

sakkunnig som kan se på företaget och marknaden ur en annan synvinkel och tolka 

dess roll utifrån den. 

Design som en lönsam verksamhet: en källa till ökad försäljning och större marginaler, 

högre varumärkesvärde, större marknadsandel, större avkastning på investeringar 

(ROI); design som en resurs för samhället i stort (inclusive design = design för alla 

och hållbar design). 

 

3.7.2 Strategy Maps + DESIGN 

Lösningen på utförandet av en strategi är att alla i organisationen förstår den, sammanlagt med den 

mycket viktiga men förvirrande processen som omformar immateriella tillgångar till materiella resul-

tat.123 Genomförande av affärsstrategier sker ofta genom att företagsledningen ger begränsade be-

skrivningar av vad de anställda ska göra och vilka uppgifter som är av betydelse. Kaplan och Norton 

menar att det inte konstigt att många företag misslyckas vid utförandet av sina strategier. För hur ska 

anställda kunna fullfölja en plan de inte till fullo förstår?124 

 

Företag behöver verktyg för kommunicerande av både strategi samt de processer och system som 

hjälper dem att implementera strategin. Strategy Maps125 är ett sådant verktyg. De anställda får en 

tydlig insyn i hur deras arbete är länkat till de övergripande målen i organisationen, och gör det möj-

ligt för dem att samarbeta koordinerat och i riktning mot önskat syfte. Kartorna ger en visuell fram-

ställning av ett företags viktiga mål och de lika viktiga orsak-verkan-relationerna mellan dessa, det 

som driver det organisatoriska utförandet, se figur 9. 

                                                                 

123  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (2000). ”Having trouble with your strategy? Then map it.” 
Harvard Business Review, september-oktober, Vol 78, no 53, s.167. 

124  Ibid. 
125  Strategy Maps i svensk översättning = strategikartor, men här väljs den engelska benämningen. 
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Figur 9. Balanced Scorecard tillsammans med Strategy Maps visar hur strategin länkar immateriella tillgångar 

till värdeskapande processer. Finansperspektivet högst upp beskriver resultatet av strategin 

i traditionella ekonomiska termer.126 

3.8 Teoretisk syntes 

För att tydliggöra kopplingen mellan de valda teorierna presenteras här en modell som översiktligt visar hur de olika 

delarna hänger samman, hur det är tänkt att problemdiskussionen och frågeställningen ska få ett möjligt svar (se figur 

10 på nästa sida). 

 

Företagsledare i kunskapsintensiva organisationer behöver speciella verktyg för att kunna urskilja 

innovativa tillväxtmöjligheter. Detta för att kunna behålla sina positioner eller rent av för att överleva 

i den globala konkurrensen. Kunskapsintensiva organisationer skapar lämpliga värden på sitt unika 

sätt och på grund av att det komplexa och multifacetterade område som de verkar i är så olikt det 

som till exempel verkstadsindustrin finns i. Designers skapar möjligheter, det finns det redan bevis på, 

men design måste ses som ett centralt redskap i ett företags strategiska planer.  

 

Att ta med designers vid förändringar av företag kan skapa möjligheter och lämpliga tillfällen, det 

finns olikheter i tänkande mellan designers och andra i organisationen.  

                                                                 

126  Kaplan, Robert S. och Norton, David P (2004). Strategy maps; converting intangible assets into tangible outcomes. s.30. 
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Figur 10. Modellen visar de sex valda teorierna som är relevanta 

för denna uppsats problembakgrund. 

 

För att komma fram till hur ett företag förhåller sig till design så är designtrappan en hjälp till förstå-

elsen av design. Medvetenheten om konkurrens och samarbete är viktigt. Att analysera specifika 

aktiviteter som kan skapa mervärde och därmed konkurrensfördelar är centralt. Värdekedjan och 

värdestjärnan är teorier som kan hjälpa företag att ompröva sin verksamhet. Den ökade fokusering-

en på immateriella tillgångar förändrar synen på ekonomi och utmanar inrotade lednings- och organi-

sationssynsätt. Intellectual capital beskriver den nya immateriella ekonomin. Att studera företag som 

lyckats att bli lönsamma bland annat genom att satsa strategiskt på design kan löna sig. Benchmarking 

är ett sätt att värdera ett företags strategier och prestationer mot företag som är bäst på marknaden. 

Behovet av nytänkande och ett helhetsgrepp är nödvändigt för skapandet av innovativa företag. 

Företagsledare borde känna till design managements och designers förmåga att skapa värde till 

företag. Lösningen på utförandet av en strategi är att alla i organisationen förstår den, sammanlagt 

med den mycket viktiga men förvirrande processen som omformar immateriella tillgångar till materi-

ella resultat. Företag behöver verktyg för kommunicerande av både strategi samt de processer och 

system som hjälper dem att implementera strategin. Balanced Scorecard och Strategy Maps kan vara 

dessa verktyg. 
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3.9 Teoretisk referensram 

Det övergripande syftet har fört in undersökningen på de valda teorierna som presenterats. Utgångspunkten är en analys av 

företags satsningar på design. En förhoppning är att med kvalitativa intervjuer och följande utvalda variabler undersöka 

strategisk ekonomistyrning ur ett design management-perspektiv. Att se vad som är av strategisk vikt för ett företag, om det 

finns några ekonomiska effekter utifrån förhållandet till design. Uppsatsen har ett förståelseinriktat syfte — vill ta reda på 

vad olika fenomen är uttryck för. Detta med avseende på följande fyra kapital; finansiellt kapital, kundkapital, kompetens-

kapital, strukturkapital.  

 

Kopplingen mellan teorierna i referensramen framställs i nedanstående modell, den visar översiktligt hur 

uppsatsens indelning i sex valda teorier hänger samman (figur 11). Centrum och huvudteori är Balanced 

Scorecard som är en väg bort från ekonomisk enkelspårighet, den kopplar fyra perspektiv till varandra 

med en orsak-verkan-effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Utifrån denna teoretiska referensram har undersökningen utformats. 
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TEORI 1. Designtrappan 

Att mäta ett företags designmognad är vä-

sentligt för att fastställa och utvärdera vad 

som har gjorts och vad som behöver göras i 

framtiden inom området design. Befinner sig 

ett företag redan högst upp på designtrappan; 

på steget design som innovation? Eller i bör-

jan på trappan; då design är en försumbar del 

av företagets verksamhet? Frågorna som 

ställdes för att ta reda på detta var: 

� Hur är synen på design inom verksam-
hetsstyrningen i företaget, ses den som 

en kostnad eller mervärde? 

� Är det viktigt att kunna mäta lönsamhe-
ten på designens påverkan? 

 

 

TEORI 2. Strategi + värde-
kedja ���� värdestjärna 

Konkurrentstrategi handlar om att vara annor-

lunda. Vilka faktorer skapar konkurrensförde-

lar? Att dela in ett företags aktiviteter i 

separata aktiviteter gör att det går att se på 

det som ett system av ömsesidigt beroende 

aktiviteter som är länkade till varandra. Ofta 

handlar det om kompromisser när utförandet 

av olika aktiviteter ska optimeras. Till exem-

pel kan en mer kostsam produktdesign med 

exklusivare råmaterial till sist ge effekter som 

minskade servicekostnader efter köpet. Det är 

sådana kompromisser ett företag måste lösa i 

enlighet med dess strategier för att vinna 

konkurrensfördelar. Dessa frågor utgör grun-

den till frågor angående strategi: 

� Hur kommuniceras strategin genom 
företaget? 

� Hur gör ni för att visualisera strategin, 
har ni någon modell? 

� Finns det någon kartläggning för hur 
yttre krafter påverkar företaget ur ett 

konkurrensperspektiv? Omvärldsanalys, 

benchmarking?  

� Om inte, kan ni se det som ett framtida 
hjälpmedel för styrning i er verksamhet? 

 

 

TEORI 3. Intellectual capital 

Relationer, nätverk är betydelsefulla för hur 

bland annat kunder upplever ett företag. Men 

även marknaden, samhället och organisatio-

nen — alla delarna måste ett företag beakta i 

sin marknadsföring. Varför är relationer 

viktiga? Två frågor som ställdes om detta var: 

� Hur viktiga är personliga relationer till 

kunder? 

� Om en medarbetare försvinner, hur 
påverkas kundrelationen? 

 

 

TEORI 4. Benchmarking. 

En viktig del i ett företag är i dagsläget dy-

namik och oavbrutet förbättringsarbete. Att 

då jämföra eller värdera ett företags strate-

gier och prestationer mot företag som är bäst 

på marknaden är betydelsefullt. Det kan göras 

både mot företag som är inom såväl som 

utanför den bransch som det aktuella företa-

get befinner sig i. Målet med benchmarking är 

att identifiera de resultat och aktiviteter som 

är de mest enastående och sedan tillämpa 

dessa metoder på den egna enheten i syfte 

att förbättra produkter och processer. Detta 

undersöks genom följande frågor: 

� Använder ni er strategiskt av benchmar-
king för att förbättra verksamhetsstyr-

ningen? 

� Externt eller internt, finns det samarbe-

ten över gränserna? 
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TEORI 5. Balanced Score-
card (BSC) 

För att styra ett företags verksamhet ska det 

gå att koppla den kortsiktiga verksamhets-

styrningen med den långsiktiga visionen och 

strategin. Att formulera mål, mått på konkre-

ta målsättningar och handlingsplaner är en 

fortlöpande process och det gäller att lyfta 

fram vad som är det mest väsentliga, samti-

digt som en balans upprätthålls mellan alla 

delar i en organisation. Hur få denna kom-

plexa uppgift genomförbar och hur kommuni-

ceras strategin inom en organisation? Frågor-

na som genererats ur denna teori är: 

 Design + finansiellt perspektiv:  

� Använder ni er av design som en källa 
till ökad försäljning idag? 

� Om ja, på vilket sätt? 

� Om inte, kan ni tänkas använda er av det 
i framtiden? 

� Vad kan förbättras? Kommunikation, 
teamwork, relationer… 

 

 Design + kundperspektivet: 

� Använder ni er av design som differenti-
ator idag? 

� Om ja, på vilket sätt? 

� Om inte, kan ni tänkas använda det i 
framtiden? 

 

 Design + interna process- 
 perspektivet:  

� Använder ni design för att förbättra 
processen vid ny produktutveckling 

idag? 

� Om ja, på vilket sätt? 

� Om inte, kan ni tänkas använda det i 
framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 Design + lärande- och 
 tillväxtperspektivet:  

� Använder ni er av design för att skapa 

nya affärsmöjligheter idag? 

� Om ja, på vilket sätt? 

� Om inte, kan ni tänkas använda er av det 

i framtiden? 
 

� Har ni någon sakkunnig inom området 
design idag? 

� Om ja, hur används resursen? 

� Om inte, kan ni tänkas använda er av det 
i framtiden? 

 

 

TEORI 6. Design manage-
ment + BSC och Strategy 
Maps 

Nödvändigt är att alla i en organisation förstår 

den valda strategin. Det är inte alltid de 

anställda vet vad de ska göra och vilka uppgif-

ter som är av betydelse. Hur ska anställda 

kunna fullfölja en plan de inte till fullo för-

står? Med Strategy Maps får de anställda insyn 

i hur deras arbete är länkat till de över-

gripande målen i organisationen, och gör det 

möjligt för dem att samarbeta koordinerat 

och i riktning mot önskat syfte. Kartorna ger 

en visuell framställning av ett företags viktiga 

mål och de lika viktiga orsak-verkan-

relationerna mellan dessa, det som driver det 

organisatoriska utförandet. Använder sig 

företag av strategiska kartor? Det undersöks 

med de här frågorna: 

� Känner ni till ett styrkort som heter 
Balanced Scorecard? 

� Känner ni till Strategy Maps? 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

Här följer en presentation av den information som har inhämtats ur de kvalitativa intervjuerna med 

Electrolux, Swedbank och Embrink Design AB. Svaren presenteras under varje fråga och i citatform, 

utgångspunkten vid intervjuerna har varit intervjuguiden (se bilaga 1). 

 

4.2 Electrolux 

Först en kort beskrivning av Electrolux – under 2006 såldes cirka 40 miljoner produkter i 150 länder världen över. 

De största marknaderna finns i Europa och Nordamerika. Under de senaste åren har tillväxten skett i premium- och 

lågprissegmenten av marknaden. Ökad global konkurrens mellan vitvarutillverkare och detaljhandelskedjor har 

medfört att försäljningen av lågprisprodukter ökat till en allt större kundkrets. Efterfrågan på premiumprodukter har 

ökat i samband med att köket fått en mer framträdande plats i hemmet. Koncernen har definierat sex processer inom 

strategiskt viktiga områden. Processerna är gemensamma för hela koncernen och omfattar inköp, varumärke, produkt-

utveckling, leveransflöden, stödfunktioner och personal. 

 

Figur 12. Electrolux strategi för ökad lönsamhet.127 

 

 

                                                                 

127  Electrolux årsredovisning 2006. s.18. 
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Thomas U Johansson är designchef inom Floor Care-produkter128 och intervjuades fredagen den 4 maj 

kl 15 under en timme vid Electrolux huvudkontor i Stockholm: 

 

INLEDNING och ALLMÄNT om företaget:  

Organisationens uppbyggnad. Vilken position har designteamet i organisationen? 

Thomas U Johansson berättar att designavdelningen rapporterar till Brand som sitter i koncernstyrel-

sen. Det är uppbyggt som en stabsfunktion, Thomas rapporterar till sin chef som är global design-

chef, och han rapporterar i sin tur till brandingchefen. Att tillhöra Brand är på gott och ont, nackde-

len är att man flyter omkring i en organisation, i en stabsfunktion så är man överallt, men ändå ingen-

stans. Thomas menar att det trots allt är ganska bra ändå, men att: ”Det där går att utveckla!” Han 

betonar att det absolut viktigaste ändå är varumärket till slut. En produkt är det alla kommer i kontakt 

med, de flesta bryr sig inte om bolaget Electrolux, det här kontoret, alla anställdas slit. De ser en 

produkt i butiken. Är den bra så har de en positiv bild, går den sönder så blir det deras bild av Elec-

trolux. ”Produkten bär hela företaget på sina axlar” säger Thomas J och fortsätter med att betona att 

ett starkt varumärke bär inte en dålig produkt, det genomskådas särskilt nu när nätet utvecklas i snabb 

takt, tester läggs ut, bloggar, vad vanliga människor säger räknas mer och mer. Det krävs så mycket 

mer, att göra rätt. ”Det handlar till syvende och sist om strategier, det gör ju det!” 

 

Teori 1. Designtrappan 

1.1 Hur är synen på design inom verksamhetsstyrningen i företaget, ses den som en kostnad eller mervärde? 

Det är en del av omsättningen, det handlar om kanske 15% av en R&D-budget. Thomas J säger att 

den tar ganska stor plats, och är budgeterad från början, det finns en stor intern designorganisation, 

120 personer. Han förtydligar med att Electrolux har en lång designhistoria; ”design finns i blodet på 

det här bolaget.” 

 

1.2.  Är det viktigt att kunna mäta lönsamheten på designens påverkan? 

Thomas J säger direkt: ”Vi mäter inte, utan vi ser…” Första produkten i det nya designtänkandet var 

Oxygen med handtaget… sedan tog vi ett jättesteg med Ergorapido. Det handlar om att innovera, att 

skapa innovativa lösningar som är begripliga, det är en tight skillnad på att göra det svårt för en kon-

sument och att göra det tillräckligt intressant, att det känns nytt, fortfarande ska det vara en dammsu-

gare. Det handlar inte bara om funktionen. Vad en konsument vill ha idag kommer att skilja sig från 

vad den vill ha om två år, två år till, två år till… Vi har ungefär tolv månaders utvecklingstid, vad 

kommer att fungera då? Vad är tillräckligt innovativt? Vad väcker intresse hos folk? Det är en jätte-

känslig väg avslutar Thomas. 

 

                                                                 

128  Floor Care-produkter inbegriper dammsugare och tillbehör. 
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Teori 2. Strategi + värdekedjan ���� värdestjärnan 

2.1  Hur kommuniceras designstrategin genom företaget? 

”Den genomsyrar hela företaget.” Thomas J berättar att speciellt Hans Stråberg, Electrolux vd, har 

själv drivit ett stort arbete med consumer insight. ”Ledningen är med, vi är noggranna. Vi jobbar med en 

generationsplan, en kontinuerlig utveckling under 3-4 års tid minst, vi har produktgruppsmöten då vi 

träffas, som ett checkpoint-system, varje checkpoint då ska ledningen vara med och godkänna, vi går 

igenom bolagets krav på produkterna”. 

 

2.2  Hur gör ni för att visualisera strategin, har ni någon modell? 

Thomas börjar beskriva en grundträning som heter CIP, Consumer Innovation Program. ”Den 

genomsyrar hela det här bolaget. Det var Hans Stråberg som introducerade programmet via Floor 

Care, och Ergorapido var den första produkten, där alla var med. Det är en utbildning som har fun-

nits med de sista fyra åren, hela bolaget ska utbildas i det här. Thomas beskriver orsaken. ”Electrolux 

har varit ett klassiskt teknikstyrt bolag. Vi är duktiga på produktutveckling, att göra en produkt, sedan 

glömde vi att det fanns ett behov. Hur skulle den lanseras? Nä, det hade vi inte en tanke på, men det 

var en jättefin produkt! Hur skapa ett sortiment? Hur fasa ur produkten? Så det handlar om business 

plan, opportunity, design koncept, hur man bygger upp en marknadsplan, finns det ett business case. 

Hur jobbar vi?” Han menar på att eftersom det är så bråttom idag så gäller det att hela bolaget spring-

er tillsammans, nu måste hela bolaget hänga med: ”från de som gör the accounts till designern, från 

affärsområdesansvarig till säljare – att få en förståelse för produkten.” 

 

2.3   Finns det någon kartläggning för hur yttre krafter påverkar företaget ur ett konkurrensperspektiv? 

Omvärldsanalys? 

Ja, detta är en väldigt konkurrensutsatt bransch, konsumentprodukter som förändras snabbt. Vi måste 

ha kontroll på våra konkurrenter hela tiden. 

 

Teori 3. Intellectual capital (IC) 

3.1  Hur viktiga är personliga relationer till kunder? 

Vi har ju olika kunder berättar Thomas, man har en slutkund, men också en massa mellansteg, och 

kommer du inte förbi mellanstegen så kommer du aldrig ut till slutkunden. Det är en anledning till att 

vi jobbar mycket med hur det ser ut i butiken. Det gäller att balansera. Att se på hur det ser ut hemsi-

tuationen. Tester. Broschyrer. Hur säljs en produkt på nätet idag? Fackbutiker, hypermarkets i USA, 

supermarkets, jättebutiker med inte en enda människa, öppet 24-timmar om dygnet, K-Rauta gånger 

4! Hur får du nu fram din produkt? Syns den överhuvudtaget? Hur ser man på den? Det intressanta 

med en produkt, är att den syns i många sammanhang. Det sista sammanhanget är hemma hos en 

brukare, och det är hon eller han som ska bli nöjd med det dom har köpt. Men du måste genom alla 

de här leden… det är en spännande utmaning. 
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3.2  Om en medarbetare försvinner, hur påverkas kundrelationen? 

”Det är intressant, fortfarande är det personbundet. Det är faktiskt ganska skönt, trist annars.” Vi har 

processer och alltihop, men det bygger ändå på förtroenden mellan individer, säger Thomas. 

 

4. Benchmarking 

4.1  Jämför ni er med andra, externt eller internt? Finns det samarbeten över gränserna? Tar ni del av andras 

erfarenheter, öppenhet mot andra. Hemligstämplat? Ser på företag som har lyckats väldigt bra med nå-

gonting… 

”Jo, men vi tittar hela tiden på andra företag, dels i branschen, om det är någon som har gjort något 

intressant. Oftast är det mot den egna branschen, det sker kontinuerligt. Vi tar en produkt, plockar 

isär, tittar hur de har gjort, hur har de tänkt, hur jobbar de med marknadsfrågor, hur har de positione-

rat sig? Det finns hela tiden en bevakning av varandra, vem tar marknadsandelar just nu? Oj, varför 

gör dom det?” 

 

4.2  Använder ni er strategiskt av benchmarking för att förbättra verksamhetsstyrningen? Används något 

externt analysföretag? 

Marknadsanalyser köper vi in av JFK, ett stort bolag som säljer marknadsanalyser. 

 

Teori 5. Balanced Scorecard 

 Design + finansiellt perspektiv:  

5.1 Använder ni er av design som en källa till ökad försäljning idag? 

Bolaget är väldigt öppet, förstår sig på design. Klassisk designhistoria finns... sedan så är det alltid en 

kamp, kamp om pengar, en kamp om allt. Det finns en designversion, innovationsversion, och så den 

bittra verkligheten med cost och pengar. Spännande att springa ihop. Vi måste vara duktiga på cost, vi 

måste vara duktiga på marknadsföring, vi måste vara duktiga på varumärke. Det är det som är 2000-

talet. Vi måste vara duktiga på allt. Ha rätt balans! 

 

 Design + kundperspektivet: 

5.5  Använder ni er av design som differentiator idag? 

Återigen tar Thomas upp tidigare nämnda CIP-processen (Consumer Innovation Process). Han säger: 

”Den är central i bolaget. Den visar hur vi ska tänka i bolaget, slå sönder alla funktioner, hur vi gör 

som ett bolag. Det är en process som har utvecklats med IDEO i Kalifornien, en SMART-process. 

Hur får man fram kraften i bolaget? Så att vi fokuserar på rätt sak.” Thomas nämner nu Anthony 

Ford, som är ansvarig för CIP, han har också hand om segmenteringen på Electrolux. Han rekom-

menderar oss att ta kontakt med honom. Samtidigt nämner han Arne Almefält, ekonom samt  Chris-

tian Ågren, designer som bra intervjuobjekt för en annan synvinkel på designens roll i Electrolux. 



 41

 

”Consumer insight, det handlar om att lyfta blicken, gå ut och titta på stan. Hur har folk det i Stockholm, 

Åmål, Säffle, Malmö, Norrland. Sedan hur har folk det i Danmark, England, Tyskland, Spanien, 

Italien, Kina, Brasilien. Vi har som målsättning att göra globala produkter. Då måste man faktiskt titta 

ut. Vi gör massvis av hemundersökningar, går hem till folk och tittar. Man blir faktiskt ganska förvå-

nad! Genom att titta på konsumenter, och då inte på vad de vill ha, det är ganska ointressant. Frågar 

man folk vad de har för problem så säger de oftast att inget finns. Utan vad de har för olika problem, 

behov, och utifrån det sedan börjar produktutvecklingen. Det är dessa insights som är intressanta. 

Vad ser man? Vad är vår tolkning sedan? Insightsen bli vår egen kunskap. 

 

5.6 Om ja, på vilket sätt? 

De korta produktlivscyklerna och den moderna människans behov av förnyelse, då krävs det att vi 

förnyar oss. Inte tappar DNAet, men att vi ska vara ett bolag i ständig evolution, att inte nöja 

sig…Thomas fortsätter med: ”vi är så oerhört konkurrensutsatta, det finns inget alternativ. Det är 

som bil- och mobilindustrin. Det är en lifeinsurance, satsar du inte på design och produktutveckling, 

RELEVANT produktutveckling. 

 

”Tidigare var kunderna lojala, to the bitter end! Idag säger kunden - det är mina pengar och ställer 

krav på produkten. Är den inte bra, tillbaka till butiken… vill inte ha den! Slänger inte ut 1000 spänn 

på något som som jag inte vill ha. Tidigare bet vi ihop.” Thomas fortsätter med: ”det är bra för oss 

som tillverkar, vi måste stå på tå. Det gör att vi måste jobba; varumärke, design, innovation, bra cost, 

erbjudande. Annars kommer någon annan!” 

 

 Design + processperspektivet:  

5.8 Använder ni er av design för att förbättra processen vid ny produktutveckling idag? 

Thomas säger: ”Alla är med och tycker. Sedan så lyssnar man inte alltid. Det tror jag är ganska bra, 

det gäller att öppna upp design, och samtidigt safeguarda den. Alla kan känna sig engagerade, kan 

bidra, sedan gäller det att… – god design är egentligen väldigt odemokratiskt! Men sätter alla sina 

tumavtryck blir det ganska osynligt till slut, Lufthansagrått! Det är en balans att få med sig alla, men 

ändå respektera att alla har olika funktioner, olika kompetenser. Så det får man slåss för ibland. 

 

Hur snabba är projekten vid framtagning av en ny produkt? 

Tidigare tog det två år, nu är vi nere på 12-14 månader och management kräver sju månader på sikt, 

det gör ju också att alla måste springa tillsammans. Stafettpinnen släpps, nu gäller det att alla håller 

händerna och springer tillsammans. Thomas fortsätter med att prata om människors behov av förny-

else. ”Det är en våldsam konsumtion, vi har kort tid att räkna hem produkten, räknar med cirka två 

år, mot tidigare 5-6 år. Du måste göra rätt, misslyckas man går det inte att beartbeta in sig igen. Bak-

om ligger ohyggliga investeringar. Det gäller att det ligger en strategi bakom. 
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 Design + lärande- och tillväxtperspektivet:  

5.11 Använder ni er av design för att skapa nya affärsmöjligheter idag? 

Produkten är det vi lever på, vi har affärsplaner, sortimenttänk… belöningssystem, ja, allt rubbet! 

Designers bidrar med sin kunskap, i och med generationsplanen, sales, marknad, alla är med. Kom-

mer med kommentarer.  

 

Jämfört med konkurrenter, känns det som om ni ligger steget före? 

Vi ligger lite steget före, men Philips är duktiga, Det är många som är duktiga! Våra produkter är mer 

genomarbetade. Men så finns det ju Miele också. De har vilat… men plötsligt hoppar de upp! Design 

används mycket idag för att repositionera bolag. Boomerang, Helly Hansen, Tretorn, Melka. Det går 

att jobba upp ett varumärke idag. 

 

Teori 6. Strategy Maps och design management  

6.1+2  Känner ni till ett styrkort som heter Balanced Scorecard eller Strategy Maps? (Vi tar fram ett exempel på 

en Strategy Map och Thomas tittar på den.) 

Jag har jobbat med det tidigare, jag vet att de har pratat om det i ledningen. Jag antar att det används i 

andra funktioner, men inte på designavdelningen. De har dock pratats om att införa det på design. 

Det blev dock för komplext, men det finns ett embryo… 

 

Thomas säger sedan: ”Det som är intressant med strategi idag, det är inte svårt att göra en strategi, 

det svåra är att hålla sig till den. Ett år, två år, tre år. Tåla alla knivhugg och strategin får sitt genom-

slag när det blir kontinuitet. Det är därför det börjar bära frukt för Electrolux, CIP-träningen, in-

sights, relevant produktutveckling. Viktigt att se vad som är relevant, vad är folk villiga att betala. 

Aktien går upp, 50% hittills i år. Hans Stråberg pratar mycket om ett nytt Electrolux. Vi fokuserar på 

vår kärnverksamhet, det är ett nytt bolag, vi har blivit ett konsumentproduktföretag, det är jätteroligt, 

man blir mycket mer med sin tid. Jättespännande utveckling för ett bolag.” 
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4.3 Embrink Design 

Embrink Design AB är en strategisk designbyrå med 15 anställda i Stockholm. Embrink har som 

affärsidé att synliggöra företags affärsidéer med design. 

 

Vi har pratat med Mats Dafsnäs, designstrateg och grundare av Embrink Design  

”Design makes your business visible”. Mats berättar om arbetet med att ta fram Swedbanks nya 

logotyp: ”det har varit en fantastisk utmaning. Vår uppgift med logotyparbetet har varit att dels lanse-

ra det nya namnet Swedbank men även att stärka bankens position på marknaden. Ett varumärke är 

en logotyp som är förknippad med många positiva associationer.  

Figur 13. Varumärke och one brand strategy.129 

 

”One brand strategy” handlar om att koppla symbolen till ett namn. Mats förklarar hur Sparbankens 

symbol eken var viktig i utvecklingen av den nya logotypen, liksom färgen, men även bankens ställ-

ning på marknaden. ”Färg kommunicera på en hundradels sekund, form på en tiondels sekund och 

text på en sekund.” 

 

Vårt arbete med att utveckla den nya logotypen har skett i nära samarbete med bankens styrelse och 

ledning säger Mats. En ovanligt mycket engagerad styrelseordförande Carl Eric Stålberg har varit med 

i arbetet med namnbytet. Att styrelsen i ett företag engagerar sig i designproblematiken hör till ovan-

ligheterna. I samband med att Carl Eric Stålberg blev styrelseordförande i Föreningssparbanken 2003 

påbörjades bankens strategiarbete kring den internationella profilen. Strategin var att Swedbank skulle 

bli en ledande nordisk/baltisk bank.130 Kundernas behov har stått i centrum och namnbytet ska ses 

som en signal att nu tas ytterligare ett steg mot att erbjuda kunderna den bästa servicen. Arbetet med 

varumärket har varit en process som omfattat företagets värderingar och visioner. Samtidigt har vi 

velat förvalta de värden som alltid legat i vårt varumärke, säger Jan Lidén, vd och koncernchef i en 

kommentar.131 

                                                                 

129  http://www.embrink.se/outlook7/presentation.html. 2007-05-16. 
130  Grundberg, Karin. ”Så svårt är det att byta namn på en bank.” Dagens Industri. 2007-12-06. 
131  Rydergren, Tobias. ”Föreningssparbanken flaggas ut.” Resumé. 2006-08-23. 
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4.4 Swedbank 

Lite fakta först om Swedbank – de har 8,9 miljoner privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland, 

Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 290 kontor i de baltiska länder-

na. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000.132 

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader de är verksamma. Med den högsta 

kundtillfredsställelsen, den bästa lönsamheten på varje marknad och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren på varje 

geografisk marknad. Hösten 2006 bytte FöreningsSparbanken sitt namn till Swedbank.  

 

 

Anders Ragvald är varumärkeschef på Swedbank, han intervjuades fredagen den 

26 maj kl 9 under en halvtimme vid Swedbanks huvudkontor i Stockholm: 

 

INLEDNING och allmänt om företaget och det nya namnet: 

”Inget varumärkesarbete fungerar om det inte bygger på en tydlig affärsidé, vision, 

affärsstrategi och inte minst grundläggande värderingar i företaget.” Anders Ragvald fortsätter att 

prata om varumärkets huvuduppgifter – den första är att särskilja från övriga aktörer på marknaden 

och den andra är att skapa bättre affärer. ”Det handlar om att skapa så positiva associationer att 

varumärket med automatik kommer upp bland de valbara kandidaterna. Få om något företag kan i 

dag särskilja sig med funktionella fördelar, det är de emotionella fördelarna som avgör.” Han säger att 

den stora utmaningen ligger i att få alla att leva varumärket. ”Inte minst handlar det om att styrelse 

och ledning går i täten. Om alla delar i företaget drar åt samma håll skapas en sammanhållen och 

tydlig bild av företaget”. 

 

”Den orange färgen ska känneteckna Swedbank, designen som har byggts upp runtomkring varumär-

ket äger vi.” Anders R drar jämförelse med Hästens sängar, det blårutiga mönstret som alla känner 

igen. 

 

Teori 1. Designtrappan 

1.1 Hur är synen på design inom verksamhetsstyrningen i företaget, ses den som en 

kostnad eller mervärde? Investering? 

Det som vi har lyckats med under de två åren som vi har jobbat intensivt med varumärket och namn-

bytet. Det skulle jag vilja påstå är att ledningen har fått klart för sig varumärkets betydelse. Absolut! 

Jan Lidén, vår koncernchef pratar mycket om det här på ett annat sätt, så är det! Där ser man då att 

design spelar roll, men de ser inte design som en enskildhet, och det gör inte vi heller. Vi ser det ur ett 

                                                                 

132  http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html. 2007-05-26. 
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helhetsperspektiv som ska bindas ihop. Ibland försöker vi komma ifrån att prata varumärke. Ordet 

varumärke leder gärna till logotyp och reklam. Vi vill mer använda begreppet ”bilden av banken”. 

Vilken bild ska tona fram av oss? För den ska synas i allt vi gör. Inom banken har det varit en väldigt 

lång resa att få folk att förstå, så är det! Men allihopa är med och bygger den här bilden. 

 

Teori 2. Strategi + värdekedjan ���� värdestjärna + DESIGN 

2.1  Hur kommuniceras designstrategin ut till företagen? 

Vi har jobbat… Vi har inget speciellt verktyg. Men om vi tar designen specifikt, vi har jobbat med lite 

olika former. Dels gjorde vi en ”Quick taste”, som är ett bildspel som vi har kört, och som skapar 

känslan för Swedbank, vad vi är. Suggestiv musik… det fångar folk, det bara är så både kunder och 

anställda. Den presentationen finns på varje bankkontor. På varje bankkontor finns det en marknads-

ansvarig. Vi har också skapat en ”brand manager” som ligger på nätet. Det är en varumärkesportal, 

där finns allt som har med vårt varumärke att göra. Inklusive visuell identitet. Sedan så finns det en 

massa andra skrifter och material runt visuella profilen som delas ut. 

 

Men mycket handlar om att få in det härifrån och hit (Anders R. pekar på huvudet och ner mot 

magen). Det är så, du kan säga att visst jag förstår, med det hjälper inte, du måste känna också. Ja, 

men så här är det, så kan man göra, inte så… Det är ett jättearbete att få med alla. Men man måste 

vara medveten om att vissa saker är det en begränsad skara som jobbar med. Som till exempel tar 

fram ett uttryckssätt. Det kan inte vara för många inne och tala om att så här ska det vara. Utan det 

måste vara en något så när stringent grupp som tar fram det. Sedan att skapa förståelse och acceptans 

för allt det här. Det är oerhört mycket face-to-face, du måste prata… Det är mycket det vi gör nu, att 

sätta det här. Skapa ambassadörer som tar varumärkesbyggandet vidare, och som hela tiden säger till 

om något används fel. De måste känna i hela kroppen, vad som man får göra i sådana här frågor. 

 

Det visuella är viktigt? Eldsjälar? 

Ja det är klart, och det här är lite tack vare att vi fick upp frågan i ledningen. Ledningen var med och 

kände att det här var bra och man ställde sig bakom. Sedan tror jag också att det här med design 

handlar mycket om att det finns en tanke med allt det här. Rent formgivningsmässigt, det är här vi har 

lagt ner mycket ansträngningar med extern designexpertis. 
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Teori 3. Intellectual capital (IC) 

 Design är så mycket mer än marknadsföring och formgivning av produkter och tjänster. 

Intellektuellt kapital, hur ser ni på det? 

Ja, det tror jag är jätteviktigt. Marknadsföring är trots allt en liten topp på pyramiden. Om du tror att 

du kan driva ett varumärkesarbete med marknadsföring eller reklam som kommer du aldrig att lyckas. 

Vårt varumärkesarbete drivs till absolut största delen av människorna. Det sa Jan Carlzon redan om 

”sanningens ögonblick”. Det är precis samma resonemang idag! I det sammanhanget är design ett 

element, som givetvis ska vara med. Anders Ragvald går in på kontorens roll och säger: ”Kontoren 

borde justeras nu för att bli mer av en mötesplats”. 

 

Teori 4. Benchmarking 

4.1  Jämför ni er med andra, externt eller internt? Finns det samarbeten över gränserna? Tar ni del av andras 

erfarenheter, öppenhet mot andra.Ser på företag som har lyckats väldigt bra med någonting… 

Ja, i samband med varumärkesbytet gjorde vi det. Vi är ju också ett retail-företag133 egentligen. Även 

om man säljer finansiella tjänster i stället för möbler eller kläder. 

 

4.2  Använder ni er strategiskt av benchmarking för att förbättra verksamhetsstyrningen? Används något 

externt analysföretag? Hur går ni tillväga? 

Vi jobbar både med konsulter, men det är främst genom kontakter, befintliga och sådana man skapar. 

Det finns många i sfären, jag har jobbat länge inom det här området, känner många och pratar med 

dom. Både formellt och informellt. Man måste i dagsläget gå utanför den egna branschen.  

 

Teori 5. Balanced Scorecard. 

 Design + finansiellt perspektiv:  

5.1 Använder ni er av design som en källa till ökad försäljning idag? 

I förändringsarbetet under 2006 har en större summa avsatts till förändringsåtgärder, det vill säga  

praktiska saker som måste göras, men inget speciellt avsatt för design. Det finns utrymme i budgeten 

och man gör en rimlig bedömning utifrån varje projekt.  

 

 Design + kundperspektivet: 

5.5  Använder ni er av design som differentiator idag? 

Den enda produkt som vi anser att vi har, är våra bankkort. Tjänsterna som vi förmedlar på banken 

är inte lika påtagligt design som för produkter. En produkt som är fysisk involverar mer känslomäs-

sigt som till exempel Electrolux kylskåp eller Volvos bilar. Där är människan mer påverkbar. 

                                                                 

133  Retail: detaljhandel. Retailbank är en bank med speciell inriktning på hushållssektorn. I Sverige 
är framför allt sparbankerna retailbanker. Källa: Nationalencyklopedin. 2007-05-23. 
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Hur ser ni på kundmötet, det som sker ute på kontoren runt i landet? 

Det är viktigt, vi har lagt mycket kraft i detta. Att vi binder ihop i alla leden. Vi tillsammans med några 

andra företag ligger oerhört nära de många människorna. Vi, IKEA, H&M, Volvo, det finns några 

sådana. Och när man gör förändringar i den typen av företag. Då ska man vara försiktig. Vid ett 

tidigare namnbyte och logotyparbete så tyckte många att vi våldförde oss på eken, den satt så starkt i 

människors medvetande. Den ska se ut på ett visst sätt! 

 

 Design + interna processperspektivet:  

Använder ni design för att förbättra processen vid ny produktutveckling idag? 

Det har gjorts ett gediget arbete för att få ihop de olika designelementen som har gått ut som en 

reklamfilm till alla Swedbanks kontor. Detta för att få med all personal i processen, som vi faktiskt 

har lyckats med. I detta arbete har vi samarbetat med en reklambyrå för att få expert hjälp. 

 

 Design + lärande- och tillväxtperspektivet:  

5.11 Använder ni er av design för att skapa nya affärsmöjligheter idag? 

Vi vill se resultat inom det område som vi har sagt – vi vill bli den ledande banken på service, den 

positionen har vi valt att försöka ta och vi ska ta den. Men det är ett långsiktigt arbete. Inget som görs 

över en natt. Vi har egentligen en hel bransch som uppfattas som dåliga på service. Och i den bran-

schen ska vi försöka sticka ut! Det är alltså både ett branschproblem och ett problem för oss. Det 

finns ingen bank idag som sticker ut.  

 

När första myntet i loggan skapades skedde ett samarbete med ledningsgruppen där designkompetens 

och experthjälp anlitades, även när vi gjorde det stora förändringarbetet i början. Sedan när det rullar 

på där efter utan några större förändringar, tas inte design in på ledningsnivå. När det är dags för ett 

nytt kontorskoncept framöver kommer vi troligtvis anlita designkompetens igen. 

 

5.14  Har ni någon sakkunnig inom området design idag?  

Vi har i vår organisation Gitte som är vår design manager, hon jobbar specifikt med designfrågor. 

Men vi har förstås inte den djupa detaljkunskap som en externkonsult har, så det är klart att vi använ-

der externkonsulter. Vår styrelseordförande Carl Eric Stålberg är genuint intresserad av design, men 

designkompetensen har han inte. Det som är bekymret är att man inte bara kan tycka i dessa frågor. 

Det måste finnas en koppling, en linje utifrån varumärkets position och arv. Det måste hänga ihop. 

Om ni ska titta på ett företag som har designkompetens är Electrolux det företag som har kommit 

längst i dessa frågor. 

 



 48

Finns designkompetensen uppe på ledningsnivå? 

Nej, det vill jag inte påstå att den gör. Men där är det skillnad från snabbrörliga konsumtionsvaror, 

där har dessa frågor en helt annan dignitet. De designelement och de designbeslut som har fattats i 

samband med varumärkesbytet, de har givetvis varit uppe i ledningen och vänt. En diskussion har 

förts om detta. Ledningen har deltagit och sagt att det ser bra ut! Men från det till att ha en djup 

designkunskap. Varför ser det ut som det gör? Att tolka djupet, det finns inte. Men de förstår givetvis 

vad vi pratar om! Anders Ragvald fortsätter med att dra parallellen med snabbrörliga konsumentpro-

dukter: ”Om man tar snabbrörligt, då är produkterna en väldigt viktig del. Det är inte riktigt samma 

med oss. Vi har väldigt få produkter som du tar i, i så fall är det våra kort!” 

 

Teori 6. Design management och BSC + Strategy Maps 

Ekonomer och designers i samarbete, ser ni något nytänkande i den konstellationen? 

Absolut! Och i och med namnbytet så vill jag påstå att de är första gången som vi har fått en 100-

procentig support av de anställda. De ställer sig bakom och tycker att det här är fräscht, känns bra 

och kul att visa upp. De känner sig stolta. De på kontoren säger att plötsligt kommer man in på 

företagskunderna på ett annat sätt. Plötsligt upplevs vi annorlunda, men om man ska vara ärlig så är vi 

fortfarande samma bank. Så mycket har inte ändrats, inte vårt synsätt. Men bara genom att framtona 

på ett annat sätt menar Anders Ragvald gör att Swedbank upplevs som ett nytt företag. 

 

6.1  Känner ni till ett styrkort som heter Balanced Scorecard? 

Det finns, vi har en typ av Balanced Scorecard, men vi har inte lagt in själva varumärkesdelen. Där-

emot håller vi på att ta fram ett ”brand score card”, men som vi i dagsläget har mer på en övergripan-

de nivå. 

 

Ja, vi använder oss av Balanced Scorecard idag, men vi gör ingen mätning enligt grundprinciperna i 

BSC. Däremot kan man hugga ett börsvärde som anses som varumärkesvärde och jämföra sig med. 

Det gör vi två gånger per år. Successivt kommer vi lägga in design så till vida att den orange färgen 

ska känneteckna Swedbank, att vi äger den i konstellationen vi har byggt upp omkring varumärket. 

Jämförbart med Hästen-sängarnas blårutiga mönster, det känner alla igen.  

 

 

Anders Ragvald har en bakgrund som ekonom och har jobbat med marknadsfrågor i hela sitt liv på olika företag. 
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5 Analys och tolkning 

5.1 Inledning 

Analysen kommer att göras utifrån empirin för att tillgodose vårt övergripande syfte som är att un-

dersöka och analysera strategisk ekonomistyrning ur ett design management-perspektiv. Där design ses som 

ett ekonomiskt mervärde i ett företags strategiska utveckling. Undersökningen 

utgår från fyra huvudområden: 

• Finansiellt kapital. Om design genererar vinst till ägarna. 

• Kundkapital. Om design påverkar företagens kunder. 

• Kompetenskapital. Om designkompetensens förbättrar företagen.  

• Strukturkapital. Om design påverkar arbetsprocesserna. 

 

Dessa områden kopplas sedan samman, för att se om det går att se några ekonomiska effekter utifrån 

förhållandet till design. 

• Vilka metoder och hjälpmedel som finns att tillgå i verksamhetsstyrningen idag?? 

 

Här kommer det som framkommit vid de olika intervjuerna tillsammans med den sekundärdata från SVID 

och Design Council i England att diskuteras i förhållande till uppsatsens referensram, som består av de sex 

teorierna. Det som eftersträvas är ett sökande efter återkommande teman eller kopplingar mellan den 

framkomna empirin och teorin. Intervjun med Mats Dafnäs på Embrink Design analyseras inte specifikt 

utan används som tillskott i analysen av Swedbank eftersom samarbete har skett i det stora arbetet med 

namnbytet.  
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5.2 Analys av Electrolux 

5.2.1 Designtrappan 

Designtrappan visar på i vilket skede ett företag befinner sig, designmognaden. Av intervjun framgår 

det att design- och produktutvecklingen inom Electrolux bygger på genomtänkt design utifrån ett 

kundtänkande som baserar sig på ledningens uttalade strategi för designen av produkterna. Electrolux 

har målsättningen att utveckla och tillämpa kundinsikter i alla aspekter av märkesupplevelsen. Funk-

tionalitet, användbarhet, beröring och känsla, visuell anblick och den totala användarupplevelsen 

under alla aspekter av produktens livscykel. Från det ögonblick en konsument börjar utveckla ett 

intresse och vidare genom köpprocess, installation, användning och, slutligen, kassering. Design skall 

väcka känsla och begär hos användaren, men måste också säkerställa att de rationella/funktionella 

aspekterna av användarupplevelsen lever upp till kundens känslomässiga och funktionella förvänt-

ningar. 

 

Detta kan tolkas som att Electrolux kan placeras stadigt på översta trappsteget, analysen av Thomas 

U Johanssons beskrivning av arbetet med design tyder på detta. Det styrker resonemanget i problem-

bakgrunden med att design lönar sig, det finns det tidigare undersökningar på, och tillsammans med 

läsning av senaste årsredovisningen och pressreleaser så kan det noteras att aktiepriset har stigit 50% 

senaste kvartalet. 

”Our strategy is working. The Electrolux strategy of developing new, innovative products, building a strong brand and 

creating a competitive cost foundation is beginning to yield results. The year 2006 is the year Husqvarna was separated 

from Electrolux and we focused our business on indoor products for consumers and professional users. Electrolux sales 

last year reached SEK 104 billion, the highest sales turnover ever. At the same time, operating income for the fourth quar-

ter reached a record level. In 2006, we decreased the gap to our competitors and we have come closer to our first profit-

ability target - margins on a par with the industry average.”134 

5.2.2 Strategi + Värdekedja ���� Värdestjärna 

Värdekedjan tar upp hur ett företag kan skapa värde genom att analysera sina specifika aktiviteter. 

Electrolux upptäcker tydligare och tydligare hur nya produkter ger bättre marginaler. Låga kostnader 

och effektiv produktion är en förutsättning för att behålla konkurrenskraften, men det är utvecklingen 

av nya, innovativa produkter som driver vår lönsamhet och tillväxt.135 

 

                                                                 

134  Stråberg, Hans. The year-end 2006 report 14 Feb, 2007. http://www.electrolux.com/node35.aspx?id=1062202 
135  Stråberg, Hans. Årsredovisningen 2006.  http://ir.electrolux.com/files/Electrolux_Arsredovisning2006.pdf 
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Det är ett tecken på att resonemanget i problembakgrunden om att förändrade processer i företag är 

speciellt viktiga inför framtiden styrks. Ny teknologi, globaliseringen gör det än mer angeläget att ha 

kontroll på och kontrollera hela värdekedjan, primära aktiviteter likväl som supportaktiviteter. 

5.2.3 Intellectual capital (IC) 

Consumer Innovation Program (CIP) är ett koncernövergripande program som genomförs för att 

produktutvecklingen i koncernen ska baseras på insikter om konsumenternas behov. CIP ger de 

anställda möjlighet till insikt och att tänka i nya banor. Det finns alltid flera olika typer av lösningar på 

konsumenternas behov. Konsumenten som efterfrågar ett större kylskåp för att exempelvis förvara 

skrymmande vattenflaskor kan vara mer hjälpt av att få friskt, kolsyrat vatten direkt ur en dispenser i 

kylskåpsdörren. Genom programmet skapas ett gemensamt språk och arbetssätt. Det är mycket 

viktigt då all produktutveckling inom koncernen sker i tvärfunktionella team på global basis. 

 

Försäljningen var dalande 2003, produkter kom ut alldeles för sent på marknaden, och konsumenter 

visste inte varför de skulle köpa av Electrolux i stället för av en konkurrent.136 Sedan så började 

arbetet med Insights, som Thomas U Johansson upprepade gånger återkommer till med betoning på 

dess relevans. Detta tyder på att som resonemanget i problembakgrunden styrks – framgång kräver 

djupare förståelse av marknaden och kunderna. 

5.2.4 Benchmarking 

Benchmarking är en metod som Electrolux använder sig av idag. Oftast sker den inom den egna 

branschen. Företaget tar en produkt och plockar isär för att se hur de tänkt och på vilket sätt de har 

jobbat med marknadsfrågor och positionering. Det är tveksamt om detta verkligen är ett sätt att skapa 

en utvecklingsprocess med dynamik och förbättringsarbete som huvudsyfte. För att skapa nya inno-

vativa lösningar är vår tolkning att höjs blicken finns stora möjligheter att lära sig av andra företag 

utanför den egna branschen som lyckats. Om endast de närmaste konkurrenterna granskas finns risk 

att nya konstellationer och kombinationer förbises. Bra exempel på samverkan finns i mobiltelefoni-

branschen – i nuläget samarbetar Nokia med Prada. Detta visar på att resonemanget om kreativiteten 

blir allt viktigare som konkurrensmedel är väsentligt. 

                                                                 

136  Sains, Ariane och Reed, Stanley. ”Electrolux redesigns itself.” Business Week. 2006-11-27. 
http://www.businessweek.com/magazine/content/06_48/b4011412.htm 
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5.2.5 Balanced Scorecard (BSC) 

Finansiella perspektivet: I detta perspektiv ska resultatet från de övriga perspektivens val visas. Vi 

måste vara duktiga på allt och ha rätt balans. Den bistra verkligheten med cost och pengar finns vilket 

gör att det är spännande att ”springa ihop” framhäver Thomas Johansson. Electrolux designhistoria 

och deras medvetenhet om designens mervärde visar på att de har kontroll på att de olika perspekti-

ven gemensamt skapar ett lönsamt företag. Resonemanget visar på att ”endast när de länkas samman 

kan de skapa värde” och att design som en potentiell förstärkare av ett företags utveckling är en viktig 

tillgång för möta kundernas krav. 

 

Kundperspektivet: kan vara ett mått på kundtillfredsställelse som riktar sig till företagets interna 

processer och utvecklingsarbete. För att lösa kunden problem använder Electrolux sig av metoden 

”Consumer insight”, för att se till vilka behov kunden har. Det visar på att företaget försöker hitta nya 

lösningar och nöjer sig inte med det som redan finns på marknaden. Detta styrker resonemanget i 

problembakgrunden att företag som differentierar sig redan på företagsstrategisk nivå har bäst chans 

att väljas ut. 

 

Processperspektivet: är i första hand en analys av företagets interna processer. Ofta handlar det om 

att identifiera de resurser som företaget är i behov av att uppgradera. Thomas Johansson påvisar att 

det är en balans att få med sig alla, men ändå respektera att alla har olika funktioner, olika kompeten-

ser. Men ibland kan det vara svårt att få sin röst hörd. Det tyder på att företaget har tydliga processer 

som utvecklats med IDEO i Kalifornien. Men strategifrågor är ständigt aktuella och upptar en stor 

del av ett företags arbete. Det är sällan brister i strategin utan i genomförandet, vilket påvisas i pro-

blembakgrunden. Om företaget har lyckats med sitt processarbete får framtiden utvisa.  

 

Lärande- och tillväxtperspektivet: För att följa med i marknadens snabba utveckling ses kunskapen 

som en färskvara, då blir det viktigt för Electrolux att bestämma vilken kärnkompetens som ska 

utvecklas och byggas runt omkring. Där bidrar designers med sin kunskap i företaget och dessutom 

arbetar de med en generationsplan där alla marknadsområden i företaget får vara med och ge kom-

mentarer. Frågan är om kommentarerna tas i beaktande med tanke på att Thomas Johansson anser att 

”god design är egentligen väldigt odemokratiskt”.  

 

Det är inte alltid kunden själva vet vad som är deras behov. Det gäller att Electrolux inte nöjer sig 

med en lyckad satsning, en succé som till exempel den med Ergorapido. Människors städvanor för-

ändras det har visat att vi städar annorlunda, vi vet det inte men det visar sig att två dammsugare är 

bra att ha. Det visar på att Electrolux utvidgar sina marknader. Det är ett tecken på den dubbla utma-

ningen som ledare står inför. Hur ska de mobilisera humankapital och informationsresurser när den 

allt mer drivna och kräsna kunden bestämmer i slutändan. 
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5.2.6 Design management 

Electrolux använder sig av design som en strategisk resurs i alla delar av företaget enligt det som 

framkommit, med personlig kontakt och övrigt material som har varit tillgängligt. Det som saknas är 

ett verktyg för att kommunicera ut budskapet i organisationen. Idag använder sig företaget av CIP-

träningen som är känd inom företaget. Men för att underlätta och skapa större förståelse krävs något 

mer. Ett visuellt verktyg som Strategy Maps eller Balanced Scorecard finns inte idag, vilket skulle 

kunna underlätta det dagliga arbetet. 

Detta kan kopplas ihop med problembakgrundens argument att de anställda hör orden mission, 

vision och strategi, men förstår inte vad orden står för. Vad ska och kan just de göra för att hjälpa 

företaget att lyckas? 

 

 

5.3 Analys och tolkning av Swedbank 
 

Underlaget till analysen och tolkningarna här är en kombination av intervjun med Swedbanks varumärkeschef Anders 

Ragvald och designkonsulten Mats Dafnäs från Embrink Design som de samarbetade med i varumärkesuppbyggandet.  

5.3.1 Designtrappan 

Det femte trappsteget placerar design som en spetskompetens i styrelsen. Styrelsen kan på det sättet 

använda design i arbetet med att utveckla verksamheten. Vidare stärks designens strategiska betydelse 

vilket genomsyrar hela organisationen. I Swedbanks fall så har en ovanligt engagerad styrelseordfö-

rande tillsammans med en externkonsult jobbat strategiskt med varumärket och namnbytet. Det är ett 

tecken på att de ligger högst på trappans femte steg. Design har dock mer att bidra med i Swedbank, 

ännu har vi inte fått känslan att design finns med vid strategisk utformning av nya tjänster. Det styr-

ker resonemanget i problembakgrunden med att design och designers har en viktig funktion att fylla 

på hög företagsledningsnivå. 

5.3.2 Strategi + Värdekedja ���� Värdestjärna 

Teorier om strategi handlar bland annat om att uppnå ett fastställt mål på enklaste och säkraste sättet 

– med det viktiga tillägget: i förhållande till omgivningen. Det finns dock en kritisk punkt i allt utveck-

lingsarbete, när en strategi är uppfylld måste man snabbt växla till nästa. En global designstrategi med 

en designsjäl som syns och verkar i hela har visats vara en tillgång. Det strategiska värdet av design, 

som länk mellan design och företagets strategiformuleringsprocess. Vi kan konstatera att Swedbank 

ser kommunicerandet av designstrategier som en process där alla ska med. Det gäller att skapa förstå-

else och acceptans för uppsatta strategimål. Som Anders Ragvald säger: ”Skapa ambassadörer som tar 



 54

varumärkesbyggandet vidare”. Mycket har gått bra tack vare att ledningen har varit engagerade i 

frågan på ett tidigt stadium. Det stärker problembakgrundens resonemang om att de anställda måste 

engageras och få kunskap, involveras i hela processen från mission till aktiv personlig handling. 

5.3.3 Intellectual capital (IC) 

Teorier om intellektuellt kapital visar på att vi lever i en ny immateriell ekonomi. Uppbyggandet av 

kundrelationer är i allra högsta grad en marknadsinvestering. ”Människan är företagets viktigaste 

resurs!” Det stämmer in på Anders Ragvalds planer på kontorens roll, han menar att kontoren borde 

justeras för att bli mer av en mötesplats. Vår åsikt är att design kommer att ha stor betydelse för att 

skapa den ultimata mötesplatsen. Swedbank ser den personliga relationen med både anställda och 

kunder som viktig. Det visar på att integrationen av design är en potential och kan användas som 

förstärkare av ett företags strategiska utveckling.  

5.3.4 Benchmarking 

Swedbank använder sig av funktionell benchmarking, nyttjar kontaktnät både formellt och informellt 

i olika sammanhang. Anders Ragvald säger: ”Man måste i dagsläget gå utanför den egna branschen”. 

Det menar vi är ett tecken på nytänkande och de är öppna för nya idéer och affärslösningar. Detta 

kan kopplas ihop med problembakgrundens tankar om att det är betydelsefullt att låta de anställda 

våga tänka i nya banor, se nya möjligheter. 

5.3.5 Balanced Scorecard (BSC) 

Finansiella perspektivet: Under det finansiella perspektivet fastställs flera av de långsiktiga målen, och 

i och med det flera av de övergripande spelreglerna och förutsättningar för de andra perspektiven. 

Swedbank vet vad som behövs göras och avsätter pengar för att nå fram till målen, dock är inte själva 

ordet design i fokus. Detta stödjer resonemanget att det finns en gräns för reducering av kostnader, 

”Only one can be the cheapest – the others have to use design”. 

 

Kundperspektivet: Fungerar inte tillflödet av rätt produkter och tjänster som tillfredsställer kundens 

behov genereras inte heller några intäkter. Det kan leda till att företaget förlorar sin kraft och dör. 

Swedbank använder sig inte i stor utsträckning av design vid utveckling av sina banktjänster, enligt 

Ragvald. Vilket kan tolkas att företaget inte uppmärksammar att differentiering med hjälp av nya 

mervärden även kan appliceras till tjänster. Det påvisas i problembakgrunden att det är av vikt för 

både produkter och tjänster. Design är sedan länge ett viktigt konkurrensmedel för att sälja konsu-

mentprodukter och av allt att döma kommer det att förbli en viktig faktor när det gäller att profilera 

sig.  
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Processperspektivet: Processperspektivet är i första hand en analys av företagets interna processer. 

Ofta handlar det om att identifiera de resurser som företaget är i behov av att uppgradera. Swedbank 

har i processen att få med sig hela personalen. Till hjälp för att nå ut till medarbetarna har en reklam-

byrå varit delaktiga, för att se till att  alla designelementen finns med för att lyckas. Det visar på hur 

viktigt det är med visuella verktyg som reklamfilmen har använts till, för att förmedla ut strategin 

bakom förändringsarbetet som tas upp i problembakgrunden. 

 

Lärande- och tillväxtperspektivet: Det viktiga är att utveckla och förbättra kunskapen som behövs för 

att förstå och tillfredsställa kundens behov. Swedbank tar in expertkompetens när det behövs. Vår 

åsikt är att det kan vara en risk då inte den egna kunskapen byggs upp, utan den försvinner när pro-

jektet avslutas. Den unika kärnkompetensen kan gå förlorad som kan hjälpa företaget att förbättra 

servicen och bli ledande som är deras mål. Om designkompetensen även byggs upp på företaget kan 

fördelar skapas som stödjer resonemanget att logiskt, linjärt tänkande fortfarande är viktigt men en 

person med ett kreativt anlag har helheten och kan tänka i andra banor som diskuteras i problembak-

grunden. 

5.3.6 Design management + Balanced Scorecard 

Kärnan i företagsekonomi är en fråga om värdeskapande, skapa värde! Denna syn är en bra utgångspunkt 

för mötet mellan design och ekonomi, båda kan betraktas som skapande ämnen. Anders Ragvald säger 

med kraft; bara genom att framtona på ett annat sätt upplevs Swedbank som ett nytt företag. Det visar på 

designens synergieffekt, resultatet är att de anställda ställer sig bakom företagets strategi. Det i sin tur har 

bevisligen lett till nya kunder. 

Balanced Scorecard sammankopplat med design management täcker in alla aspekterna på design manage-

ment-skapande värde. Det är grunden för en värdemodell med design som differentiator, integrerare,  

förändrare och lönsamhet. Swedbank håller på att ta fram ett ”brand scorecard”, men i dagsläget är det 

på en övergripande nivå. Vi anser att i framtiden skulle även design kunna involveras i deras ”brand 

scorecard” för att visualisera designens betydelse och därmed skapande av mervärde. Det anser vi kan vara 

grunden till ett gemensamt språk mellan ekonomer och designers.  
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6 Avslutande diskussion 

I den här delen presenteras slutsatser som författarna kommit fram till med återanknytning till uppsatsens pro-

blemformulering:  

 

� Vilka möjligheter finns det att integrera design som mervärde på ledningsnivå? 

 

När design inte refereras till en kostnad för företaget utan design ses som en nödvändighet för att 

uppnå uppsatta mål, har det högsta steget på designtrappan uppnåtts. Där anser vi att Electrolux och 

Swedbank befinner sig idag. Vi kan se att det finns en medvetenhet om designens betydelse på led-

ningsnivå, men designens påverkan är mer påtaglig för fysiska produkter. Vi hävdar att designen är 

lika applicerbar på tjänster för att skapa lönsamhet. Det krävs dock en större kreativitet för att tänka i 

dessa banor, och där ser vi designers givna roll. 

 

Designens betydelse som en strategisk resurs bör ses som en resa där företaget skapar och bygger upp 

sin egen designhistoria som Electrolux har gjort, skapar igenkännande. Det kan öka företagets lön-

samhet även i andra delar, till exempel i marknadsföringssammanhang då det redan finns en berättelse 

att bygga vidare på, som kunderna känner igen.  

 

Det krävs en eldsjäl med designkompetens på varje företag som kan integrera mervärdet som design 

skapar för företaget. Frågor av mer strategisk och visionär karaktär på dagordningen i styrelserummet 

är ett viktigt steg att involvera designers i. Mångfald och olika bakgrunder är alltid viktigt, en bredd-

ning av kompetensen har mycket att tillföra. Designers och designprocessen kan göra hela företaget 

mer kreativa, skapa en mer kundorienterad organisation och mer av samarbete i innovationsproces-

sen. Design som en process som kan förändra hela företagsstrukturen och kulturen. Därför är det 

inte bara den fysiska produkten eller det kreativa skapandet som värderas, det är också processen som 

leder till dessa produkter. Där skulle designers kunna fungera som ett utmärkt bollplank enligt vår 

uppfattning. 

 

Allteftersom vi har ökat vår kunskap om vad design kan göra för att skapa lönsamhet så har design utvid-

gats till något mer än taktiskt marknadsföring. Design erbjuder krafter som skapar balans mellan de fyra 

kapitalen – finansiellt kapital, kundkapital, kompetenskapital, strukturkapital.  
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    Vi ser följande 4 designkrafter 
                  som en strategisk resurs: 

 

Designens tillskott för att skapa en differentiering på dagens konkurrensutsatta 

marknad ses som en självklarhet är vår slutsats. Det intellektuella kapitalet spelar en avgörande roll. 

En resurs som skapar det unika är ovärderlig. Det gäller att investera i de resurser som är viktiga och 

att fördjupa sin kompetens inom dessa områden. För att lyckas med att ta tillvara det intellektuella 

kapitalet, är en decentraliserad organisation att föredra på grund av kortare beslutsvägar och skapande 

av en känsla inom företaget, att alla har en viktig betydelse för att nå framgång i ett företag. 

 

Design som förändrare. Mångfald är inte att underskatta, det krävs både kvinnor och män 

för att få till en bra kombination vid beslutsfattande. Det finns många vägar att bygga konkurrensför-

delar och samma mångfald gäller det designdrivna värdeskapandet. Lika viktigt borde det vara att ha 

en tillgång till kompetens som sträcker sig från en konkret nivå till en abstrakt. Det vill säga det är lika 

viktigt att ha en designer på ledningsnivå som en ekonom för att öka chanserna till att fatta bra beslut. 

 

Designens integrerande kraft. Formulerade strategier blir många gånger inte genomförda. 

Eller tar form på annat sätt än tänkt. Det är viktigt att en strategi blir klart formulerad och konkretise-

rad i affärs- och verksamhetsplaner. Benchmarking är ett hjälpmedel som är bra att använda för att få 

en tydlig referens och ett viktigt inslag i strategiarbetet. En uppföljning av företagets strategi underlät-

tas genom användning av ett styrkort där designstrategin översätts i konkreta och mätbara mål. 

 

Design är en lönsam verksamhet. Genom att sikta in sig på mål istället för mått, så syns 

orsaken till ökade resultat bättre. Det är inte alltid lätt att säga när ett mål är uppfyllt, men för att 

stimulera och få till stånd en process som innefattar hur det går att göra saker annorlunda för att nå 

målet så undviks problemet med att bara göra saker bättre. Det är i denna process som designers har 

mycket att bidra med. Men det är inte alltid en lätt process – i Balanced Scorecard betonas det viktiga 

med att ha mål som tar upp mjuka värden. Design erbjuder fyra krafter som skapar mervärde inom 

företagsledning, och dessa fyra inriktningar kan ses som ett system med visionen i centrum. Design-

mervärdesmodellen och dess applikationer tillsammans med BSC-redskapen förser designers och 

managers med ett gemensamt språk och det kan hjälpa designkåren att få till stånd en förändring från 

projektbaserat till kunskapsbaserat arbetssätt. 

1. 

2. 

3. 

4. 



 58

Följaktligen ger denna värdemodell ett sammanhängande ramverk till den allt mer framväxande 

trenden för ett designledarskap och förklarar potentialen av ett designtänkande vid analyserandet av 

utmaningarna som chefer står inför. Sinnesskapande, komplexitet, användarcentrerade innovationer, 

byggandet av en socialt ansvarstagande organisation och så vidare. På det här sättet integreras design 

och management till en och samma värld.  

6.1 Kunskapsbidrag 

Här följer på följande tre sidor ett försök av uppsatsförfattarna att applicera den designbaserade 

värdemodellen på ett tänkt företag, Företaget XY. 



Företaget XY:

Mått, mål och förslag

strategy into action!



Hur ska vi uppfattas – genom design 
–  av våra kunder för att kunna uppnå 
vår vision?

2. DESIGN SOM DIFFERENTIERING. 
DESIGN MANAGEMENT SOM 
 UPP FATTNING OCH VARUMÄRKE

För att göra våra intressenter tillfreds-
ställda – hur kan design bidra till de 
affärsprocesser vi är bäst på?

3. DESIGN SOM RESULTAT.
DESIGN MANAGEMENT SOM EN 
INNOVATIONSPROCESS

Hur kommer vi att – genom design – att 
klara av förändringar och  förbättringar?

4. DESIGN SOM EN VISION. 
UTÖVER ”AVANCERAD  DESIGN”-
MANAGEMENT

För att lyckas fi nansiellt – hur ska design 
framställas inför våra aktieägare?

1. ”BRA DESIGN, ÄR BRA AFFÄRER”. 
DEN HISTORISKA EKONOMISKA 
DESIGN MANAGEMENT-
MODELLEN

För att öka förståelsen för design och 

designers möjlighet till skapande av 

mervärde för en hel organisation så 

applicerar vi nu modellen med Balanced 

Scorecard och Strategy Maps på ett fi ktivt 

företag — Företaget XY, det är sju år sedan 

starten och verkar i försäkringsbranschen.

Vi kommer att använda oss av benchmarking och ett fåtal 
fi nansiella nyckeltal och väl valda KPIs, key performance 
indicators. Benchmarkingens syfte är att jämföra med företag i 
samma bransch, best-in-class. Vi kan också jämföra Företaget XY 
med ett framgångsrikt företag utanför branschen, det kan det till 
exempel handla om att se på ett visst klädföretags aktiviteter. Mål 
sätts sedan långsiktigt baserat på benchmarkingresultaten vi får 
fram. Vi har gett förslag på olika KPIs, se fi gur x. KPI tenderar 
att vara fi nansiella i toppen av företaget, och mer operationella 
desto närmare frontlinjen av medarbetarna. Vi har resonerat 
utifrån den kritiska framgångsfaktorn; att produktutvecklingen är 
marknadsledande. Som illustreras i strategikartan på följande sida 
så sammanförs olika nivåer av mål, mått och aktiviteter över de fyra 
perspektiven: utveckling, process, kund, fi nansiellt.



Kartläggning av ett strategiskt tema, i detta fall handlar det om fokus på att den kritiska 

framgångsfaktorn uppfylls; att leverera enligt kundernas behov. Den första kolumnen visar för 

varje perspektiv hur de uppsatta värdeskapande målen hänger ihop med varandra, med början i det 

för Företaget XY centrala utvecklingsperspektivet. Nästa kolumn visar för varje perspektiv valda 

KPIs, uppsatta mål ska anges på strecket. Sista kolumnen listar speciella gemensamma projekt 

som är menade att skapa synergieffekter för varje perspektiv och summan som är avsatt för dessa. 

Figuren bygger på Kaplan och Nortons modell men vi har applicerat den på Företaget XY.

Minska
operationella 

kostnader

Leverera
enligt

önskemål

Innovativa
och eff ektiva

lösningar i
projekten

Skapa
företagskultur

med vilja/
beredskap

• Nya systemlösningar,
produktcykler SKR __

• Införande av
CRM-system SKR __

• ISO 9001 SKR __

• Kundlojalitetsprogram
  SKR __

• Marknadsvärde ____

• Kundvärde ____

• Varumärke ____

• Konsument-
undersökningar ____

• Innovation ____

• Utvecklings-
intensitet F&U ____

• Time to market ____

• Teknologi ____

• Förändrad ledning ____

• Teamintensitet ____

• Empowerment ____

• Kunskapsinhämtande
process ____

• Fantasifullt ____

• Projektvärdering SKR __

• Nätverkssamarbete,
cross-functional SKR __

• Gemensamma SKR __
bassystem 

TOTAL BUDGET SKR __

MÄTNING AV: MÅL:

• ROI ____

• Aktiemarknadsvärde ____
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FÖRETAGET XY SKA BLI LEDANDE PÅ PRODUKTUTVECKLING

  
 STRATEGIKARTA Balanced Scorecard AKTIVITETSPLAN

HANDLING: BUDGET:

• Kostnadseff ektivitet SKR __

• Ökade inkomster SKR __
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6.2 Framåtblickar 

Design går följaktligen att integrera i en värdeskapande styrmodell. Så att mäta effekten av designvär-

det är en nyckelfaktor för designers som lyckosamt vill genomföra sin designstrategi – och för design 

managers som vill presentera design som ett verktyg i värdeskapande marknadsföring. Med andra ord, 

designers och design managers gör ett större intryck på affärsledare när de använder en värdebaserad 

modell för att mäta effekten av design. För designers är dessutom Balanced Scorecard lätt att ta till 

sig, det är visionellt, såväl som holistiskt. Därmed vore det intressant att göra en undersökning och se 

vad just designers tycker om modellen. Förslagsvis en fallstudie – att följa ett visst projekt mer ingå-

ende och se om genomförandet av design som mervärde genom Balanced Scorecard som verktyg 

fungerar. 
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 A 

Intervjuguide: BILAGA 1 
Datum: 
Informant: 
Plats: 
Intervjuare: 
 
 
 
 

INLEDNING och ALLMÄNT om företaget:  

 Organisationen, uppbyggnad. Vad har företaget för mission, vision, strategi? 

 
 

1. Designtrappan 

1.1 Hur är synen på design inom verksamhetsstyrningen i företaget, ses den som en kostnad eller mer-

värde? 
 

1.2.  Är det viktigt att kunna mäta lönsamheten på designens påverkan? 

 

 

2. Strategi + Värdekedja ���� Värdestjärna 

2.1  Hur kommuniceras strategin genom företaget? 

 
2.2  Hur gör ni för att visualisera strategin, har ni någon modell? 

 

2.3   Finns det någon kartläggning för hur yttre krafter påverkar företaget ur ett konkurrensperspektiv? 

Omvärldsanalys, benchmarking?  
 

2.4  Om inte, kan ni se det som en framtida hjälpmedel för styrning i er verksamhet? 

 

 

3. Intellectual capital (IC) 

3.1  Hur viktiga är personliga relationer till kunder? 

 

3.2  Om en medarbetare försvinner, hur påverkas kundrelationen? 



 B

 

 

 

4. Benchmarking 

4.1  Jämför ni er med andra, externt eller internt? 

 

 

5. Balanced Scorecard (BSC) 

 Design + finansiellt perspektiv:  

5.1 Använder ni er av design som en källa till ökad försäljning idag? 

5.2 Om ja, på vilket sätt? 
5.3 Om inte, kan ni tänkas använda er av det i framtiden? 

5.4 Vad kan förbättras? Kommunikation, teamwork, relationer… 

 

 

 Design + kundperspektivet: 

5.5  Använder ni er av design som differentiator idag? 

5.6 Om ja, på vilket sätt? 

5.7 Om inte kan ni tänkas använda det i framtiden? 
 

 

 Design + interna processperspektivet:  

5.8 Använder ni design för att förbättra processen vid ny produktutveckling idag? 
5.9 Om ja, på vilket sätt? 

5.10 Om inte, kan ni tänkas använda det i framtiden? 

 

 

 Design + lärande- och tillväxtperspektivet:  

5.11 Använder ni er av design för att skapa nya affärsmöjligheter idag? 

5.12 Om ja, på vilket sätt? 

5.13 Om inte, kan ni tänkas använda er av det i framtiden? 
 

5.14 Har ni någon sakkunnig inom området design idag? 
5.15 Om ja, hur används resursen? 

5.16 Om inte, kan ni tänkas använda er av det i framtiden? 

 

 
 

6. Design management och BSC + Strategy Maps 

6.1  Känner ni till ett styrkort som heter Balanced Scorecard? 

6.2  Känner ni till Strategy Maps? 

 

 



 C 

Informationsbroschyr: BILAGA 2 
 

 

Här följer på följande fem sidor den trycksak som vi skickade ut inför intervjuerna. 
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EKONOMI, TEKNIK OCH DESIGN är ett treårigt program vid Södertörns högskola som kombinerar 
kunskaper i design, teknik och företagsekonomi = designkunniga ekonomer med en bred 
kunskapsbas. Företagsekonomi är grunden, men vi har läst kurser inom avtalsrätt, design 
management, designmetodik, material- och produktionsteknik, färg och form mm. En del 
av kurserna sker i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Konstfack i 
Stockholm.   

Sista delen i vår utbildning är C-uppsatsskrivandet, som ska ge oss insikt och förståelse för 
organisationer ur olika perspektiv. ”The language of  management is money”, har någon 
sagt. I affärslivet gäller det att veta vilka åtgärder som lönar sig. Vi har i vår uppsats fokus 
på design som en strategisk resurs; skapande av mervärde. Kunskapsbaserade tillgångar, är 
mycket viktiga för företagens framgång i dagens hårda konkurrenssituation. Mer än 75% 
av det genomsnittliga företagets marknadsvärde kommer från immateriella tillgångar som 
traditionella redovisningssystem inte klarar av att värdera. Vilka resurser har företag i form 
av kapital, fysiska tillgångar, människor, teknik, varumärke och relationer?

Eftersom siffror utövar ett stort infl ytande på beslut och åtgärder, behövs en redovisning 
som stöder arbetet med immateriella tillgångar. Det fi nns tecken på att marknadsförare 
alltför ofta upplever att redovisningen är stelbent och föråldrad. Stämmer det? Ett företags 
personal utövar olika specialiteter – ledningen, ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen, 
försäljningen – hur ser dessa på redovisningen av andra resurser än enbart de ekonomiska. 
Verkar de verkligen i skilda världar? Vi har fördjupat oss i detta och vill undersöka om det går 
att arbeta med något gemensamt konkret och visuellt verktyg. 
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Nyckelord: 
Strategisk ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, 
mission, vision, strategi, value chain, design 
management, nyckeltal, Balanced Scorecard, bench 
marking/learning, strategy maps.
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Kortfattat om upplägget av vetenskapliga teorier
som vi använder oss av:

1. Designtrappan från
Dansk Design Center

Företagen högst upp på designtrappan, på steget design som 
innovation, anser att design har en så central betydelse att den 
kan omformulera hela eller delar av verksamheten. Företagen 
på steget design som process låter design vara en viktig aspekt 
som genomsyrar stora delar av företaget och integreras tidigt i 
utvecklingsprocessen. Under återfi nns design som formgivning 
där design enbart används för den avslutande formgivningen. På 
det första trappsteg fi nns icke-design då design är en försumbar 
del av företagets verksamhet.

2. Strategi + värdekedjan
av Michael Porter

Konkurrentstrategi handlar om att vara annorlunda. För att förstå 
det grundläggande med konkurrensfördelar och vad ett företags 
strategi skulle kunna bidra med krävs en indelning i separata 
delar av företagets aktiviteter – i dess värdekedja. Ett system av 
ömsesidigt beroende aktiviteter som är länkade till varandra, 
en aktivitet påverkar en annans kostnad eller effektivitet. Ofta 
handlar det om kompromisser när utförandet av olika aktiviteter 
ska optimeras. Till exempel kan en mer kostsam produktdesign 
med exklusivare råmaterial till sist ge effekter som minskade 
servicekostnader efter köpet. Det är sådana kompromisser ett 
företag måste lösa i enlighet med dess strategier för att vinna 
konkurrensfördelar.

3. Relationsmarknadsföring
av Gummesson

Relationsmarknadsföring (RM) sätter relationer, nätverk och 
interaktion i fokus. En bra relationsmarknadsföring ger ökad 
produktivitet som i sin tur ger större lönsamhet. Nya typer av 
organisationer och organisationsmönster uppstår. Ett närmande 
mellan marknadsföring och organisationstänkande RM ska leva i 
tre miljöer: marknaden, samhället och organisationen.



Design management

Filosofi sk nivå

Design som strategisk resurs

Strategisk nivå

Operativ nivå

Designfi losofi .
Designens roll för företagets 

vision och affärsidé.

Strategisk ledning av design: 
samordning av olika

designområden.

Operativ ledningOperativ ledningOperativ ledning
av designprojekt.

Visuell identitet

Produktdesign
Informationsdesign

Miljödesign

6. Strategy Maps och design 
management 

Lösningen på utförandet av en strategi är att alla i organisationen 
förstår den. Genomförande av affärsstrategier sker ofta genom 
att företagsledningen ger begränsade beskrivningar av vad de 
anställda ska göra och vilka uppgifter som är av betydelse. 

Kaplan och Norton som är grundarna till BSC och Strategy 
Maps menar att det inte konstigt att många företag misslyckas vid 
utförandet av sina strategier. För hur ska anställda kunna fullfölja 
en plan de inte till fullo förstår?

Med Strategy Maps får de anställda en tydlig insyn i hur deras 
arbete är länkat till de övergripande målen i organisationen, och 
gör det möjligt för dem att samarbeta koordinerat och i riktning 
mot önskat syfte. Kartorna ger en visuell framställning av ett 
företags viktiga mål och de lika viktiga orsak-verkan-relationerna 
mellan dessa, det som driver det organisatoriska utförandet.

4. Benchmarking
Benchmarking används för att jämföra organisationer för att 
skapa en utvecklingsprocess med dynamik och förbättringsarbete 
som huvudsyfte. Benchmarking är ett sätt att värdera ett företags 
strategier och prestationer mot företag som är bäst på marknaden, 
både mot företag som är inom såväl som utanför den bransch som 
det aktuella företaget befi nner sig i. Målet med benchmarking är 
att identifi era de resultat och aktiviteter som är de mest enastående 
och sedan tillämpa dessa metoder på den egna enheten i syfte att 
förbättra produkter och processer

5. Balanced Scorecard – av 
Kaplan & Norton

Balanced Scorecard (BSC) riktar uppmärksamheten på hur 
företagets konkurrensförmåga ska nå nya nivåer. Grundtanken 
med Balanced Scorecard är att genom de fyra perspektiven 
– det fi nansiella perspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet 
och kundperspektivet – ska det gå att koppla den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och 
strategin. Bakom de fyra olika perspektiven ligger en grundtanke, 
uttalad vision och strategi. För vart och ett av de fyra 
perspektiven formuleras mål, mått på konkreta målsättningar och 
handlingsplaner. Det är en fortlöpande process där styrkortet har 
som uppgift att lyfta fram vad som är det mest väsentliga.
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Strategin

Finansiellt perspektiv

Kundperspektiv

Internt perspektiv

Lärande- och
tillväxtperspektiv

”Om vi lyckas, hur kommer
vi att uppfattas av

aktieägarna?”

”För att uppnå vår vision,
hur måste vi uppfattas av

våra kunder?”

”För att tillfredsställa våra
kunder, vilka processer

måste vi vara överlägsna i?”

”För att uppnå vår vision,
vad måste vår organisation

lära och bli bättre på?”



Intervjuguide:

1. Designtrappan från
Dansk Design Center

1.1 Hur är synen på design inom verksamhetsstyrningen i 
företaget, ses den som en kostnad eller mervärde?

1.2.  Är det viktigt att kunna mäta lönsamheten på designens 
påverkan?

2. Strategi + värdekedjan
av Michael Porter

2.1 Hur kommuniceras strategin genom företaget?

2.2 Hur gör ni för att visualisera strategin, har ni någon 
modell?

2.3  Finns det någon kartläggning för hur yttre krafter 
påverkar företaget ur ett konkurrensperspektiv? 
Omvärldsanalys, benchmarking? 

2.4 Om inte, kan ni se det som en framtida hjälpmedel för 
styrning i er verksamhet?

3. Relationsmarknadsföring
av Gummesson

3.1 Hur viktiga är personliga relationer till kunder?

3.2 Om en medarbetare försvinner, hur påverkas 
kundrelationen?

4. Benchmarking
4.1 Jämför ni er med andra, externt eller internt?

5. Balanced Scorecard – av 
Kaplan & Norton

Design + kundperspektivet:
5.1 Använder ni er av design som differentiator idag?Använder ni er av design som differentiator idag?
5.2 Om ja, på vilket sätt?
5.3 Om inte kan ni tänkas använda det i framtiden?Om inte kan ni tänkas använda det i framtiden?

Design + processperspektivet:  
5.4 Använder ni design för att förbättra processen vid ny Använder ni design för att förbättra processen vid ny 

produktutveckling idag?
5.5 Om ja, på vilket sätt?
5.6 Om inte, kan ni tänkas använda det i framtiden?

Design + lärande- och tillväxtperspektivet:  
5.7 Använder ni er av design för att skapa nya affärsmöjligheter 

idag?
5.8 Om ja, på vilket sätt?
5.9 Om inte, kan ni tänkas använda er av det i framtiden?

5.10 Har ni någon sakkunnig inom området design idag?
5.11 Om ja, hur används resursen?
5.12 Om inte, kan ni tänkas använda er av det i framtiden?

Design + fi nansiellt perspektiv:  
5.13 Använder ni er av design som en källa till ökad försäljning 

idag?
5.14 Om ja, på vilket sätt?
5.15 Om inte, kan ni tänkas använda er av det i framtiden?

5.16 Vad kan förbättras? Kommunikation, teamwork, 
relationer…

6. Strategy Maps och design 
management 

6.1 Känner ni till ett styrkort som heter Balanced Scorecard?
6.2 Känner ni till Strategy Maps?
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