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Abstract 
Many design agencies and designers like to see design as a longtime strategic investment 

for any company. However, knowledge of design as a strategic resource depends on ones 

professional background and ones knowledge of design as such. It is common today that 

clients meet design agencies and therefore design with a certain skepticism concerning its 

role in the company. Within the prodctdevelopment-process the company’s different 

functions meet. Those are people differing in education, background and knowledge.  This 

fact and the differing visions concerning design lead to gaps within the cooperation between 

design agency and their client. 

 

This study’s aim was to explain these gaps from the industrial design agency’s perspective. 

Especially when the cooperation intends to strengthen the client’s brand through product 

design. We tried to gain insight in the design agencies’ working-process and their attitude 

towards cooperation and their clients through case studies. Three design agencies in the 

greater Stockholm area were chosen and interviews were made in November 2007. The 

collected data was then mainly analyzed through gap analysis. 

 

The study shows that the contact between design agency and the client’s management level 

plays a vital role in preventing the management gap. This gap is a result of differing visions of 

the design service and can lead to different levels of ambition between the partners. By 

taking this gap into consideration early on, the design-agency can access important 

information about the client’s company and design can be used efficiently as a strategic 

resource. In addition to that the project’s brief influences the quality of the cooperation 

strongly.  

 

The interpretation of brand values to design features is reason for communication-problems 

between agency and client. Visualizing of ideas, early prototyping and regular meetings can 

help minimizing this gap. However, a basic condition for successful brand communication is 

the client’s internal organization. It is vital that Marketing and Research and Development 

find a common language in order for the design project to become a success. 

 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Brand, Branding, Brief, Client, Cooperation, Design, Design agency, Gap, 
Gap analysis, Interview, Qualitative study 
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Sammanfattning 
Idag är designbegreppet mycket omdiskuterat. Många designbyråer ser gärna 

arbetsprocessen med design som en långvarig strategi. Men kunskapen om design som en 

strategisk resurs skiljer sig beroende vilken disciplin man kommer ifrån och vilken kunskap 

man har om designämnet. Det är idag vanligt att designbyråer möts av en viss skepsis om 

hur design ska behandlas hos uppdragsgivaren i ett samarbete. Inom ramen av 

produktutvecklingsprocessen möts företagets olika funktioner där olika personer med olika 

utbildningar, bakgrunder och expertis samarbetar. Tillsammans med synen på 

designbegreppet och uppdragsgivarens hierarkiska struktur gör att det kan uppstå gap i 

samarbetet mellan designbyråer och deras uppdragsgivare.  

 

Syftet med denna studie har varit att förklara hur dessa gap uppstår i samarbetet sett ur 

designbyråns perspektiv. I synnerhet när det gäller projekt som avser uppdragsgivarens 

varumärke. Vi har genom fallstudier med tre designbyråer, alla verksamma i Stockholm 

försökt att få en insikt i arbetsprocessen och hur denna sett ut och hur samarbeten skett med 

deras uppdragsgivare. Den insamlade empirin har sedan analyserats grundligt främst genom 

gapanalysen. 

 

Det som framkommit av studien är att kontakt med ledningen spelar en viktig roll i 

förebyggandet av det gap som kan uppstå mellan uppdragsgivares ledning och designbyrån. 

Ledningsgapet uppstår eftersom parterna har olika syn på designtjänsten. Det kan leda till 

olika ambitionsnivåer och påverkar designtjänsten negativt. Genom att tidigt ta hänsyn till 

gapet kan designbyråerna lättare få tillgång till relevant information och designens 

strategiska karaktär kan utvecklas. Dessutom påverkar briefen kvalitén på hela samarbetet. 

 

Tolkning mellan varumärkesvärdena och designkännetecken ligger till grund för ett 

kommunikationsproblem mellan uppdragsgivare och designbyrå. Vi kan konstatera att det 

kan minskas genom visualisering av idéer, tidiga prototyper och regelbundna avstämningar. 

En förutsättning för framgångsrik varumärkeskommunikation ligger internt i uppdragsgivarens 

organisation. Det är viktigt att marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen finner ett 

gemensamt språk för att designprojektet ska bli framgångsrikt. Vi hoppas att vår kartläggning 

av vår egna reviderade modell av samarbetet kan bidra till ett nytt synsätt och ett nytt 

tankesätt när fortsatta samarbeten sker.  

 

Nyckelord: Brief, Design, Designbyrå, Gap, Gapanalysen, Intervjuer, Kvalitativ studie, 

Samarbete, Uppdragsgivare, Varumärke, Varumärkesbyggande 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I detta kapitel introducerar vi studien för läsaren. Bakgrunden ska ge en uppfattning om 
problemet och behandlar områden design, varumärke och samarbete mellan designern och 
uppdragsgivaren. Avslutningsvis presenteras forskningsfrågan och studiens syfte. 
Avgränsningen avslutar detta kapitel. 
 

Designens utveckling 

Idag möts konsumenterna av otaliga alternativ att välja emellan; alltifrån tandborste och 

tandkräm på morgonen, över lunchställen, utbudet av matvaror till middagen, till kvällens alla 

TV program. För att konsumenterna ska välja just företagets alternativ behövs möjligtvis ett 

speciellt kännetecken och varför ska konsumenten välja just det alternativet?  Faktorer som 

avgör kan vara konkurrerande lågt pris, starkt varumärke, otrolig fin förpackning eller att den 

helt enkelt täcker konsumenternas behov. Säkert är att det är länge sedan konsumenten 

bara såg på priset före ett köpbeslut. Ur företagens perspektiv finns inte enbart 

vinstmaximering på agendan, även teknisk know-how, management-kompetens och lojalitet 

hos kunder är viktigt. Dessa aspekter är viktiga idag för att kunna konkurrera på en marknad 

där det gäller att skapa en långvarig relation till kunderna. Under tidigt 1900-tal var det vanligt 

att ingenjörer och teckningskunniga ritade industriprodukter. Allt eftersom tiden gick blev 

även tekniken mer avancerad och den estetiska kvaliteten hos industriprodukter behövde 

höjas. Ett samarbete mellan konstnärer och personer från industrier började ta fart. 

Föreningen Svensk Form startade år 1914 en förmedlingsbyrå som ordnade kontakter 

mellan konstnärer och fabrikanter på större industrier. Samarbetet mellan konstnärer och 

fabrikanter visade på lyckade resultat, då glasbruket Orrefors lyckades internationellt1. Just 

den industriella formgivningen gjorde att planering för formen hos en produkt särskildes från 

själva produktionen och skulle skapa ett mervärde för varumärket. Som det nämndes 

tidigare, så beskrevs företagens produktion som allt mer immateriell. Företagen sålde inte 

enbart fysiska produkter, utan även emotionella värden2.  

                                                
1 SVID och Raster Förlag. Ekström, Karin M. 2007. Under Ytan- en antologi om designforskning. Raster Förlag. 
Stockholm. Sida 280. 
2 Zetterlund, Christina. 2002. Design i Informationsåldern- Om strategisk design, historia och praktik. Raster 
Förlag. Stockholm. 
Julier, Guy, 2000. The Culture of Design. Sage publications. London. Sida 2. 
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Begreppet design introducerades som ett komplement till konsthantverket. Detta krävde en 

ny organisation och särskilda personer som gjorde planer och skisser för produktens design. 

Konsumtionen började utvecklas i Sverige efter andra världskriget och speciellt under 1950-

talet3. En stark framtidstro i samband med en ökad välfärd, ledde till ökad konsumtion, men 

också till uppdriven konkurrens.  

 

Konsumtionssamhället möter industridesign 

Design fick en strategisk roll då de emotionella värdena skulle utvecklas av information som 

filtrerades genom företagens varumärken. Då konkurrensen hårdnat kunde inte företagen 

bara se till själva köptillfället, utan var även tvungna att skapa en relation för att behålla 

kunderna och skapa en lojalitet. Innan hade många företag litat på den fysiska produktens 

säljförmåga och intresset från kunderna4. Istället för att bara beakta själva köpet, började 

företag se mer på kunden och dennes uppfattning. På så sätt fick kundens känslor och 

uppfattningar till varumärket en betydelse för företagen5. Företagets visuella uttryck fick ökad 

uppmärksamhet och design fick en större roll hos dem. Under tidigt 1960-tal hade många 

industridesigners samarbete med storföretag. Den danske designern Jacob Jensen hade ett 

lyckat samarbete med Bang & Olufsen6 och Eliot Noyes blev tidigt ”Consultant Director of 

Design” på välkända IBM, där även grafikern Paul Rand och Charles Eames7 arbetade med 

design. Även Peter Behrens, som under tidigt 1900-tal arbetade för AEG, lyckades bland 

annat etablera design som ett viktigt konkurrensmedel både internt inom företaget och i 

produkterna8. Gemensamt för alla var att designern inte var anställd på dessa företag utan 

arbetade med egna designkontor externt från företaget och uppdragsgivaren.  

 

Industridesigners är vana vid att synliggöra varumärket9, oberoende om det är i form av en 

logotyp, en produkt, en förpackning eller en hel tjänst. Det är deras kunskap som förmedlar 

den teori, som företagen vill nå ut med till konsumenten, kunskapen att väcka känslor och 

skapa begär.  För att utveckla design behövs samverkan i alla led, mellan designer, 

ingenjörer, marknadsförare, produktutvecklare och konsumenter. 

 

                                                
3 SVID och Raster Förlag. Ekström, Karin M. 2007. Under Ytan- en antologi om designforskning. Raster Förlag. 
Stockholm. Sida 278. 
4 Zetterlund, Christina. 2002. Design i Informationsåldern- Om strategisk design, historia och praktik. Raster 
Förlag. Stockholm. Sida 45. 
5 Ibid. Sida 46 
6 Borja de Mozota, Brigitte. 2003. Design Management. Using Design to Build Brand Value and Corporate 
Innovation. Allworth Press. New York.Sida 27. 
7 Woodham, M. Jonathan.1997. Twentieth-Century Design. Oxford University Press. Oxford. Sidor 149-155 
8 Ibid, sid. 23 
9 Zetterlund, Christina. 2002. Design i Informationsåldern- Om strategisk design, historia och praktik. Raster 
Förlag. Stockholm. Sida 58, 185 
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För företagen finns det idag olika sätt att arbeta med designers. Det kan ske genom en 

design funktion som finns inuti företaget som kallas för inhouse designers, genom externa 

designers som anlitas för vissa projekt eller genom en blandning10. Alla tre arbetssätt har 

sina för- och nackdelar för företaget och det gäller att avväga noga. Några överväganden är 

exempelvis att ett inhouse designteam alltid är till hands och har bra insyn i företaget. 

Externa designbyråer kan bland annat lösa tidsbegränsade problem och tillföra nya idéer och 

expertis. En blandning av de två kan ge företaget en mer flexibel insats av design, men 

ledningen är mer komplex och kräver större kunskap. Det är angeläget med kommunikation 

mellan parterna och är A och O för ett framgångsrikt samarbete. Bra samarbete innebär 

mindre missförstånd, bättre arbetseffektivitet och en bättre dialog mellan uppdragsgivare och 

designbyrå. För designbyrån är det viktigt att lämna ett positivt intryck och att bygga 

långvariga relationer med uppdragsgivaren. 

 

Designens betydelse idag 

Ordet design är idag ett flitigt använt begrepp. Men vad är egentligen design? Diskussionen 

kring design och dess påverkan på omgivningen är en ständigt pågående debatt. 

”Definitionen av design är många och skiftar beroende på i vilket sammanhang eller 

omgivning som ordet använts”11. Designbegreppet har förändrats radikalt de senaste 

decennierna, menar Robin Edman, Vd för Stiftelsen Svensk Industridesign.12 Design, menar 

han är mer än formen på de fysiska objekt som finns. Ordet "design" betecknar både en 

egenskap (eller en uppsättning egenskaper) hos ett föremål och den verksamhet (process) 

som leder fram till dessa egenskaper. Christina Zetterlund nämner i sin doktorsavhandling; 

Design i informationsåldern att antagandet var att design under det sena 1990-talet skulle 

vara ett av de framgångsmedel som skulle ge varuproducenterna utrymme i en tid då krav 

ställdes på kundanpassade och unika produkter. Hon menar även att det strategiska 

förhållningssättet fick ett brett genombrott under andra hälften av 1990-talet och kom att 

utgöra ett bestämt sätt att förstå och tala om design. Centralt i denna diskussion om den 

strategiska designen var att designen inte bara skulle vara ett ytligt och avskalat tillägg utan 

ett omfattande arbete som skulle sätta karaktär på hela företagets organisation och 

långsiktighet13.  

 

                                                
10 Bruce, Margaret and Cooper, Rachel. 1997. Marketing and Design Management. International Thomson 
Business Press. London. Sidor 35-56. Kurskompendiet till Design Management. (2005) Sidor 36-39. 
11 Julier, Guy, 2000. The Culture of Design. Sage publications. London. Sida 30. 
12 Ribbing, Louise. Patent & varumärken, April 2007, Helhetssyn på design ger lönsamhet, sid 3.  
13 Zetterlund, Christina. 2002. Design i Informationsåldern- Om strategisk design, historia och praktik. Raster 
Förlag. Stockholm.Sida 11-15. 
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”Design för mig är en process och ett resultat, med brukarens livskvalitet som 
mål. Det är formgivning, teknik, ekonomi, ergonomi, ekologi med mera – och 
därutöver en smula magi. 14” 

Birgitta Ramdell, Vd för Form/Design Center i Malmö 

 
Som vi nämnde tidigare så har det länge pågått en diskussion om designbegreppets bredd. 

Design kan i bredare mening betraktas som en skapandeprocess som omfattar alla stadier 

från problemformulering till lösning. I denna studie tolkas design som en arbetsinsats eller 

rättare sagt en arbetsprocess för att lösa problem på ett sätt där både funktionella och 

estetiska krav ingår på ett kreativt sätt. Under denna skapandeprocess sker samarbetet 

mellan en uppdragsgivare och externa industridesigners under en viss tidsram, där 

produktprocessen ofta kännetecknas av denna tidsram.  

 

Varumärket möter design 

Under senare år har varumärket uppmärksammats i långt högre utsträckning, då kunden 

blivit mer mottaglig för emotionella argument15. Kännetecknande för konkurrensförhållanden 

idag är att en produkts överlägsenhet i sig inte längre är tillräckligt för att garantera dess och 

företagets framgång. Kraven på ökad innovationstakt i kombination med allt intensivare 

priskonkurrens gör att etablering av nya och starka varumärken ökar. Den stigande 

konkurrensen har gjort att konsumenterna har fler valalternativ vilket lett företagen till ett 

behov. Behovet att differentiera sig, att vara annorlunda, att erbjuda det lilla extra som andra 

inte gör. Det gäller att skapa en konkurrensfördel andra inte kan kopiera. Ett sätt att 

differentiera sig är att betona emotionella värden. Dessa kan inte kopieras så lätt av andra 

och är med andra ord bättre fördelar mot konkurrenterna. Varumärken förkroppsligar denna 

önskan efter svårimiterbara känslomässiga värden. Man hör allt oftare om framgångsrika 

företag såsom Apple som lever på sitt varumärke, även om produkterna inte alltid är de bästa 

på marknaden. I Apples fall kan iPoden ses som ett bra exempel. Trots att det har funnits 

och finns problem med batteriet som inte kan ersättas, såldes och fortfarande säljs iPoden 

oerhört bra. Även problemen med iPod Nano som lanserades år 2005 kunde inte förstöra 

kundernas förtroende hos varumärket. Produktens problem då var att skärmen repades till 

konsumenternas missnöje mycket lätt16. Inte heller denna miss kunde försämra Apples 

dragningskraft.  

                                                
14 Jacobsson, Karin. 2003. ”Vad är Design?” Nytt & Nyt. Öresundnetwork. Sida 1. 
http://www.oresundnetwork.com/db/files/nytt_nyt_mars_2003.pdf. 13/10/2007 
15 Zetterlund, Christina. 2002. Design i Informationsåldern- Om strategisk design, historia och praktik. Raster 
Förlag. Stockholm. Sida. 26 
16 Dalrymple, Jim.  2005. Apple responds to iPod nano screen concerns. Macworld, 27/09/2005.  
http://www.macworld.com/news/2005/09/27/nanoscreen/index.php. 24/11/2007 
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Utvecklingen av en produkt omfattar ett antal olika faser som ska passeras innan produkten 

kan lanseras och det är vanligt att designers kommer in i olika faser i denna process. Deras 

uppgift ses som att visualisera produkten så tidigt som möjligt.  Inom ramen av 

produktutvecklingsprocessen möts företagets olika funktioner där olika personer med olika 

utbildningar, bakgrunder och expertis samarbetar. Vidare finns det inte en 

produktutvecklingsprocess som ser likadan ut i alla företag utan denna skiljer sig till en viss 

del alltid åt. Designers pläderar dock för att bli involverade tidigt i processen för att kunna 

påverka och tillföra kreativ input. Det viktiga är att produkten förmedlar uppdragsgivarens 

önskan genom att kommunicera varumärket till kunden. Industridesigners samarbete med 

uppdragsgivaren blir då av stor vikt för att detta ska uppnås. Processarbetet innefattar 

mycket samarbete och det är vanligt att olika discipliner arbetar på olika sätt och externt för 

att tillsammans uppnå målen.  

 

I förstudier till denna undersökning stötte vi dock på följande problem  

 

” Jag och mina kollegor får allt oftare intrycket att marknadsförare och 
designers kommunicerar på olika sätt. Medan designern yttrar sina tankar i 
bilder, söker marknadsföraren fina ord för att forma sina tankar.  
(… ) 
Jag minns särskild ett projekt som vi hade. Kunden var en välkänd 
biltillverkare och det var deras strategiska marknadsföringsavdelning som 
vi hade att göra med. Projektet omfattade många moment och tog lång tid. 
Den strategiska marknadsföringsavdelningen hade från början en teoretisk 
modell av varumärkesidentiteten och framtida strategier, vart varumärket 
var på väg. Alla hade tagit del av informationen och var medvetna om den. 
Jag skulle översätta eller visualisera ett verbalt förslag som kom från 
kunden. När vi väl var överens efter långa samtal och ett förslag 
utarbetades, trodde jag att jag endast skickade förslaget för att få ett 
godkännande. Men så var det inte. Något hade gått fel igen, trots all teori 
och alla tydliga ord. Det var minst sagt frustrerande.” 

    Projektledare på designbyrå.17 

 

                                                
17 Intervju den 19/11/2007 med Jan D. Gillich, projektledare på designbyrå. Muntlig källa. Berlin, Tyskland. 
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1.2 Problemformulering 
I fokus för denna undersökning står externa designers i form av designbyråer och deras 

uppdragsgivare. Vi anser att uppdragsgivarens varumärke är en elementär del av 

samarbetet, därav blir den centrala frågeställningen:  

 
Hur uppstår gapen inom samarbetet mellan externa designers och deras uppdragsgivare? 
 
Och  
 
Hur hanteras varumärket i samarbetet? 
 
1.3 Syfte 
Uppsatsen har till syfte att förklara hur gapen uppstår i samarbetet mellan designbyrå och 

deras uppdragsgivare sett ur designbyråns perspektiv. I synnerhet när det gäller projekt som 

avser uppdragsgivarens varumärke. Beskrivning av samarbetet sker med hjälp av teorier från 

tidigare forskning med målet att visa på problem och hur samarbetet kan förbättras.  

 
1.4 Avgränsningar 
Studien avser samarbetet mellan externa designers och deras uppdragsgivare. Fokus ska 

ligga på designkonsulten som har företaget som kund, inte på en så kallad inhouse designer 

som arbetar inom företaget. Därutöver bör det förtydligas att det är designbyråns perspektiv 

som ligger till grund för undersökningen och att vi syftar på produktdesign. På grund av 

tidsaspekten avgränsar vi området geografiskt genom att undersöka designbyråer i 

Stockholm, Sverige. I uppsatsen används designbyrå synonymt för industridesignbyrå. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi först för vår förstudie. Denna redogörelse följer en motivering för 
vald forskningsstrategi och undersökningsobjekt. Sedan presenteras den personliga intervjun 
som vald undersökningsmetod, samt en motivering för intervjuguiden och en kort diskussion 
om intervjuareffekten. Avslutningsvis redogör vi för presentationen av den empiriska data och 
analys. Kapitlet ska ge läsaren en inblick i hur vi har gått tillväga och varför vi har valt detta 
tillvägagångssätt. 
 
2.1 Förstudie  
Ett mål med vår uppsats är att undersöka ett område som är relevant för dagens näringsliv. 

Genom vår utbildning inom företagsekonomi och design management, valde vi att undersöka 

industridesignbranschen. För att få en djupare inblick i branschen fördes tre ostrukturerade 

intervjuer i uppsatsens idéfas. Informanter var Robert Bau, design- och varumärkesstrateg, 

Gustav Gullberg, industridesigner och Lisbeth Svengren Holm, ansvarig för forskning och 

utbildning på SVID18. Intervjuerna gav uppslag till ett flertal möjliga frågeställningar och 

angreppssätt. Vi fastnade för problem inom samarbetet mellan externa industridesigners och 

deras uppdragsgivare. Den aktuella studien Managing Creativity: A Gap Analysis Approach 
to Identifying Challenges for Industrial Design Consultancy Services19 behandlar just detta 

samarbete. Genom Gapanalysen identifieras fem glapp som kan uppstå mellan designbyrå 

och uppdragsgivare. Samtalen i samband med denna studie ledde till vår 

problemformulering: Hur uppstår gap inom samarbetet mellan externa designers och deras 
uppdragsgivare? Och hur hanteras varumärket i samarbetet?  
 

Därutöver har informanterna gett råd om det metodiska tillvägagångssättet. Den korta 

tidsperioden och ekonomiska begränsningar satte stopp för alltför omfattande studier. 

Dessutom kan det vara svårt att få tillgång till verksamma aktörer. Därför har vi fått 

rekommendationer om lämpliga forskningsobjekt.  

 

                                                
18SVID: Stiftelsen Svensk Industridesign. 
19 Hakatie, Annaleena och Ryynänen Toni. 2007. Artikel: Managing Creativity: A Gap Analysis Approach to 
Identifying Challenges for Industrial Design Consultancy Services. Design Issues: Volume 23, Number 1, Winter 
2007. 
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2.2 Val av forskningsstrategi 
Undersökningens kärna är samarbetet mellan två parter ur designbyråns perspektiv. För att 

välja den lämpliga forskningsstrategin resonerade vi över de olika strategiernas för- och 

nackdelar. Dessa beror på tre aspekter:  

1) forskningsfrågan, 2) forskarens kontroll över undersökningsobjektens beteende och 3) 

forskningens fokus som antingen ligger på historiska eller samtida händelser.20 Vår 

problemformulering lyder ”Hur uppstår gap inom samarbetet mellan externa designers och 
deras uppdragsgivare? Och hur hanteras varumärket i samarbetet?”. Dessa är två frågor 

som har ett förklarande syfte och kräver observation under en längre tidsperiod. Därför 

erbjuds antingen fallstudier, undersökning av historiskt material eller experiment som 

forskningsstrategi21.  Eftersom vår studie fokuserar på samtida företeelser i samarbetet 

mellan två parter verkar undersökning av historiskt material olämplig. Historiska 

undersökningar sker endast när det inte finns någon relevant levande källa till en företeelse 

eller när forskarens huvudsakliga källor är primära och sekundära dokument och kulturella 

eller fysiska artefakter.22. Experiment som forskningsstrategi uteslöt vi eftersom fullständig 

kontroll över forskningsobjektens beteenden inte var möjlig på grund av 

problemformuleringens komplexitet och de begränsade resurser. Fallstudier föredras när 

samtida företeelser undersöks och när kontroll av undersökningsobjektens beteende inte 

sker23. Dessutom är fallstudiens fördel att den inkluderar bland annat systematiska intervjuer 

och direkt observation. Då studiens fokus ligger på samtida företeelser i form av aktuella 

samarbeten, valde vi fallstudien som den lämpliga forskningsstrategin. 

 

Utöver dessa anledningar tillåter fallstudien en redogörelse av relationer, händelser, 

erfarenheter och processer. Detta är möjligt eftersom vår studie inriktar sig på endast ett fåtal 

undersökningsenheter. Fallstudien ger oss med andra ord en inblick i relationen mellan 

designbyrån och deras uppdragsgivare.24  
 

Fallstudien baseras bland annat på en längre tids observation och systematiska intervjuer. 

Tidsfaktorn har dock endast tillåtit oss en kort inblick i designbyrån, gentemot en längre tids 

studie av ett objekt. Vi kunde med andra ord inte följa ett helt projekt mellan parterna för att 

undersöka samarbetet i sin naturliga miljö. Anledningen är den korta studieperioden, tio 

veckor, som kandidatuppsatsen omfattar.  

                                                
20 Yin, Robert K. 1994. Case Study Research – Design and Methods. Second Edition. Sage Publications, 
USA.Sida 4 
21 Ibid. Sida 6 
22 Ibid. Sida 8 
23 Ibid. Sida 8 
24 Denscombe, Martyn. 2006. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Pozkal, Polen. Sida 43 
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Därför valde vi att genomföra tre intervjuer med tre olika industridesignbyråer. Detta kallas för 

flerfallstudie och är till för att jämföra25 och finna likheter mellan de olika fallen. Data som 

samlas in genom flerfallstudier anses vara mera robust i jämförelse med data från en enkel 

fallstudie26. 

 
2.3 Val av undersökningsobjekt 
Vi valde att koncentrera oss på tre olika studieobjekt för att samla in data. Studien 

avgränsades till industridesignbyråer inom Stockholmsområdet. Det geografiska valet skedde 

på grund av pragmatiska skäl. Som nämndes tidigare var tiden en begränsade faktor i denna 

studie. Dessutom tillät knappa finansiella resurser inga resor till studieobjekt utanför 

Stockholm. Vi valde att fokusera på industridesignbyråer eftersom industridesigners i Sverige 

främst bedriver konsultverksamhet27. Förutom ett fåtal internationellt framgångsrika 

designbyråer, präglas branschen av mycket små byråer med dålig ekonomisk bärkraft28. År 

2006 fanns det knappt 400 företag i Sverige som levererade designkompetens inom 

produktutvecklingsområdet29. Dessa företag kan indelas i fyra olika kategorier: 

Industridesignkonsulter, tillverkande företag som även levererar 

industridesignkonsulttjänster, konsultföretag som även erbjuder industridesigntjänster och 

designmanagement-konsulter30. Inom Stockholmområdet finns ungefär 15031 potentiella 

studieobjekt, det vill säga industridesignbyråer. Alla tre industridesignbyråer som vi valde är 

industridesignkonsulter. Designbyrå 1 och 3 är därutöver designmanagementkonsulter.  

 

Designbyrå 1 har funnits sedan år 1987 och arbetar främst med konsultativ verksamhet inom 

produktformgivning, produktutveckling, uppfinningar, industridesign, marknadsföring, 

produktion och försäljning av prototyper, produkter och patent framtagna inom verksamheten 

med design, produktutformning och produktutveckling samt idka därmed förenlig 

verksamhet32. Byrån fokuserar på business-to-business branschen som uppdragsgivare. 

 

                                                
25 Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber. 
Malmö.Sida 57 
26 Yin, Robert K. 1994. Case Study Research – Design and Methods. Second Edition. Sage Publications, 
USA.Sida 4 
27 Stiftelsen svensk Industridesign, SVID. 2006. Design 2006. Verksamhetsberättelse år 2006. 
http://www.svid.se/Om-SVID/Verksamhetsberattelse/ Sida 5. 27/12/2007 
28 Ibid. Sida 5 
29 Ibid. Sida 5 
30 Ibid. Sida 5 
31 Stiftelsen svensk Industridesign, SVID. 2007. Designföretagsregister. 
http://www.svid.se/Designforetagsregistret_/Hela-Designforetagsregistret/. 19/12/2007 
32 Affärsdata. Företagsfakta. http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ 04/01/2008 
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Designbyrå 2 har funnits sedan år 1997 har 5 anställda och arbetar främst med design och 

konstruktion samt utveckling av industriprodukter, företrädesvis inom fordon och båtar, 

grafisk design och presentationsmaterial, undervisning, artiklar och seminarier i 

designområdet enligt ovan, prototyp- och modell- tillverkning, analyser och undersökningar i 

ergonomi- och designområdet enligt ovan, samt därmed förenlig verksamhet33. 

 

Designbyrå 3 har funnits sedan år 1969 har över 50 anställda och arbetar främst med 

konsultverksamhet inom område industridesign och ergonomi, modelltillverkning samt 

därmed förenlig verksamhet. Byrån har representanter i Japan, Kina, Schweiz och 

Storbritannien. 

 

Det betyder att vi valde typiska undersökningsenheter som liknar andra inom branschen. 

Detta medför att undersökningens resultat till viss mån kan generaliseras till hela gruppen34, i 

detta fall branschen. Undersökningens syfte är att förklara hur gap inom samarbetet uppstår. 

Därför sökte vi efter designbyråer som har funnits en längre tid i branschen, då de ha samlat 

på sig tillräckligt med erfarenhet om samarbetet med uppdragsgivaren. Våra informanter från 

förstudien rekommenderade ett antal byråer till oss på grund av dessa kriterier. Det slutgiltiga 

urvalet föll på tre byråer som presenteras i detalj i empirikapitlet. Av presentationen framgår 

det att designbyråerna är olika stora, erbjuder olika tjänster och arbetar internationellt i olika 

starka grader. Detta anser vi återspegla Sveriges designkonsultbransch som beskrevs ovan.  

 
2.4 Den personliga intervjun  

Metoden som passade våra förutsättningar bäst var den personliga intervjun35, ansikte mot 

ansikte, med var sin representant från undersökningsobjekten. Vi ville få detaljerad 

information om samarbetet, samt få fram personliga erfarenheter. Dessutom valde vi tre 

objekt för att se om erfarenheterna liknar varandra. Vi kontaktade företagen först via e-post, 

där vi berättade vilka vi var och förklarade syftet med vår undersökning. Efter att företagen 

hade medgivit sin vilja att delta kom man överens om lämplig tid och plats för intervjun. Alla 

tre intervjuer genomfördes på plats hos designbyråerna, den 22/11, 28/11 och 29/11-2007 

och spelades in med hjälp av diktafon. Informanterna var medvetna om inspelningen och gav 

sitt tillstånd.  

 

                                                
33 Affärsdata. Företagsfakta. http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ 04/01/2008. 
34Denscombe, Martyn. 2006. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Pozkal, Polen. Sida 45 
35 Ibid. Sida 130-138. 
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Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer36, där vi utformade en och samma intervjuguide 

innan intervjuperioden. Informanterna fick ta del av denna guide innan själva intervjun via e-

post. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer var främst eftersom den 

insamlade data skulle visa på likheter. Dessutom tillät guiden en flexibilitet till fördjupning vid 

vissa lägen och vi kunde vara lyhörda på informanten. Sist men inte minst hjälpte guiden oss 

att inte tappa tråden under de långa intervjuerna. Informanterna kunde därav förbereda sig 

och fick en aning om vad intervjun konkret skulle handla om. 

 

Intervjuerna transkriberades i efterhand med hjälp av inspelningarna. Textformen användes 

sedan för att underlätta sammanställningen av de empiriska data som presenteras i kapitel 4. 

Vi valde att anonymisera designbyråerna då det finns risk att informanterna var restriktiva, 

eftersom de är konkurrenter. Detta kan ha resulterat i att respondenterna navigerat försiktigt 

runt företagshemligheter och andra konkurrensfördelar. Utöver detta handlar 

designbranschen mycket om försäljning av kreativa idéer, därför känner vi i samråd med 

byråerna att det är det rätta valet. Under intervjun uppkom samtal som inte ingår i 

undersökningen och som är av privat natur. Vi har valt att inte arkivera dessa, då de inte ger 

någon relevant information. 

 
2.5 Utformning av Intervjuguide 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, där vi utgick från en intervjuguide. 

Denna guide skickades på förhand till informanterna, så att dessa skulle kunna förbereda sig 

på intervjun. Alla tre intervjuer tog mellan en och en halv timme till två timmar att genomföra. 

Guiden består av fyra kategorier; allmänna frågor, synen på design, projekt och scenario. 

Dessa grundas på vårt teorikapitel som sammanför Gapanalysen37, designtrappan38 och 

Varumärkesutformning39. 

 

I kategorien Allmänna frågor ville vi få en övergripande inblick i informantens bakgrund, 

designbyråns historia och inriktning och branschen.  

 

Under Synen på design skulle informanten berätta om sin syn på design. Detta främst för att 

se om och hur den skiljer sig från uppdragsgivarens syn.  

                                                
36 Ibid. Sida 135 
37 Hakatie, Annaleena och Ryynänen Toni. 2007. Artikel: Managing Creativity: A Gap Analysis Approach to 
Identifying Challenges for Industrial Design Consultancy Services. Design Issues: Volume 23, Number 1, Winter 
2007. 
38 Stiftelsen svensk Industridesign, SVID. 2007. Designtrappan. 
http://www.svid.se/For-Foretag/Nar-och-varfor/Designtrappan/ 17/10/2007 
39 Karjalainen, Toni-Matti. 2007. Artikel: It looks like a Toyota: Educational approaches to designing for visual 
brand recognition. International Journal of Design: 30-03-2007, 1(1), Sidor 67-81. 
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Kategorien Projekt var mera omfattande och innehöll underrubrikerna Kunduppgifter, 
Produktutvecklingsprocessen, Varumärkesidentitet, och Helhetsbilden. Meningen var att 

informanten skulle välja ut ett aktuellt projekt, där byrån arbetade med uppdragsgivarens 

varumärke. Under Kunduppgifter skulle informationen som uppdragsgivarens geografiska 

läge, dess storlek, vilka kontaktpersoner som fanns och hur länge de har samarbetat med 

byrån samlas in. Dessutom ville vi med hjälp av designtrappan se vart designbyrån placerar 

uppdragsgivarens syn på design. Under rubriken produktutvecklingsprocessen frågade vi 

främst om hur designbyrån briefades, hur protokoll fördes samt hur uppföljningen skedde. 

Slutligen ställde vi frågor kring varumärket och hur denna hanterades inom samarbetet. 

 

Den sista kategorien var Scenario och knöt an till problem inom varumärkesutformningen. 

Scenariot presenteras i uppsatsens bakgrund och handlar om problem vid tolkning av 

värdeord. Vi frågade informanterna om de kände igen problemet och hur detta i så fall 

hanterades. 

 
2.6 Presentation av empirisk data och analys 

De transkriberade intervjuerna presenteras i form av en sammanhållen fallbeskrivning i 

kapitel 4.40 Presentationen är byggd på en logisk struktur som återspeglar intervjuernas 

upplägg. Vi valde denna framställningsstrategi för att underlätta läsningen av en annars 

informationstung data genom att återge en meningsfull helhet.  Dessutom förenklar denna 

typ av empiriredovisning förmedlandet av kunskap om den studerade verkligheten och 

förbereder data för analysen.41  

 

Vi bestämde oss att analysera data kvalitativt. Det beror främst på att vi genomförde en 

småskalig studie (undersökningen omfattar endast tre fall). Frågeställningens natur om 

samarbete innebär att ett holistiskt perspektiv ligger nära. Det gäller att fånga in bilden som 

designern har om sina uppdragsgivare och om sig själv. Redan under intervjun har vi som 

forskare påverkat undersökningen genom vår personlighet. Detta sker omedvetet. 

Inblandningen från vår sida fortsätter under sammanställningen av data och naturligtvis även 

vid analysen. Kvalitativ forskning kännetecknas av denna inblandning från forskarens sida.42 

Analysen knyter an till teorins uppbyggnad. 

                                                
40 Nylén, Ulrica. 2005. Från data till empiri. Att presentera kvalitativ data - framställningsstrategier för 
empiriredovisning. Liber. Stockholm. Sida 70-72 
41 Ibid. 
42 Denscombe, Martyn. 2006. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Pozkal, Polen. Sidor 203-206. 
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3 Begreppsdefinitioner 
I detta kapitel redogör vi kort för de centrala begrepp som används i vår studie. Många 
begrepp är specifika för branschen och detta är våra begreppsdefinitioner.  
 

Brandbook - Uppdragsgivaren förmedlar ofta sitt varumärke i form av en brandbook till 

samarbetspartners. Detta är en varumärkesmanual för användandet i den dagliga 

verksamheten. Bland annat innehåller brandbooken kommunikationsriktlinjer.  
 

Brief - En brief är en uppdragsbeskrivning och ett underlag för inblandade 

samarbetspartners i det kreativa arbetet. Kunden levererar då uppdragsbeskrivning som ett 

underlag till designbyrån. Briefen förklarar företagets designbehov och fokuserar därför på de 

önskade designresultaten. Formen på briefen varierar mycket beroende på uppdragsgivaren. 

 

Corporate Visual Identity manual - En manual som endast koncentrerar sig på den 

visuella kommunikationen av ett företag. 

 

Moodboard – Ett dokument som ska förmedla ett koncept utifrån en viss känsla med hjälp 

av exempelvis bilder eller former. 

 
Pitch - Pitch är ett engelskt fackuttryck som kan översättas med ordet ”tävling”. Det är 

mycket vanligt att ett fåtal designbyråer bjuds in för en pitch till ett projekt och det bästa 

förslaget, ur uppdragsgivarens perspektiv, ”vinner” uppdraget.  

 
RFQ – Även denna är en engelsk term, ”Request for Quotation. När ett företag bjuder till 

pitch, får designbyrån en RFQ. RFQ är en specifikation i en process, där samarbetspartners 

har möjlighet att få information som uppdragsgivaren anser vara viktig. En RFQ kan involvera 

alltifrån datum för offert, riktlinjer eller information om leverans. 
 

RND – ”Research and Development” översätts med det svenska uttrycket FoU, eller 

forskning & utveckling. Det är en funktion i ett företag. I studien används begreppet 

Utvecklingsavdelning som synonymt med RND. 
 

SWOT – SWOT är ett strategiskt planeringsverktyg för att få fram ”styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot” som kan involveras i ett projekt eller företag. SWOT står för de engelska 

begreppen Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. 
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4 Teori 
Teorikapitlet ger läsaren en överblick av de teorier inom samarbetet mellan designbyrå och 
uppdragsgivare som vi anser vara relevanta i denna undersökning. Vi inleder med en 
motivering för användandet av teorierna, sedan presenterar vi teorierna och deras relevans 
för undersökningen.   
 
4.1 Motivering av teorierna 
Uppsatsens primära frågeställning Hur uppfattar externa designers gapen inom samarbetet 
med sina uppdragsgivare? pekar på teorier om samarbetet mellan parterna. Den 

vetenskapliga litteraturen erbjuder enligt vår recherch ett fåtal mycket aktuella 

forskningsartiklar inom området. Managing Creativity: A Gap Analysis Approach to Identifying 
Challenges for Industrial Design Consultancy Services är artikeln som vi ansåg som mest 

lämpad för studien. Genom Gap analysen identifieras ett flertal glapp mellan designbyrå och 

deras uppdragsgivare under projektets gång. Denna teori använder vi som ett hjälpmedel för 

att analysera våra undersökningsdata. Designtrappan är en modell som hjälper definiera 

uppdragsgivarens syn på design och hur design används inom företaget. Slutligen tog vi 

hjälp av Toni-Matti Karjalainens modell om hur varumärkets språk översätts till fysiska 

egenskaper hos objekt. 
 

4.2 Gap analysen 
I tidigare forskning använde Annaleena Hakatie och Toni Ryynänen43 sig av Gap analysen 

för att identifiera utmaningar inom samarbetet mellan designbyråer och deras 

uppdragsgivare. Undersökningen baseras på ett projekt som löpte under sju månader och 

där etnologisk data insamlades. De kom fram till att Gap analysen kan användas som metod 

för att identifiera och minimera glapp mellan byrån och uppdragsgivaren. Utöver detta kom 

de fram till att samarbetet bör skifta fokus från uppfyllandet av en designkonsulttjänst till ett 

projektarbete där det läggs värde på ömsesidigt förståelse, bra kommunikation och kreativ 

spänning för att skapa innovation. Även kunskap om affärsverksamheten och 

marknadsföring är av stor vikt för samarbetets framgång. Avslutningsvis menar Hakatie och 

Ryynänen att designbyråer och uppdragsgivare som är medvetna om gapen kan klara den 

allt hårdare konkurrensen.  

 

                                                
43 Hakatie, Annaleena och Ryynänen, Toni. 2007. Artikel: Managing Creativity: A Gap Analysis Approach to 
Identifying Challenges for Industrial Design Consultancy Services. Design Issues: Volume 23, Number 1, Winter 
2007. 
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Ett gap uppstår när parterna inte delar uppfattningen om en händelse eller en situation som 

de inte är medvetna om. Uppfattningar i sin tur påverkas av bådas tidigare erfarenheter, 

behov och interaktionen dem emellan. De omedvetna gapen försvårar deras samarbete och i 

slutändan försämrar detta kvalitén på den slutliga produkten.  
 

Det finns fem olika gap: 

1 The management gap 

2 The quality specification gap 

3 The service provision gap 

4 The marketing communication gap 

5 The experience service gap 

 

 

Vi översätter de engelska begreppen med följande: 1) ledningsgapet, 2) 

kvalitetsspecifikationsgapet, 3) gapet om den överenskomna tjänsten, 4) 

marknadsföringskommunikationsgapet, 5) gapet om den upplevda tjänsten. 
 

Ledningsgapet uppstår när de involverade upptäcker en diskrepans mellan sina 

kvalitetsförväntningar som de hade från första början. Det beror på att briefen inte skapar en 

överenskommelse eller att parterna har utvecklat olika åsikter under arbetsprocessen. 

Anledningen till det är feltolkningar om förväntningar. Ledningsgapet kan undvikas genom 

ömsesidig förståelse och en tydlig definition av problemet som ska lösas med hjälp av 

design.  

 

Kvalitetsspecifikationsgapet uppstår när fel görs i processplanering när anvisningar redan 

har getts. De specifikationer som har gjorts överensstämmer inte med ledningens 

förväntningar och kan bero på olämpliga resurser. Ledningens engagemang och medgivande 

resulterar i mer meningsfullt arbete. 

 

Gapet om den överenskomna tjänsten uppstår när samarbetets konditioner inte möts eller 

när det uppstår brister i produktions – och leveransprocessen. Det finns två påverkande 

faktorer. Antingen stödjer och uppmuntrar den operativa projektledningen inte de kvalitativa 

mål som ska uppnås eller att det finns skilda uppfattningar om uppgiften, organisationens 

regler, designbyråns betydelse eller mål. 
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Marknadskommunikationsgapet uppstår när motsägelser mellan det löfte om design som 

har getts inom marknadsföring. Gapet avser även kommunikationen mellan organisationerna 

om tjänsten som har levererats. Anledningen är att kommunikationen kan ha förändrats eller 

stoppats inom designbyråns eller uppdragsgivarens organisation eller att användandet av 

industridesign inte har uppfattats som en del av marknadskommunikationen. Den kan 

dessutom avse kommunikationen inom organisationen, mellan byrå och uppdragsgivare och 

marknadskommunikationen till slutkonsumenten. 

 
Gapet om den upplevda tjänsten är glappet mellan den förväntade tjänsten och den 

upplevda tjänsten. Parterna kan ha åsikten om att resurser har slösats bort på icke-

produktiva förfarningssätt eller arbete. Detta sista gap uppstår när andra gap redan har 

uppstått och inte åtgärdats. Det handlar om samarbetet i stort och inte om en enskild person 

som har påverkat processen negativt. 

 
Figur 1. De fem gapen från båda parternas perspektiv: 

 
källa: Hakatie och Ryynänen 
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Relevans för undersökningen 
De olika gapen anknyter till vår frågeställning om samarbetet. Skillnader i förväntningen på 

designtjänsten i ledningsgapet tycker vi återspeglas i vilken skriftlig form kommunikation 

förekom. I samarbetets början står alltid en så kallad brief. Den kan bland annat innehålla 

uppdragets natur, omfattning, resurser och kontaktpersoner. Här anser vi parterna erhåller 

de initiala förväntningarna. I intervjumallen, se bilaga 1, finns det därför ett antal frågor om 

briefen. Dessutom använder vi designtrappan för att identifiera vad det fanns för skillnader i 

synen på design. Det andra relevanta gapet i vår undersökning är marknads-

kommunikationsgapet. Här spelar uppdragsgivarens varumärke in. I intervjumallen finns det 

frågor om företags varumärke, deras syn på varumärke och hur varumärket förmedlades 

inom samarbetet. Vi avgränsar studien till gap 1 och gap 4 eftersom de andra gapen kräver 

direkt observation för att få fram relevant data. 

 
4.3 Designtrappan44 

Den strategiska betydelsen för företagens designmognad kan kategoriseras utifrån fyra olika 

nivåer, en så kallade designtrappa. Ju högre upp på designtrappan man befinner sig, desto 

mer betydelse har designens roll i arbetsprocessen. 
 
 
Figur 2. Designtrappan 
 

Källa: SVID 
 
1. Icke-design 
 Det första trappsteget är icke-design, det vill säga att design är en liten del av exempelvis 

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

2. Design som formgivning 
Design uppfattas endast som den avslutande formgivningen, också kallat ”styling”. Det kan 

vara en designer som styr detta men vanligtvis är det annan personal. 

                                                
44 Stiftelsen svensk Industridesign, SVID. 2007. Designtrappan. 
http://www.svid.se/For-Foretag/Nar-och-varfor/Designtrappan/ 17/10/2007 
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3. Design som process 
Företagen på steget design som process låter design vara en viktig aspekt som genomsyrar 

stora delar av företaget i arbetsformen och integreras tidigt i utvecklingsprocessen. 

4. Design som innovation 
Dessa företag som har nått det fjärde steget anser att design kan integreras med 

verksamhetens ägare/ledning i arbetet med att förnya hela, eller stora delar av, 

verksamhetens affärsidé. 

 
Relevans för undersökningen 
Genom designtrappan kan intervjuaren lätt och snabbt peka på uppdragsgivarens syn på 

design. Därefter kan man anta vad företaget hade för förväntningar på samarbetet och hur 

de skiljer sig ifrån designerns uppfattning. Detta hjälper oss att identifierar det första gapet, 

ledningsgapet.  

 

 

4.4 Karjalainens modell45 
Karjalainen menar att varumärkesidentiteten kan omvandlas semantiskt till 

designkännetecken i sin studie om designutbildning och analytiska metoder inom design. Det 

är en förvandling av det språkliga till det fysiska. Företagets varumärkesimage kan stärkas 

genom att producera produkter med visuell attraktiv design. Därmed skapar design i detta 

sammanhang attraktivitet och en strategisk fördel. Utöver detta kan företaget genom det 

strategiska användandet av designkännetecken påverka varumärkets igenkännelse. Det 

finns å ena sidan kännetecken som är direkt knutna till varumärkets kärna, så kallade 

värdebaserade kännetecken.  Å andra sidan finns det konstgjorda kännetecken som inte kan 

länkas vid kärnan utan är fria. Igenkännelse skapas genom repetition och strategisk 

betydelse. I fokus för designsemantik står de symboliska associationer som formen skapar 

hos betraktaren. Varumärkets igenkännelse kan ses som en del av designsemantik och dess 

användningsområde. Värdebaserade designkännetecken kan skapas genom en process 

som kallas för semantisk transformation, där kvalitativa varumärkesvärden förkroppsligas i 

fysiska kännetecken hos produkten.  

 

                                                
45 Karjalainen, Toni-Matti. 2007. Artikel: It looks like a Toyota: Educational approaches to designing for visual 
brand recognition. International Journal of Design: 30-03-2007, 1(1), sid. 67-81. 
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Figur 3. Semantisk modell om varumärkesbyggandet 
 
 

 
 

Relevans för uppsatsen 

Karjalainens modell visar hur företag kan använda sig av produktdesign för att stärka 

varumärket. Vi anser att detta spelar mycket in i ”marknadskommunikationsgapet”. Vi vill se 

om det finns skilda åsikter om vad ett varumärke är och hur varumärket förmedlas mellan 

designbyrå och uppdragsgivaren inom ramen för samarbetet. I intervjumallen finns det frågor 

om företagets varumärke. 

 
 

4.5 Teorisammanfattning 

Delar av Gapanalysen, Designtrappan och Karjalainens modell används för att analysera och 

tolka data. I vår studie fokuserar vi på ledningsgapet och markandskommunikationsgapet 

inom samarbetet. Ledningsgapet uppstår i början på samarbetet och beror på olika 

förväntningar som parterna har. Förväntningar påverkas bland annat av synen på design, 

och hur pass tydlig projektbriefen är. Designtrappan används i studiens intervjuer för att 

informanterna ska kunna placera uppdragsgivarens designsyn. 

Marknadskommunikationsgapet är det andra gapet som vi undersöker i studien. Gapet 

uppstår när fel i kommunikation mellan designbyrå och uppdragsgivare, inom 

uppdragsgivarens organisation eller mellan uppdragsgivaren och slutkonsumenten uppstår. 

Det kan exempelvis vara att designtjänsten ej marknadsförs inom uppdragsgivarens 

organisation eller att samarbetsresultatet ej lyckats kommunicera ut varumärket på grund av 

tidigare kommunikationsfel. Här förklarar Karjalainens modell hur designers skapar fysiska 

ting ur varumärkets verbala nivå. Dessutom förklarar den hur företag kan använda sig av 

produktdesign för att stärka varumärket. 
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Vi har härmed sammanfattat de tre teorierna i en egen modell om samarbetet mellan 

designbyrå och uppdragsgivare i varumärkesbyggande projekt. 

 
 
Figur 4 Modell om samarbetet mellan designbyrå och uppdragsgivare i varumärkesbyggande projekt. 
 

 
 
 

 
Källa: Egen 
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5 Presentation av intervjudata 
I denna del redogör vi för informationen som vi har samlat in genom intervjuerna. Vi har valt 
att presentera data som en sammanhållen fallstudie, det vill säga att intervjuerna 
sammanfattas och stöds med citat. Anledningen är att intervjumaterialet är mycket 
omfattande och detta tillvägagångssätt gynnar överskådligheten. Därutöver underlättar det 
analysprocessen som presenteras i anslutningen.  

 
5.1 Inledning 
Empirin kartlägger den information som de tre industridesignbyråer har givit under 

intervjuerna. De presenteras i ordningsföljd: designbyrå 1, designbyrå 2 och avslutningsvis 

designbyrå 3. Varje dataredovisning börjar med en företagspresentation som innehåller en 

beskrivning av byråns organisation, deras syn på sin bransch och på design.  

 

Sedan sammanfattas byråns syn på uppdragsgivare, samarbeten och varumärke. Under 

rubriken Uppdragsgivare presenteras informantens syn på uppdragsgivare, tidigare 

samarbetsrelationer, och kontaktpersonen hos uppdragsgivaren. Samarbeten innefattar tre 

delar. Den första delen kallas för Generellt om samarbete och visar i vilket stadie inom 

produktutvecklingsprocessen samarbetet påbörjas och vilka yrkesroller som är involverade. 

Sedan följer en del om Brief, Protokoll och Uppföljning. Där berättar informanterna om de 

skriftliga dokument inom ett samarbete, hur dessa kommer till och vad de innehåller. Som 

teorierna har visat är en bra planering och kommunikation grunden till ett lyckat samarbete. 

Avslutningsvis tar informanterna ställning till scenariot. Det är ett problem som vi stötte på i 

förstudier och som har presenterats i bakgrunden. Här följer texten än en gång. 
 

 
” Jag och mina kollegor får allt oftare intrycket att marknadsförare och 
designers kommunicerar på olika sätt. Medan designern yttrar sina tankar i 
bilder, söker marknadsföraren fina ord för att forma sina tankar.  
(… ) 
Jag minns särskild ett projekt som vi hade. Kunden var en välkänd 
biltillverkare och det var deras strategiska marknadsföringsavdelning som 
vi hade att göra med. Projektet omfattade många moment och tog lång tid. 
Den strategiska marknadsföringsavdelningen hade från början en teoretisk 
modell av varumärkesidentiteten och framtida strategier, vart varumärket 
var på väg. Alla hade tagit del av informationen och var medvetna om den. 
Jag skulle översätta eller visualisera ett verbalt förslag som kom från 
kunden. När vi väl var överens efter långa samtal och ett förslag 
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utarbetades, trodde jag att jag endast skickade förslaget för att få ett 
godkännande. Men så var det inte. Något hade gått fel igen, trots all teori 
och alla tydliga ord. Det var minst sagt frustrerande.” 

 

Kapitlet om samarbetet följs av Varumärket. Informanterna ger sin syn på begreppet 

varumärke och vilken roll den spelar i produktdesignprocessen. Avslutningsvis sammanfattas 

information om gapet mellan Marknadsföring och Forskning och Utveckling. Denna var inte 

del av teorierna från första början. Alla tre informanter nämnde dock gapet och hur stor 

inflytelse den har på designarbetet. 

 
 
5.2 Designbyrå 1 
 
5.2.1 Företagspresentation 
Informanten är delägare och creative director på byrån. Kundrekrytering och den kreativa 

delen av verksamheten är en av hans huvuduppgifter. Han har utbildat sig till 

industridesigner i USA från år 1985 till år 1989. Sedan dess har informanten arbetat i både 

USA och Sverige med vad han brukar säga ”alltifrån tamponger till traktorer…” 
 

Designbyrån är främst inriktad på kunder inom business-to-business marknaden. Dessa 

kunder är verksamma inom industrin, försvaret, Telecom och företag som utvecklar 

terminalutrustningar för den finansiella sektorn. I nuläget genomgår byrån en reform från att 

vara en traditionell industridesignbyrå till att arbeta mer med vad informanten kallar för 

management of design. Den traditionella designbyrån, menar han, arbetar med formgivning, 

ergonomistudier samt produktanalyser utifrån funktionen. Management of design, däremot är 

att ge marknadsavdelningen verktyg för att styra produktutvecklingen. Skiftet till det sker 

eftersom byrån har lagt märke till att det finns ett stort behov hos uppdragsgivare.  

 

Designbyrån beskriver branschen som en bransch där man säljer idéer mer än att man löser 

problem. Dessutom finns det fortfarande ett stort element av missionärsarbete i designyrket, 

speciellt när det handlar om designstrategi och management of design. ”Det pratas mycket 
om det, men väldigt lite av de aktiviteterna görs”, menar han. Branschen måste bli mycket 

tydligare med vad man levererar och hur man uttrycker sig. ”Vi måste inse att vi inte kan göra 
allt eller om vi ska leverera, måste vi kunna språket inom varje typ av tjänst som vi levererar 
till…” 
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Design menar informanten är ungefär som ordet ”love”, det kan betyda förälskelse, det kan 

betyda massor med olika saker och därför är begreppet design så urholkat och luddigt. Man 

måste vara medveten hur man hanterar det, med vem man pratar och vad det betyder för 

dem. Därför hanterar byrån desingbegrepp på olika nivåer. 

 

5.2.2 Uppdragsgivaren 
Designbyrå 1 arbetar främst med svenska business-to-business företag. Dessa agerar ofta 

på den globala marknaden och varierar i storlek. Informanten berättar att byrån strävar efter 

långa kundrelationer. Han tycker att det beror på byråns mognadsfas. Dessutom är 

produktutvecklingscyklerna längre inom business to business branschen än hos 

konsumentproduktbranschen, vilket automatiskt medför långvariga relationer. En självklar 

”speakingpartner” (kontakt) på uppdragsgivarens sida finns aldrig. Främst arbetar de dock 

mot utvecklingssidan och inte mot marknadssidan. Då byrån håller på att skifta fokus mot 

management of design har de allt oftare kontakt med ledningen, eftersom det är dessa som 

har visionerna på uppdragsgivarens sida. 

 

Allmänt tycker informanten att de flesta uppdragsgivare ser design som en kortvarig insats 

där kreativiteten och därmed all styrning läggs ut på designbyrån. ”Det är bra i den korta 
längden, men inte särskild bra i den långa längden därför att man har ingen eller vet inte hur 
designen av produkterna egentligen speglas med någonting annat man gör.” I stort har 

uppdragsgivare olika syn på design. Det är alltifrån design som ”styling” till design som 

process, där design också behöver kommuniceras internt i företaget. Då hjälper designbyrån 

uppdragsgivaren med att utforma material så att den externa designfunktionen kan säljas in 

hos andra internt i företaget. I hierarkiska företagsstrukturer är detta mycket viktigt.  

 

Ofta stöter designbyrå 1 på uppdragsgivare som ser varumärket som mycket 

tvådimensionellt och som hålls fast i en så kallad brandbook. Där finns det inget ord sagt om 

produkten och hur den kommunicerar ut varumärket. Anledningen till detta tycker 

informanten är att svenska företag är mycket utvecklingsdrivna och satsar mer resurser på 

det än på marknadsföring. Utöver detta finns det ett gap mellan marknadsavdelning och 

utvecklingsavdelning på uppdragsgivarens sida. Två skilda kulturer uppstår på företagen, där 

tekniker håller tätt ihop med tekniker och marknadsförare med marknadsförare. ”Eftersom vi 
vill skapa bryggan mellan de två måste vi få dem till samma bord.” 
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5.2.3 Samarbetet 
Generellt om samarbetet 
Designbyrån samarbetar exempelvis med en mellanstor svensk uppdragsgivare inom 

business-to-business sektorn som arbetar med satellitsystem och är internationellt verksam. 

De har samarbetat åren 1999 till 2000 och på nytt år 2007. Samarbetspausen berodde på 

omstruktureringar i uppdragsgivarens organisation. Under åren har företaget vuxit från 16 

anställda till ungefär 100 anställda. Det första projektet kom till genom personliga kontakter 

mellan designbyrån och företagets VD. Den verkställande direktören var också deras 

kontaktperson under projektet. Då såg uppdragsgivaren design som formgivning med företag 

som Bang & Olufsen som förebild. De hade dock aldrig tidigare arbetat med design i sin 

verksamhet. År 2007 pitchade46 designbyrå 1 igen för uppdragsgivaren och deras tillväxt och 

erfarenhet speglades i pitchen. Denna gång skulle designbyrån inte bara pitchat på 

produktdesignen utan också på hur uppdragsgivarens varumärke, dess värderingar och 

designfilosofi skulle påverkas. Nu såg uppdragsgivaren design som en process snarare än 

formgivning.  Denna gång var kontaktpersonen utvecklingschef som tidigare hade varit 

marknadschef på företagets dotterbolag i Storbritannien och USA.  

 
Informanten nämner att de kom in i produktutvecklingsprocessen när uppdragsgivarna hade 

gjort en virtuell teknisk modell och de hade en funktionsspecifikation. De aktiva yrkesrollerna i 

processen var informanten som var creative director och projektledare. Dessutom deltog två 

industridesigners. Kontakt skedde även med utvecklingschefen på uppdragsgivarens sida. 

 
Brief, Protokoll och Uppföljning 

Informanten berättar att briefen sällan är en så kallad RFQ  (Request for Quotation) som 

innehåller vad som ska levereras när. Den görs från dagens förutsättningar. Designbyrån vill 

däremot att en brief börjar med ett möte eftersom de då kan få reda på mer. Exempelvis hålls 

det ett lunchmöte för att prata lite och för att få en förståelse om var företaget befinner sig. 

Utöver detta möte organiseras en sammankomst med hela projektteamet, där 

uppdragsgivaren får svara på frågor om ”varumärket, om vad det står för, vad de vill med det, 
har det skett någon förflyttning, hur deras marknad ser ut, hur deras konkurrenter ser ut, hur 
beter sig kunderna med produkterna, vad det finns för lärdomar man har gjort från produkter 
som redan finns, vad har de för tekniska begränsningar, budgetbegränsningar, 
tillverkningsbegränsningar, tidsbegränsningar. Vad ser de att det finns för trender i sin 
bransch?” 
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Denna information utvärderas och ifrågasätts av designbyrån. Om det behövs så kommer 

byrån med ny input och nya idéer. Möten, som byrån tar initiativ till, är viktiga för att få en 

känsla om vad samarbetet ska resultera i och för att ta reda på ambitionsnivån, ”Och vad är 
det större, alltså vad vill uppdragsgivaren tjäna pengar på, för det är inte alltid helt klart att de 
ska tjäna på det man designar.” 
 

De tekniska kraven som ibland används som brief är inte lika relevanta till designarbetet som 

just informationen som kommer fram genom mötena. Möten sammanställs i protokollform 

och designbyrån använder sig av en SWOT analys för att överskådligt presentera all 

information. Denna analys gäller som underlag för offerten. I de allra flesta fall är 

designbyrån med och utformar briefen på detta sätt. 

 

Informanten kommenterar briefprocessen med en särskild uppdragsgivare på följande sätt: 

”Den tekniska biten spelade ingen roll alls i samarbetet. Medan möten med kunden, den här 
”workshopen” och diskussionen hade ofantligt stor vikt i det här projektet. För där på något 
sätt kunde man väldigt tidigt se vad det fanns för möjligheter och det la grunden till 
ambitionsnivån för hela projektet.” 
 

Genom denna briefprocess får uppdragsgivaren en inblick i byråns arbetssätt och i vad det 

finns för möjligheter. Dessutom leder en välutformad brief till mindre missförstånd och ett 

bättre samarbete. Utöver detta förändras då inte briefen under projektets gång, eftersom det 

inte finns några ambitionsglidningar. Informanten menar att ambitionsglidningar uppstår när 

parterna inte riktigt förstår varandra, när det inte finns några gemensamma mål eller när 

uppdragsgivaren inte har samma mål internt. Ju större uppdragsgivare, desto vanligare är 

det med ambitionsglidningar. De går dock att undvika enligt informanten genom att vara 

tydlig från början. Det är emellertid oftast alldeles för lite bakgrundsinformation mellan 

uppdragsgivare och designers. I sådana fall är det designbyrån som måste hämta in den. 

”Om det hade varit någon annan industri, så hade vi tagit mycket bra betalt för det också, 
men vi gör inte det.(…) Vi får nästan alltid skapa våra egna specifikationer.” 
 
Designbyråns briefprocess baseras mycket på erfarenhet och professionalisering. Det blir 

därmed tydligare vilka frågor som ska ställas till uppdragsgivaren för att hitta den information 

som är relevant. ”Desto mer vi lyfte fram, tvingade vi fram lite grann och de var tvungna att 
vara tydliga med hur och vem i processerna som tar beslut och hur den interna 
arbetsgruppen skulle fungera och så vidare.” Därutöver är byrån mycket tydlig med hur 

kommunikationen internt inom uppdragsgivarens företag sker. Framförallt vem som är 
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ansvarig för vad, vilka som är involverade i beslutsprocesser och vad det är för information 

som designbyrån behöver få. 

 
Tidigare hade byrån endast koncentrerat sig på de tekniska begränsningarna. Idag står 

marknaden och varumärket i fokus. Detta leder dem även högre upp i organisationen. I 

byråns offert till uppdragsgivaren finns det allt ifrån den kreativa pitchen, hur varumärket 

skulle manifesteras i produkterna, tidsschema, en historisk analys av produkterna, förslag på 

vilka olika inriktningar som uppdragsgivaren kan välja emellan, vem som jobbar i teamet och 

vad det finns för budget. Informanten tycker att designbyrån gör mycket i offertfasen och 

byrån ser det som ett sätt att bygga förtroende. 

 

Protokollföring är enligt informanten inte vanligt hos uppdragsgivare. ”Det är inte alls många 
kunder som gör det.”  Noteringar för internt bruk finns alltid på byrån och ibland skriver byrån 

även protokoll. Det anses vara nödvändigt när det finns risk för ambitionsglidningar mellan 

parterna. Då kan byrån gå tillbaka till protokoll och visa vad som hade bestämts. Att 

protokollen skickas runt så att alla involverade kan ta del av den och godkänna den är 

ovanlig. Men om det sker så känner byrån att de ”är en del av biten”. Protokoll innehöll i ett 

exemplariskt samarbete information om vad det pratades om, vad byrån presenterade och 

vilka utmaningar som kom upp.  
 
Uppföljning och feedback fick byrån i ett exempel som nämns efter varje leveransstadium. 

Dessutom hölls det måndagsmöten varje vecka där feedback gavs och de viktigaste 

punkterna diskuterades. 
 
 
Scenario 

Informanten förklarar att det kan vara en kompetensproblematik och att informationen inte 

riktigt togs in. Han menar att man alltid ska försöka visualisera vad man menar och vad det 

betyder. ”Jag skickade förslaget till kunden”, det är heller inte bra, det bäddar för problem, 

man bör vara där och presentera och leda in dem till en förklaring. Informanten menar att det 

är ett kreativt arbete och att det inte finns något rätt eller fel. Dock skulle informanten inte 

göra på det här sättet, så han ser inget problem. “Jag tror att ju mer tid det går mellan att 
man hämtar in och innan man levererar om man inte har haft möten, då kan nog hela 
projektet rasa.” 
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5.2.4 Varumärket 

Informanten menar att med deras syn på management of design gäller det alltid att ge 

marknadsavdelningen verktyg för att kunna styra produktutvecklingen. Idag gör man det 

mycket tvådimensionellt, genom att säga: ”okej, det här är vår CVI-guideline eller vår 
brandmanual, ta den till er, se till att konstruktörer snabbt kan den och implementera allt det 
där”. En väldigt simpel tvådimensionell värld, menar han. ”Men det är mycket mer komplext 
än så(…) att skapa en produkt och ett varumärke handlar mycket om materialval, 
tillverkningsprocessen, utvecklingskostnaderna, generellt teknisk sourcing, var de ska 
tillverkas med mera, allt detta påverkar slutresultatet.” Informanten menar att de vill skapa ett 

verktyg som underlättar samarbetet mellan utvecklings- och marknadsavdelning. Verktyget 

möjliggör att marknadsavdelningen kan styra produktdesignen så att den hänger ihop med 

varumärket. Resultatet är att produkterna blir en viktig kommunikationskanal istället för bara 

ett produkterbjudande. Byrån tar hänsyn till varumärket och företagets värderingar, när de 

skapar verktyget. Detta skapar en plattform som andra produkter kan följa och vara med på, 

han väljer att kalla det för en designfilosofi. Informanten har erhållit sin kunskap om 

varumärkesidentiteten främst genom erfarenhet. Designbyrån har även anställt en brand 

manager, som arbetar mycket med varumärkesidentitet och varumärken,…”han är vår 
brandguru”. Under projektets gång kommunicerade uppdragsgivaren sitt varumärke med en 

enkel brand manual, en CVI guideline. Denna säger några ord om vad företaget ska stå för 

och mest om logotyper, hur de ska placeras och så vidare. Vilket egentligen inte betyder så 

mycket, utan kan tolkas ganska fritt i produktdesign skapandet. Ibland får informanten väldigt 

strikta linjer, som de ska följa. Somliga storföretag ger så kallade brand manuals, som säger 

allting om hur företaget ska kommunicera, ibland på flera hundra sidor. Informanten menar 

att alltför ofta så hittar man ett fåtal sidor som beskriver själva produkten och då handlar det 

främst om var man ska placera en logotyp på produkten. Han berättar att designbyrån idag 

upplever mer att man börjar produktfiera tjänster istället för att tjänstefiera produkter. Genom 

detta måste allting som produkterna kommunicerar gå i linje med varumärket, något som han 

menar tillhör design of management filosofin.  

 

Designbyråns tillvägagångssätt för att produktifiera varumärket är att se på olika typer av 

dokument, som visar vad varumärket står för. Där varierar det väldigt mycket på vad inputen 

är. Det kan vara enkla eller komplexa kommunikationsguidelines eller någon sorts brand 

manual.  ”Varje företag har ju värderingar, som oftast är byggda på jädrans massa floskel, 
några värdeord som de säger att de är.” Sedan ser designbyrån på vad det finns för 

marknadskrafter, trender, någonting som påverkar uppdragsgivaren och som driver deras 
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kunder framåt. Utifrån detta så utvecklar de en designfilosofi som är byggd på styrmedel om 

vad produkten ska stå för. Som ett exempel nämner han ett projekt där uppdragsgivaren ville 

utstråla särskilda värderingar. Dessa var ”integration, activity, quality, freedom, confident, 
innovation.” Orden omvandlas i designfilosofin, i detta fall som ett formspråk. Sedan bygger 

byrån ett antal formelement utifrån de här styrfunktionerna. Dessa funktioner appliceras på 

hela ”produktfamiljen” för att skapa en röd tråd. Men också för att producera en unik identitet 

kontra konkurrenterna. 

 

Ibland är det inte så tydligt vad varumärket står för och vad uppdragsgivaren menar med sin 

kommunikation. Då kommer det fram i diskussioner eller så måste varumärket tolkas på 

något sätt, menar informanten. ”Vi ser mycket på marknaden (….) och där så tittar vi på vad 
varumärket och företagets värderingar är, från omtolkning och attribut som har med 
produkten att göra.” Designbyrån ser även på vad det finns för konsumentprodukter, som 

står för särskilda produktattribut. Detta gör de för att kunna identifiera vad marknaden 

relaterar till dessa. På så sätt kan designbyrån studera och dra slutsatser, exempelvis: ” Alla 
produkter som folk plockade ut som var easy-to-use var vita (….) ja, då kanske ljus färg är 
någonting att kommunicera att någon produkt är enkel.”  
Designbyrå 1 är intresserad av hur andra framgångsrika företag arbetar med sitt varumärke 

och hur dessa kan licensera produkter som de designar. Han nämner Prada och Gucci som 

bra exempel, då de tjänar mer på licensen på sitt varumärke än själva produktionen av 

kläderna. I det sammanhanget blir det viktigt att kunna förmedla vad det varumärket står i 

andra produkter*. ”Vi vill studera hur man gör för att kommunicera vad det här varumärket 
står för och hur det manifesteras i det man ska göra.”  
 

5.2.5 Marknadsföring mot Forskning och Utveckling 

Informanten menar att det sker en förändring idag. I kapitlet ”Uppdragsgivare” menar 

informanten att svenska företag är utvecklingsdrivna. Det medför att mängden konstruktörer 

kontra mängden marknadsförare är avsevärt högre på konstruktörsidan. Eftersom detta är så 

inrotat i företagen blir det en obalans, som gör att det finns två skilda kulturer. 

Marknadspersoner, ”de äter och beter sig annorlunda. De går på andra utbildningar, så de 
har ett helt annat sätt att agera inom ett företag än vad utvecklingspersonerna gör. Det gör 
att däremellan är det svårt att länka ihop dem och de har utvecklats väldigt separat.” 
Informanten menar att utvecklingssidan måste stämma av mera med marknadsavdelningen. 

Designbyrån samarbetar främst med personer från utvecklingsavdelningarna, men det blir 

                                                
* ”Detta kallas för Brand extension” –   varumärkesbreddning, ex. Då varumärket Prada övergår till ett bredare    
utbud, med både klädkollektioner och parfym. 
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alltmer mot marknadssidan och ledningen. ”Eftersom vi vill skapa den bryggan mellan, måste 
vi få dem till samma bord och som externa kan vi aldrig springa fram och tillbaka, utan 
ingenting blir av förrän vi har dem sittandes bredvid varandra, där båda ser varandra i 
ögonen och säger; …ja, här har vi ett problem…” Han menar att det är enkelt, men att de 

först måste se ett gemensamt behov. Utvecklingsavdelning och marknadsavdelning måste 

jämkas ihop för att det ska bli ett lyckat samarbete mellan uppdragsgivare och designbyrå. 

”Marknadsavdelningen kan ta fram Brandböcker, som inte ger RND någonting och RND kan 
ta fram sina dokument, som blir väldigt processrelaterade och som inte Marketing förstår, det 
lyckas inte.”  
 
Några utmaningar som kan uppstå mellan designbyrån och uppdragsgivaren är att det inte 

finns en naturlig och bra kontakt (speakingpartner) hos uppdragsgivaren. Det är då 

designbyrån måste börja koppla samman olika parter hos uppdragsgivaren. Detta gör att det 

blir mer arbete och att det tar längre tid att komma igång. ”Designers har sitt språk, 
utvecklingsfolk, ingenjörer har sitt språk och historiskt är vi en mycket yngre grupp som ett 
yrke och en tjänst varit tvungna att lära oss båda språken och vara jämkare 
däremellan.(…)Ena är ju att köra ned vårt sätt på dem, det går ju inte att göra, speciellt om 
man är extern konsult det är bara att rätta sig efter hur vinden blåser.” Det är alltså en 

begränsad kommunikation mellan marknadsavdelning och utvecklingsavdelning i tidiga faser.  
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5.3 Designbyrå 2 
5.3.1 Företagspresentation 
Företaget är en industridesignbyrå som i dagsläget har varit verksam i 10 år och intervjun har 

gjorts med designbyråns grundare och Vd. Informanten har arbetat i branschen i 27 år. Efter 

att ha varit 17 år på ett annat designföretag, startade han eget och idag har de 5 anställda.  

 

Designbyrån bedriver design och konstruktion samt utveckling av industriprodukter, 

företrädesvis inom fordon och båtar, grafisk design och presentationsmaterial, prototyp- och 

modelltillverkning, analyser och undersökningar i ergonomi- och designområdet. 

 

Begreppet design beror väldigt mycket på uppdragsgivaren, menar han. En förutsättning är 

att det finns en duktig uppdragsgivare, som man kan kommunicera bra med. Han menar att 

de ofta möter kunder som inte har så mycket kunskap om design och som tror att det bara 

handlar om formgivning. ”Jag tror att i Sverige så har designen en väldigt taskig roll, jämfört 
med andra länder…” Det finns definitivt en överetablering av designers i Sverige vilket gör att 
alla designers ringer till alla möjliga uppdragsgivare,… ”vi är verkligen konkurrensutsatta.” 
Design är inte lika vedertaget idag, det är bara en kostnad tror han att många tycker. 

Branschen gynnas inte idag av alla de designutbildningar som väller ut designers.  

 
5.3.2 Uppdragsgivare  

Designbyrå 2 arbetar med alltifrån stora till små svenska och internationella företag, oftast 

med konsumentprodukter. Liksom byrå 1 stäver de efter långa kundrelationer. Samarbeten 

kommer ofta till genom pitchförfarandet, tidigare projekt eller personliga kontakter. 

Kontaktpersonen på uppdragsgivarens sida är oftast utvecklingsavdelningens chef och det 

händer mycket sällan att de samarbetar med marknadsavdelningen. Oftast kommer denna in 

när produkten är färdigutvecklad och ska marknadsföras. Mycket personlig kontakt i form av 

möten anser informanten är avgörande, då man annars tappar fokus och glömmer att 

avstämma. Informanten anser att det är svårt att komma upp i hierarkier. ”(…) Ingen har tid 
för design, det är ju produktutveckling. Så det är en konstig situation, där design har fått en 
inte bara en underordnande roll men en undervärderande funktion, fastän den har väldigt stor 
påverkan på företaget.” Utöver detta finns det skillnader beträffande uppdragsgivarens 

storlek och kontaktpersonen. På småföretag brukar yrkesroller flyta in i varandra och det är 

lättare att få kontakt med ledningen. 

 

Det händer alltför ofta att designbyrå 2 får lära upp kunderna om design och vad den kan 

göra för uppdragsgivaren. Synen på design varierar mycket mellan uppdragsgivarna. Kunder 
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använder design exempelvis för att penetrera en ny marknad, illustrera en idé eller ny teknik 

eller för att höja användandet av produktens funktioner. Informanten har lagt märke till ett 

gap mellan uppdragsgivarens marknadsföringsavdelning och utvecklingsavdelning. Varje 

sida gör sitt och det är mycket sällan som alla företagsfunktioner arbetar ihop med 

designbyrån i början på produktutvecklingsprocessen. Design placeras oftast i 

produktutvecklingsbudgeten som är mycket mindre än marknadsbudgeten. Informanten 

påpekar dessutom att varumärket ägs av marknadsavdelningen och ofta anses det vara 

tvådimensionellt i form av en logotyp. Det är dock inte endast logotypen utan också och 

framförallt produkten som förmedlar varumärket till konsumenten. 

 

5.3.3 Samarbetet 
Generellt om samarbetet 

Informanten nämner ett internationellt företag som exempel. Företaget är ledande inom 

arbetsstolar i Europa och ligger i Småland. De har samarbetat i 8 år, men det har funnits ett 

avbrott nu. Uppdragsgivarens nya ledning tyckte att designtjänsten och de personliga 

mötena blev för dyra och fick för stort utrymme.  Företaget kom till designbyrån med önskan 

att göra produkten så attraktiv som möjlig. Deras kontaktperson och beställare var 

produktchefen och de mötte aldrig marknadsavdelningen under projektet. Det fanns ingen 

strategi om design eller om varumärket utan endast beställarens vision. Informanten 

karakteriserar honom som en dynamisk människa med stort intresse för design och som 

brann för sin uppgift. Företaget såg på design som formgivning. 

 
Under projektets gång kom designbyrå 2 in i konceptfasen. Byråns främste kontakt skedde 

med en ansvarig för produktsortimentet. De har varit två personer från designbyrån och från 

uppdragsgivarens sida har det växlats mellan sortimentansvariga och alltid en 

ergonomexpert. Det har även funnits tekniker. De kan komma in tidigt, men i regel brukar de 

komma när byrån lämnat in något designförslag och marknadssidan kom när produkten var 

färdig.  

 
 
Brief, Protokoll och Uppföljning 
Briefen kan enligt informanten vara skriftlig, ibland är det per e-post eller ett handskrivet 

papper, i andra fall har det mer omfång. Ofta är det byrån som får utforma briefen för att 

kontrollera om uppdraget har förståtts rätt. ”Är det det här ni menar? Här befinner ni er nu - 
Dit vill ni. Så här ser konkurrensen ut, vart vill ni? Detta ligger på byrån i huvudsak”. Från 

uppdragsgivarens sida kommer ofta de tekniska kraven och designmässigt begränsar de sig 

på produktens utseende. ”Gör något snyggt eller det ska se ut som förut.”  
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Enligt informanten ska briefen inte vara för låsande. Framförallt när det gäller 

uppdragsgivarens varumärkesidentitet. Dessa låsningar kan påverka designerns kreativitet i 

konceptfasen, där hon/han behöver vara lite olydig för att skapa något nytt eller för att hitta 

nya möjligheter. I en bra brief ingår bland annat en bra bestämning, en kravspecifikation och 

ett regelverk.  Informanten skulle gärna vilja se att en problemidentifikation ligger som grund 

till briefen, där företagets egentliga behov identifieras. ”(…) typ den här produkten säljer 
dåligt, har tappat försäljning eller har för lite marginal. Då får man en problembild, så är man 
taggad som en jakthund och börjar leta efter lösningar.”  Denna problemidentifikation har en 

viktig funktion inte minst ur varumärkesbyggande synpunkt, eftersom uppdragsgivare ser 

varumärket som något tvådimensionellt istället för att se produkten som varumärkesbärare.  

 

Informanten anser att briefen är viktigt i projektarbetet, inte minst mentalt för 

uppdragsgivaren. Genom att skriva en brief funderar uppdragsgivaren om sin nuvarande 

situation och om sina förväntningar. ”Om hon/han inte riktigt vet vad hon/han vill ha och 
förväntar sig att någon annan ska veta det…då fungerar det inte.”  Under resans gång kan 

den ursprungliga briefen förändras om exempelvis verkligheten eller de tekniska och 

ekonomiska förutsättningarna förändras.  

 

Andra dokument som finns under samarbetet är moodboards med mera som gör att 

designbyrån kan avstämma med uppdragsgivaren. Uppföljning av samarbete sker inte så 

ofta. ”Då är pengarna slut, man är inne i nya projekt, man har ingen tid för reflektion.” 
Informanten anser dock att uppföljning är avgörande för att ta reda på om kunden verkligen 

är nöjd med samarbetet. 

 
Scenariot 
”Ja, känner verkligen igen det här. Man kommer med två olika bollar, liksom en tankeboll och 
sen tror man att man släppte den, sen ska den integreras direkt till den andra och det 
fungerar inte så.” Informanten berättar om att det är två olika världar. Han betonar briefens 

centrala roll och att det är viktigt att den blir tydlig. Dessutom ska man använda sig av 

löpande avstämningar i processen. För arbetar man avskilt, utan en fortlöpande process, då 

kan det bli en mardröm. 
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5.3.4 Varumärket 
Informanten presenterar designbyråns tidigare projekt. Inledningsvis var uppdragsgivaren 

angelägen om att den design som byrån skulle hjälpa dem med, skulle likna den 

ursprungliga. Designen skulle ta vara på deras tidigare ”kassakor”, som sålde väldigt bra. 

Informanten menar de var lite ”olydiga” och försökte skapa ett nytt formspråk.”Man måste 
vara lite öppen för de här designkonceptfaserna, att man ser till att ha en olydig lösning(…), 
då kan man också få nya influenser, som kan skapa nya möjligheter”. Byrån tog ett steg till. 

Informanten menar att de hade ”ingenting att förlora och allt att vinna”, vilket i slutändan 

ledde till en annan stol, som lanserades. Slutprodukten handlar just om varumärket. 

Informanten frågar sig själv då om vem som är ansvarig för varumärket. Han anser att 

marknadssidan är det och ställer en retorisk fråga om vad varumärket är. ”Är det loggan eller 
är det Produkterna?” 
 

Informanten berättar att kunskapen om varumärkesuppbyggandet är autodidakt och det har 

inte funnits med i hans utbildning. I frågan hur uppdragsgivaren kommunicerade sitt 

varumärke till designbyrån, så menade informanten att han inte trodde de hade den synen. 

”De ser mer…vad är det som säljer bra, vad är det som säljer dåligt”(…)Det är 
utgångspunkten och har de en produkt som  säljer dåligt, då kanske man ska skapa en ny 
design kring dessa(…) det är ingen riktig sån strategi” Informanten vill gärna få mer 

problemorienterade strategier, exempel: ” vi har tappat försäljningen eller vi har för lite 
marginal, de här säljer mycket osv.”. Han menar att det är viktigt att identifiera 

uppdragsgivarens egentliga behov, inte minst ur varumärkessynpunkt. Det är en viktig 

funktion i utvecklandet av produktdesign då uppdragsgivaren ser varumärket idag som 

tvådimensionellt. ”Saab är sinnesbilden av bilen, inte logotypen, det är så mycket mer 
tredimensionellt i vekligheten.” Informanten berättar att tillvägagångssätten för att formge 

produkten enligt varumärkesidentiteten brukar ske med minst tre designkoncept. I regel 

brukar även designbyrån försöka få ett av koncepten att vara utanför den gängse målbilden, 

eftersom uppdragsgivaren oftast säger att: ” Det ska se ut som det alltid har gjort…” 
 

5.3.5 Marknadsföring mot Forskning och Utveckling 
Informanten menar att det är väldigt sällan de arbetar mot marknadssidan. Det är någonting 

designbyrån vill förändra. De vill bli en kontakt ute på marknadssidan, dels för att få en annan 

budget, men också för att få ett annat gehör för designfunktionen. I regel så hamnar 

designbyrå 2 på produktutvecklingsbudgeten eller med de människor som arbetar med 

konstruktion och produktens teknik. Sedan finns det marknadsavdelningen, de är skilda åt 

och det är de som sitter på pengarna och budgeten. ”Vårt färdiga projekt som kostade något 
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annat än förut hos uppdragsgivaren, då när det skulle lanseras, hade marknadsföringen en 
budget på cirka 14 miljoner enbart för att lansera produkten och vår kostnad blev cirka 700 
000 kr och vår designdel var den dyraste av designbiten(…) Det säger en del om 
proportionerna mellan designinsatsen och marknadsinsatsen för samma produkt.” I regel så 

finns det en uppdelning hos uppdragsgivare mellan marknadssidan som gör marknadsföring 

och produktutvecklarna som utvecklar produkter och där ligger design. Yrkesrollerna hos de 

små uppdragsgivarna flyter in i varandra och de arbetar ofta tätare ihop än hos de större 

uppdragsgivarna. 
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5.4 Designbyrå 3 
 
5.4.1 Företagspresentation 

Designbyrå 3 är en industridesignbyrå där användaren står i fokus för produktutvecklingen. 

Idag jobbar de mycket med varumärkesfrågor, med strategiska frågor och hur man kan 

använda design långsiktigt för att stärka ett varumärke eller företagets lönsamhet. Dessutom 

arbetar de med hur man kan använda designprocesser för att öka innovationskapaciteten i 

ett företag. Designbyråns mål är att arbeta med design långsiktigt och därför bygger de gärna 

långa samarbetsrelationer med uppdragsgivare. Kompetensen är bred inom företaget och 

det finns bland annat industridesigners, grafiska formgivare, designstrateger och även 

personer som arbetar med interaktionsdesign. Utöver designkompetenserna finns det även 

anställda med bakgrund från marknadsföring, PR och projektadministration. Byrån 

grundades år 1969 och är en av de största designbyråerna i Sverige med över 50 anställda. 

Utöver har byrån representanter i Japan, Kina, Schweiz och Storbritannien. 

 

”Det är ett flexibelt företag och man kan jobba med kunder i alla möjliga olika sammanhang, 
olika världsdelar, olika ämnen, olika typer av projekt.” Informanten ser detta som anledning 

till att de anställda stannar kvar så pass länge som de gör.  ”Vi anställer inte folk, vi adopterar 
dem. Det är aldrig någon som slutar(…)friheten är så stor, så att det finns lite behov för att 
söka sig någon annanstans.” 
 
Intervjun har gjorts med en designstrateg som har arbetat på designbyrån sedan år 1993. I 

Umeå har hon utbildat sig till industridesigner. De första tio åren efter utbildningen var hon 

verksam som produktdesigner på designbyrå 3. År 2003 blev hon klar med sin MBA i Design 

Management i London och arbetar numera med strategiska frågor, b la hur design kan 

arbetas mer långsiktigt.  

 

Branschen anses inte som ”brakande hård” i Sverige. Designbyrån menar att de har en 

specialisering på användaren, genom bland annat ”Consumer Insight”. Informanten menar 

att designbyråer behöver en unik specialisering för att kunna konkurrera internationellt. 

Begreppet design handlar mycket om ett tillvägagångssätt och ett tänkande. Hon ser design 

som ett verktyg, som en process, som en metod, men att det känns ganska urholkat för det 

kan vara olika ting. ”Jag har i för sig slutat att definiera design, för jag tycker det är ganska 
meningslöst (…) och jag har slutat att definiera vad design management är också och vad en 
designstrategi är, för de kan vara väldigt olika saker och det är ok(…)Man får vara tydlig på 
andra sätt med vad man gör.” 
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5.4.2 Uppdragsgivare  

Många av designbyrå 3s uppdragsgivare är internationella, ungefär 40-50%. De kommer från 

USA, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Japan, Australien och Storbritannien.  På grund av 

byråns inriktning arbetar de med företag i många olika sammanhang, olika världsdelar, olika 

ämnen och olika typer av projekt. Oftast är uppdragsgivare industriföretag, men det blir fler 

och fler kundföretag. ” Vi har alltid det som mål att jobba med så långa relationer som möjligt. 
Dels tycker vi att det är mer utvecklande och vi vill ju jobba med design långsiktigt. Det gör 
man ju bäst om man har en lång relation, så att man får kontinuitet i det man gör.” Det är 

dock inte alla uppdragsgivare som vill ha långa relationer. Dels för att de gör enstaka 

designprojekt eller dels för att deras princip är att alltid ta in nya designbyråer, för att få ny 

inspiration och nya tankar. Samarbeten kommer ofta till genom pitchförfarandet. Det är 

antingen företaget som kontaktar designbyrå 3 eller genom rekommendationer, relationer, att 

den framtida uppdragsgivaren har sett en artikel om byrån eller att de har fått något 

designpris. Det är sällan försäljning av designtjänsten från byrån som ligger till grund för 

samarbetet, då det inte anses som lika effektivt. Byrån bygger hellre upp sitt nätverk. De 

anställda är ute och deltar vid seminarier, ger föreläsningar, håller kurser, är handledare eller 

examinatorer. Vid nätverkandet är det inte endast försäljning som står i fokus utan också 

kunskapsspridandet om det senaste i branschen eller på skolorna. Om det är första gången 

designbyrå 3 och en uppdragsgivare ska samarbeta föredrar byrån att först göra ett litet 

projekt tillsammans för att testa personkemin. Kontaktpersonen på uppdragsgivarens sida 

varierar. Om uppdraget avser produktdesign är det ofta utvecklingschefen eller 

marknadschefen. På större företag brukar det vara en projektledare på antingen utvecklings- 

eller marknadsavdelningen. Vilken avdelning beror på uppdragsgivarens organisation. Avser 

uppdraget däremot innovationsprocesser eller strategiskt arbete blir kontaktpersonen 

ledningsgruppen eller en person i andra ledande positioner. 

 

Designbyrån möter uppdragsgivare med mycket varierande designsyn. Det är alltifrån de 

som har väldigt dålig koll till kunder som är proffsiga. Informanten tycker att kundföretag är 

mer kunniga i varumärkes – och designfrågor och behöver inte lika mycket utbildning i vad 

design kan göra för dem. Missionärsarbete i designfrågor är vanligt på grund av byråns vilja 

att alltid ligga steget före i designfrågor. För tio år sedan missionerade de om att 

produktdesign är viktigt för framgång, nu försöker de övertyga uppdragsgivare om att 

använda design långsiktigt och strategiskt. Med långsiktigt och strategiskt menas design som 

varumärkesbyggande faktor i stället för att producera enstaka snygga prylar. Många 

uppdragsgivare ser varumärket som något tvådimensionellt, till exempel som logotypen eller 
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grafisk design. Det är då byråns uppgift att få uppdragsgivaren att förstå kopplingen mellan 

”(…) hur viktigt det är att bygga produkterna och produkternas uttryck för att stärka 
varumärket och tvärtom”. 

 

Informanten har lagt märke till en obalans mellan uppdragsgivarens marknads och 

utvecklingsavdelning. Dessa ser varandra som uppdragsgivare, och har ingen regelbunden 

kommunikation. Svårigheter uppstår i produktutveckling av varumärkesbyggande produkter, 

eftersom marknadsavdelningen äger varumärkesfrågor. Det finns brandbooks som 

sammanfattar denna information, men som inte kan användas till utveckling av fysiska 

produkter.  

 

Informanten tycker att internationella kunder kräver mer administrativt arbete och 

dokumentation av beslut. De är i stort sett mer byråkratiska och inte alltid lönsamma. Det kan 

vara en anledning till varför inte alla byråer väljer att internationalisera sig. Dessutom finns 

det kulturella skillnader som man bör vara medveten om. ”Oftast får man ju lära sig en del av 
såna kulturella skillnader, som man inte trodde var så stora.” 

 
5.4.3 Samarbetet 

 
Generellt om samarbete 
Informanten menar att yrkesroller som ingår i ett samarbete varierar. Om man pratar om ett 

produktdesignprojekt så är det ofta en utvecklingschef eller en marknadschef. Ifall det är ett 

stort företag är det ofta en projektledare på utvecklings- eller marknadssidan. Det beror på 

hur organisationen ser ut hos uppdragsgivaren. När det gäller mer innovationsprocesser och 

strategiskt arbete, arbetar de oftast med någon ur ledningsgruppen eller någon som sitter i 

andra typer av ledande positioner. Det måste man göra annars blir det inte rätt på nivå, 

menar informanten. Men det beror hur stort företaget är. Om man arbetar med Pfizer som är 

ett globalt företag då är det inte ledningen man arbetar med utan då är det exempelvis deras 

design management chef. Idealt sett så kommer designbyrån in så tidigt som möjligt. ” Det 
beror ju på tillfälligheten naturligtvis och vad kunden är i för lägen när de har hört talas om 
oss. Ibland kan det ju vara att man får komma in och rädda någonting, där de har kommit 
ganska långt. Rädda, då menar vi att rycka in och göra någonting där vi tycker att vi kan 
styra upp lite bättre.” 
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Brief, Protokoll och Uppföljning 

Informanten berättar att det oftast sker muntliga briefs och att det är sällsynt med bra 

skriftliga brief. ”Jag tror det är kanske vanligare i marknadshänseendet att man briefar på det 
här sättet”47. Inom produktutvecklingen är det vanligt med ett möte mellan uppdragsgivaren 

och designbyrån där man går igenom de viktiga punkterna för projektet och sammanställer 

en produktbeskrivning. Enligt informanten är det ofta designbyrån själv som får formulera 

briefen. De muntliga brief blir nedskrivna till projektupplägg. Om byrån inte har fått den 

information så skriver de ett förslag på upplägg om hur projektet kan bedrivas, utan tids och 

kostnadsfaktorer. 

 

Det finns uppdragsgivare som har sitt eget material om företagets framtida strategi, en 

konkurrens- och branschanalys, målgrupper och dylikt. Oftast är det dock designbyrån som 

får utarbeta dessa saker och sammanfattar dessa i en så kallad designplattform. Denna 

innehåller dels själva projektbriefen och all bakgrundsinformation byrån kan få. ”Vi frågar om 
deras varumärke och vad de vill kommunicera och deras strategi kring detta. Vilka de vänder 
sig till och sådant.” Informanten tycker att en bra brief bör innehålla information om vad 

parterna vill åstadkomma och när det ska vara klart, en liten projektbakgrund, anledningar till 

varför man vill göra projektet, vilken situation uppdragsgivaren befinner sig i, vilka behov det 

finns och sist men inte minst vilka personer som är involverade i samarbetet. Det finns saker 

som inte står med i briefen från början, då uppdragsgivaren inte har tänkt på dem. Genom 

samtal kan då designbyrån ”lägga till sitt sätt att angripa problemet.” Genomförandet av 

grundliga användarstudier är ett exempel på det. 

 

Briefen påverkar projektet och kommunikationen inom samarbetet, menar informanten. När 

byrån erhåller en tydlig brief kan oklarheter undvikas. Dessutom kan byrån komma upp med 

ett annat sätt att angripa problemet. Det är möjligt att säga; ”Det här tror vi ni vill ha. Men ni 
vill kanske hellre ha det såhär för då skulle ni åstadkomma mera eller få ett bättre resultat.”   
 

Designbyrån hade exempelvis blivit ombedd att göra en marknadssegmentering med hjälp 

av en kvalitativ och en kvantitativ del. Byrån sa då att de endast skulle göra den kvalitativa 

delen eftersom det är lättare att få fram idéer och istället för den kvantitativa delen lade de till 

ett idéarbete i slutet av projektet. 

 

Informanten tycker att briefen är ett viktigt underlag för samarbetet med uppdragsgivaren. 

”Briefen är bra då den ger en tydlig bild av vad man efterfrågar och den blir mycket mer 

                                                
47  Anmärkning: Med det här sättet menas skriftligt. 
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tydligt att bemöta än ett sånt här halvtluddigt möte, där man sitter och pratar lite fram och 
tillbaka.” 
 

Det är inte vanligt att föra protokoll på svenska företag tycker informanten. Det är oftast i 

kulturer där byråkrati och hierarki är mer förankrade där uppdragsgivaren vill ha allting på 

papper och där alla möten protokollförs. Tyska uppdragsgivare vill ha allting dokumenterat. 

”Man jobbar ju ofta med flera parallella idéer och sedan så väljer man bort. (…) Då vill ju de 
ha dokumenterat varför man valde bort alla de andra alternativen.” Informanten menar att 

detta beror på de hierarkiska strukturer, där uppdragsgivaren måste kunna förklara de olika 

besluten för sin chef i efterhand ifall projektet gick bra eller dåligt. 

 

Uppföljning av samarbeten är mycket dåliga, eftersom designbyråns del av uppdraget är 

klart. ”CAD filerna går kanske vidare till konstruktionsavdelningarna, som gör 
konstruktionsritningar och tillverkar produktionsverktyg med mera. Sedan kommer 
lanseringen (…) och då är det kanske inte så att vi är med vid lanseringen och då är det 
oftast kunden som får feedback på hur bra det gick. Så det gäller att man har en bra och 
fortsatt relation annars är det svårt att få fram de här feedback mötena.” Dessa möten görs 

oftast med uppdragsgivare som byrån har en lång relation till. Vid enstaka projekt är det 

mycket sällan. Anledningen är att det har gått en viss tid och uppdragsgivaren kanske inte vill 

bjuda in designbyrån och betala dem för att berätta hur det gick. Enligt informanten gäller det 

att designbyrån själv måste ta initiativ till uppföljning. Det är nämligen mycket viktigt med 

uppföljning av projekt, då det inte förrän efteråt som man ser hur produkten verkligen har 

fungerat på marknaden. Utöver detta kan både uppdragsgivare och designbyrå lära sig 

mycket genom reflektionen.  

 
Scenariot 
Informanten kommenterar och säger att marknadsförare och de som arbetar med 

marknadskommunikation är mycket mer ”modellmänniskor”, de ritar sin värld i modeller. 

Medan designers skapar med skisser, visualiserar ting, arbetar med bilder och moodboards. 

Hon menar även att designers arbetar mer med användaren och det kanske inte är lika 

vanligt bland marknadsförare. Det som kommer från en marknadsförare är oftast en 

Brandbook, det som står i en sådan är oftast text som beskriver exempelvis kärnvärden. ”Och 
kärnvärdet: Robust, som många industriföretag använder sig utav, ja, hur ser robust ut då?” 
Det kan ju tolkas på många olika sätt. En designer kan skissa på ett robust objekt till 

uppdragsgivaren och om man sedan ber fyra andra designers att skissa på en robust produkt, 

så kommer många aspekter säkerligen vara liknande. Eftersom designers har ett gemensamt 

språk och man skulle tolka ordet robust liknande, men man kommer få flera olika varianter 
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och applicera det på olika sätt. Hon berättar om problematiken att det inte alls är säkert att 

man har samma bild i huvudet, bara för att det står samma ord på pappret. ”Men absolut, jag 
känner igen problemet.” 
 

Informanten tycker att problemet går att undvika, eftersom många produktdesigners är 

väldigt dåliga på att ta till sig modeller. Hon tror det är en fråga om olika utbildningar och 

skolor, att man bör integrera olika utbildningar. I arbetsprocessen bör man börja med att 

skissa, visualisera och arbeta skissartat tidigt. ”Prototyper pratar vi om, använda mer 
prototypande även i modellform och testa. Arbeta så hela tiden, även i idéprojekt och 
strategiskt och att man menar samma sak.” 
 

5.4.4 Varumärket 
Designbyrå 3 arbetar strategiskt med design och försöka se på helheten, då det faktiskt kan 

ge större effekt. De vill arbeta med design som en varumärkesbyggande faktor snarare än 

endast estetiskt tilltalande produkter. För att fortfarande återspegla varumärkesidentiteten 

presenterar byrån olika sätt att formge produkter. Det sker oftast när uppdragsgivaren köper 

in industridesigntjänsten. Informanten nämner att uppdragsgivarens utvecklingsavdelning 

många gånger har bristande kunskaper om varumärket. Då blir det designbyrån som får 

begära denna kunskap. Denna kunskap om uppdragsgivarens varumärke är en förutsättning 

för att kunna göra ett bra arbete. Informanten berättar att då kontakten med 

utvecklingsavdelningen sker: ”kliar sig utvecklingschefen i huvudet och säger ja, vänta. Jag 
ska ringa marknadschefen.”  Då kommer de med sina varumärkesstrategier och Brandbooks, 

som inte innehåller någonting riktigt relevant. ”Sedan får vi försöka jobba oss in på 
marknadssidan för att få den information som vi behöver för att kunna göra ett vettigt arbete.” 
Designbyrån försöker arbeta för att det ska se kopplingen mellan varumärket och produkt. 

Dessutom vill de visa hur produkterna stärker varumärket. Om designbyrån får ett varumärke 

presenterat kan de veta vilken profil uppdragsgivaren vill ha, vilken position den vill ha och att 

det finns en tydlig varumärkesplattform. Designbyrån behöver först göra en översättning som 

kan bli produktfierbar från varumärkesplattformen som ofta är visuell och grafisk. Informanten 

presenterar en uppdragsgivare som tillhandahåller verktyg inom byggbranschen. Deras 

varumärke ska stå för ”coolness”. Vad betyder det då om man pratar om en produkt, menar 

hon. ”Vad är coolt och vad är coolt i verktygssammanhang?”(…)Vad är coolt för den killen 
som står där på verkstaden och använder skruvmejseln och skiftnycklarna?” Hur ska man 

använda ordet i formgivning av produkten, det är frågan som designbyrån måste ställa för att 

reda ut entydiga begrepp.  

 



 46 

För att få hjälp med utvecklingen av sitt varumärke är det vanligt att uppdragsgivaren anlitar 

en varumärkesstrategisk byrå. Denna gör en varumärkesplattform och 

kommunikationsmaterial, möjligtvis en brandbook. Efter att projektet är avslutat försvinner 

byrån och varumärkesbyrån lämnar efter sig materialet. I bästa fall har de ett kontinuerligt 

samarbete med uppdragsgivaren. ”Men många företag de klipper där och tänker vad bra nu 
har vi en brandbook.” Det betyder att designbyrån inte får en direkt dialog med dem utan 

man kommer in vid en annan tidpunkt. Designbyrån får översätta materialet till något 

applicerbart i produktdesignsammanhang som kan bygga och stärka varumärket. Ofta så 

hittar designbyrån aspekter i varumärkesplattformen som inte fungerar ur produkthänseende. 

Enkla saker såsom att logotypen är för detaljerad för att kunna tryckas på produkter. Detta 

fastän produkter nästan är det enda som uppdragsgivaren gör. I ett projektexempel var 

logotypen mycket detaljerad. ”En fisk med små fjäll som blir jätte snygg i print, men om man 
trycker den på ett verktyg så blir det bara gröt.” I detta fall var det produkterna som säljer 

varumärket.  

 

Många gånger brukar designbyrån använda sig av en designplattform. Då frågar de om 

uppdragsgivarens varumärke och vad de vill kommunicera och deras strategi kring det, 

målgrupp och så vidare. Sedan får byrån göra en egen undersökning kring konsumentens 

drivkrafter och vad den egentligen efterfrågar. Om det exempelvis är kosmetiskprodukter 

som ska säljas till ungdomar i Norge. Då får designbyråns anställda åka till Norge och prata 

med ungdomar och undersöka vad de attraheras av och inte. Sedan gör byrån även egna 

”moodboards” och förklarar hur dessa faktorer kan påverka en designriktlinje för ett projekt. 

Det är vanligt att få i uppdrag att skapa en designriktlinje för ett helt sortiment eller ett helt 

företag. Där ska alla produkter samordnas efter en viss formgivning för att uttrycka 

varumärket.  

 

5.4.5 Marknadsföring mot Forskning och Utveckling 

Det finns skillnader i arbetssättet mellan marknadsavdelning och utvecklingsavdelning. ”Det 
där, det är ju ett gap som är jätte intressant och som hela tiden sätter käppar i hjulet för 
oss(…) Att forskning & utveckling där är det tekniker som arbetar. De har gått 
ingenjörutbildningen, de kommer från det här hållet och de sitter på den här sidan. Sedan har 
man marknadssidan då som jobbar med marknad och kommunikation och de äger oftast 
varumärkesfrågan i företaget. De har gått helt andra skolor och de pratar ett helt annat språk, 
de fikar i sitt eget fikarum här borta och de sitter i den här avdelningen.” Informanten menar 

att många gånger, så finns det ingen eller mycket liten kommunikation dem emellan. 
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I de fallen då det finns kommunikation förstår de inte varandra för att de pratar helt olika 

språk. ”Det är beklämmande att se hur de här på marknadsavdelning och produkt-
utvecklingsavdelning inte samarbetar”, berättar informanten. Produktutvecklingsavdelningen 

säger ”Ja, det är vi som gör jobbet här och det är vi som tar fram nya innovativa produkter 
och sedan ska marknadsavdelningen bara sälja sedan. De säljer det som vi gör.” Sedan 

pratar byrån med samma företag på marknadsavdelningen och de säger ”Ja, 
produktutvecklingsavdelningen de gör ju det vi beställer från dem. Vi tar ju reda på vad 
marknaden vill ha sedan talar vi om det för produktutvecklingen och sedan levererar de till 
oss.” Till grund för gapet mellan marknads- och utvecklingsavdelning ligger enligt 

informanten utbildningssystemet som särar på professioner istället för att lära dem att arbeta 

ihop. Det för alltid med sig konstanta problem i samarbetet. Sedan växer det in i företagen 

och sedan har man konstanta problem med det.  
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6 Analys & Tolkning 
I problemdiskussionen beskrev vi samarbetet mellan designbyråerna och deras 
uppdragsgivare. Under föregående empirikapitel kan man tydligt se att designbyråerna och 
uppdragsgivarna har olika bakgrund och detta kan komma att påverka ett samarbete. I 
denna del vill vi undersöka närmare om hur gapen i samarbetet uppfattas av designbyråerna 
genom att tillämpa ”gap analysen”. Analysen börjar med att studera de olika gapen, där 
dessa beskrivs kortfattat. Designbyråernas åsikter har kategoriserats efter vilket gap vi anser 
att de har tillhört, i studien har vi studerat ledningsgapet, gap 1 och marknad-
skommunikationsgapet, gap 4.  
 

6.1 Ledningsgapet (Gap 1) 
Här läggs själva grunden till samarbetet. Det uppstår när de involverade upptäcker en 

diskrepans mellan sina kvalitetsförväntningar som de hade från första början. I detta gap 

ingår även briefen, då den bör innehålla tydliga definitioner, så att inte feltolkningar sker. I 

studien omfattar ledningsgapet synen på design hos designbyrån, det vill säga vilka 

förväntningar parterna har, samt förståelsen för design och målet med designarbetet. Gapet 

innefattar även briefprocessen, som ska knyta an kvalitén och förväntningarna. Uppföljning 

av samarbetet förbereder parterna inför kommande projekt. Därför ingår hantering av 

uppföljning i ledningsgapet. Nedan sammanfattas designbyråernas tankar kring dessa 

faktorer.  

 

6.1.1 Analys av ledningsgapet 
 

Designbyrå 1 
Designbyråns syn på design 

De ser design som långvariga strategier och design ska fungera som en länk mellan 

marknadsföring och Forskning & utveckling. Allmänt uppfattas design som ett luddigt och 

urholkat begrepp, där det finns olika nivåer på design. Det tolkas mer som ett verktyg för att 

styra design hos uppdragsgivarna, som de vill kalla för management of design. För att på så 

sätt involvera marknadsavdelningen med Forskning & utveckling. Genom detta får byrån mer 

kontakt med ledningen, då denna har resurser för att tillämpa management of design. I 

hierarkiska strukturer är det viktigt med ”säljmaterial” för designtjänsten, detta för att få mer 

resurser och undvika olika förväntningar. 
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Uppdragsgivarens syn på design 
Allmänt ser uppdragsgivarna design som en kortvarig insats där kreativiteten och all styrning 

läggs ut på designbyrån. I projektexemplet såg uppdragsgivaren tidigare design som ”styling” 

än som en process. Idag sker arbetet med design mer processrelaterat hos 

uppdragsgivaren.  

 

Kontaktperson och Ledningen 
I ett projekt är kontaktpersonen ofta någon ur ledningen. I projektexemplet var 

kontaktpersonen utvecklingschef, som tidigare var marknadschef. För att säkerställa bra 

kommunikation tar byrån reda på vem som är ansvarig på uppdragsgivarens sida, hur 

beslutsprocesser ser ut och dylikt. Genom att marknads – och varumärkesfrågor integreras i 

designarbetet, når designbyrån högre upp i hierarkin inom uppdragsgivarens organisation. 

Ledningens stöd och engagerade uppdragsgivare är av stor vikt. 

 
Briefprocessen 
Startas med ett möte och sällan med en RFQ, detta för att få förståelse med målet och att ta 

redan på ambitionsnivån. Mötet följs ofta upp av en sammankomst med hela arbetsgruppen, 

där specifika frågor ställs. Dessa möten sammanställs i protokollform. Den möjliga 

informationen utvärderas och eventuellt tillkommer ny input. En SWOT-analys görs 

avslutningsvis. Designbyrån är med och utformar briefen, detta leder till mindre missförstånd 

och ett bättre samarbete. Ambitionsglidningar mellan designbyrå och uppdragsgivare kan 

uppstå när dessa har olika förväntningar. Dessa glidningar är vanligare med större 

uppdragsgivare. Det påpekas att man bör vara tydlig från början och ofta finns det för lite 

bakgrundsinformation att hämta mellan uppdragsgivaren och designbyrån. 

 

Uppföljning 
Uppföljning skedde i projektexemplet regelbundet.  
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Designbyrå 2 
Designbyråns syn på design 
Designsynen menar byrån beror väldigt mycket på uppdragsgivaren och ofta möter de 

kunder som ser design som formgivning.  

 
Uppdragsgivarens syn på design  
Ses ofta utifrån ett stylingperspektiv. De ser design som en möjlighet att penetrera en ny 

marknad, illustrera en ny idé, en ny teknik eller att höja användandet av produktfunktioner. I 

projektexemplet såg uppdragsgivaren design som formgivning för att göra en produkt mer 

attraktiv. Design kan i många fall tyckas ha en underordnad roll och vara en undervärderad 

faktor. Exempel på detta är då det genomförda projektet avslutades hade enbart kontakten 

skett med Forskning & utveckling och aldrig med marknadsföringsavdelningen. 

 

Kontaktperson & Ledning 
Byrån har främst kontakt med utvecklingschefer under ett samarbete och mycket sällan med 

marknadsavdelningen. I projektexemplet har kontakten skett med produktchefen. Det anses 

som svårt att komma upp i hierarkin, då det menas att design är en tidsbegränsad insats och 

då ingen hos uppdragsgivaren har tid för design. 

 

Briefprocessen 
Byrån utformar briefen och den kan vara skriftlig, detta för att kontrollera om uppdraget har 

förståtts rätt. Från uppdragsgivarens sida kommer tekniska krav och designmässigt ofta 

enbart en beskrivelse om produktens utseende. I en bra brief ingår bland annat en tydlig 

problemidentifikation som grund och den bör inte vara låsande. Genom briefen funderar 

uppdragsgivaren på sin nuvarande situation och om deras förväntningar. Briefen bör vara 

föränderlig, eftersom förutsättningarna förändras.  

 

Uppföljning 
Uppföljning sker inte så ofta, eftersom projektet då är avslutat och uppföljningen ingick ej i 

budgeten. Det är dock viktigt för att ta reda på om det var ett lyckat samarbete och om 

kunden är nöjd med den levererade tjänsten.  
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Designbyrå 3 
Designbyråns syn på design 
Design ses som ett tillvägagångssätt och ett tänkande, ett verktyg och som en process. Dock 

är designbegreppet ganska urholkat. Informanten betonar att design är en långvarig strategi. 

Målet är att arbeta med design mer långsiktigt för att stärka ett varumärke eller ett företags 

lönsamhet och de vill gärna bygga långa samarbetsrelationer med uppdragsgivare.  

 
Uppdragsgivarens syn på design 
Uppdragsgivarens syn på design är mycket varierande, men allmänt är kundföretag mer 

kunniga. Ofta ser uppdragsgivarna produktdesign som något viktigt för framgång, men de ser 

ännu inte design som något långsiktigt och strategiskt, någonting som designbyrån måste 

övertyga om. 

 

Kontaktperson & Ledning 
Under samarbeten har byrån kontakt med varierande instanser. Om uppdraget avser 

produktdesign är det ofta utvecklingschefen eller marknadschefen. Hos större 

uppdragsgivare brukar det vara en projektledare på antingen utvecklings- eller 

marknadsavdelningen. Avser uppdraget däremot innovationsprocesser eller strategiskt 

arbete blir kontaktpersonen ledningsgruppen eller en person i andra ledande positioner som 

en design manager. 

 

Briefprocessen 
Ofta är briefen muntligt och det är sällsynt med bra skriftliga briefs. Det är vanligt med möten 

mellan uppdragsgivaren och designbyrån, där viktiga punkter berörs och en 

produktbeskrivning utformas. Det är ofta designbyrån som formulerar briefen och de muntliga 

brieferna blir nedskrivna till projektupplägg som innehåller även förslag på upplägg och hur 
projektet kan bedrivas. När det inte är en skriftlig brief gör byrån en designplattform, som 

innehåller en projektbrief, bakgrundsinformation, information om varumärket och en 

målgruppsbeskrivning. En bra brief bör innehålla information om vad parterna vill 

åstadkomma, när projektet ska vara klart, en projektbakgrund och så vidare. 

 

Uppföljning 
Uppföljning av samarbeten vid enstaka projekt sker mycket sällan. Vid långvariga relationer 

sker uppföljningen indirekt och fortlöpande. Eget initiativ från designbyrån krävs för att 

uppföljning kan genomföras. Både parterna kan lära sig mycket genom reflektion och 

designbyrån får reda på hur produkten verkligen har fungerat på marknaden. 
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Ledningsgapet, Gap 1 Designbyrå 1 Designbyrå 2 Designbyrå 3 

Designsynen Långvariga strategier, 
länken mellan 
marknadsföring och 
forsknings & utveckling. 
Management of design, 
verktyg att styra synen på 
design 

Beror väldigt mycket på 
hur uppdragsgivaren ser 
på design. 

Ett tillvägagångssätt, ett 
verktyg och en process. 
Långvarig strategi. 
Urholkat begrepp som 
kan innefatta mycket 

Uppdragsgivarens 
syn på design 

 Kortvarig insats. Design 
ses mer som ett ”styling” 
begrepp 

Stylingperpektiv, en 
möjlighet att penetrera en 
ny marknad, illustrera en 
ny idé, ny teknik eller att 
höja användandet av 
produktionsfunktioner. 

Varierande syn. 
Kundföretag är mer 
kunniga. 

Kontaktperson Ofta någon ur ledningen. I 
projektet var det 
utv.chefen, tidigare 
marknadschef 

Ofta kontakt med 
utv.chefer och mycket 
sällan med 
marknadsavdelningen. 

Om uppdraget avser 
produktdesign: utv.chefen 
eller M.chefen. Större 
upp.givare oftast 
projektledare på utv.avd- 
eller m.avdelningen. 
Avser uppdraget 
innov.processer eller 
strategiskt arbete sker 
kontakten med 
ledningsgruppen eller 
person i andra ledande 
positioner. 

Briefen Startas alltid med ett 
möte, för att se på 
ambitionsnivån och mål. 
Alltid med och utformar 
briefen. 

Ofta skriftlig. I en bra brief 
ingår bla en tydlig 
problembakgrund som 
grund och bör ej vara 
låsande. 

Ofta muntliga briefs, 
sällan bra skriftliga. Möten 
är vanliga. Vanligt att 
designbyrån formulerar 
briefen. 

Uppföljning I exemplet skedde den 
regelbundet. 

Sker sällan, då den ej är 
budgeterat. 
 
Anses vara viktig för att ta 
reda på om 
uppdragsgivaren är nöjd. 

Sker mycket sällan vid 
enstaka projekt. 
 
Anses viktigt, då man ser 
hur produkten har 
fungerat på marknaden 
och båda reflektera. 
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6.1.2 Tolkning 
Av analysen blir det tydligt att designsynen skiljer sig åt mellan uppdragsgivare och 

designbyrån. Detta verkar naturligt eftersom designern är mycket mer insatt inom sitt 

område. Designbyråer ser sitt designarbete som en långvarig och strategisk insats som 

medför högre ekonomisk lönsamhet för uppdragsgivaren. Dessutom kan det bero på att 

byrån vill bygga upp långvariga relationer till sina uppdragsgivare för att underlätta 

samarbete och för att skapa säkerhet. Uppdragsgivare däremot använder design ofta som 

enbart formgivning i korta projektinsatser. Skillnaden medför att designbyråerna får göra ett 

mera omfattande missionärsarbete. Vi anser att det tillhör säljprocessen av designtjänsten. 

Det tar dock mycket tid i tidiga faser och tiden är en knapp resurs i ett samarbete. Om 

designsynen inte stämmer överens mellan parterna kan detta bidra till ambitionsglidningar 

och förstärka gapet. Uppdragsgivarens syn på design kan innebära att design kan få svårt att 

kommunicera högre upp i hierarkin. 

 

Designbyråernas kontaktpersoner hos uppdragsgivaren varierar mellan utvecklings-

ansvariga, marknadsansvariga och företagsledningen. Målet är att ha kontakt med 

ledningen, så att strategiska designfrågor kan behandlas. Oberoende av designsynen, så 

förstärks gapet när ledningen inte är involverad och samarbetet kan uppfattas som 

misslyckat. Dessutom spelar kontaktpersonen en avgörande roll när det gäller information 

om företaget. Utvecklings- eller marknadsavdelning kanske inte alltid har tillgång till all 

nödvändig information. 

 

Briefen anses vara en viktig grundsten i samarbetet. Den får inte vara för låsande, utan ska 

vara tydlig och innehåller bland annat information om uppdragsgivarens verksamhet, 

värderingar, framtida mål och problembakgrunden. Det är oftast deisgnbyrån som tar initiativ 

till briefprocessen som bör innefatta en dialog med uppdragsgivaren. Briefen kräver kunskap 

utöver design från designbyrån. Denna kunskap omfattar affärsverksamhet och 

marknadsföring. Utformningen av briefen tar lång tid, men är viktigt för att båda parterna ska 

få en tydlig bild av samarbetet.  På detta sätt kan ledningsgapet förebyggas, eftersom 

förväntningarna på designtjänsten kommuniceras. 

 

Uppföljningen överlag sker väldigt sällan. En andledning kan vara att den inte budgeteras 

och samarbetsparterna är involverade i nya projekt. Det anses dock vara viktigt för att ta reda 

på om uppdragsgivaren är nöjd och det lägger grunden för fortsatt samarbete. Uppföljningen 

verkar vara en viktig faktor för att bygga långvariga relationer. Då båda lär sig om projektet 

och om varandra. Framtida ledningsgap kan därmed förebyggas. 
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6.2 Marknadskommunikationsgapet (Gap 4)   
Gapet avser kommunikationen inom organisationen, mellan byrå och uppdragsgivare och 

marknadskommunikationen till slutkonsumenten. Detta gap uppstår när motsägelser sker 

mellan det löfte om design som har getts och det som har levererats. Anledningar kan vara 

att kommunikationen kan ha förändrats eller stoppats inom designbyråns eller 

uppdragsgivarens organisation eller att användandet av industridesign inte har uppfattats 

som en del av marknadskommunikationen. Den allmänna kommunikationen mellan 

designbyrå och uppdragsgivare är en elementär del av vår studie. Den innehåller även 

protokollföring, då protokoll synliggör och förtydligar kommunikationen. Eftersom vår studie 

fokuserar på tjänsten att formge varumärkesbyggande produkter är Karjalainens modell 

relevant vid analys och tolkning. Han menar att företagets varumärkesimage kan stärkas 

genom att producera produkter med visuell attraktiv design. Därmed skapar design i detta 

sammanhang attraktivitet och en strategisk fördel. Därför spelar även uppdragsgivarens och 

designbyråns syn på varumärket en roll. Vidare menar Karjalainen att värdeord kan 

översättas från det verbala till det fysiska. Detta syftar på vårt scenarioexempel. Inom 

empiristudien nämnde alla tre designbyråer ett bristande samarbete och ett gap inom 

uppdragsgivarens organisation mellan marknadsavdelningen och forskning & utveckling. 

Även detta väljer vi ska ingå i marknadskommunikationsgapet. 

 

 
6.2.1 Analys av Marknadskommunikationsgapet 

 
Designbyrå 1 

Allmänt om kommunikation mellan designbyrå och uppdragsgivare 
Byrån lägger stor vikt på att ta reda på hur kommunikationen internt inom uppdragsgivarens 

organisation sker. Det är viktigt att känna till de ansvariga, vilka det är som tar beslut och var 

den relevanta informationen för designbyrån finns. Protokollföring är enligt informanten inte 

vanligt hos uppdragsgivare. Byrån sammanställer ibland protokoll för internt bruk och när det 

finns risk för ambitionsglidningar. Detta för att kunna gå tillbaka och visa vilka beslut som har 

tagits. Om uppdragsgivaren skriver och skickar protokoll till byrån för godkännandet så får 

byrån en större samarbetskänsla. 

 
Designbyråns syn på Varumärke 
Varumärket är mer komplext än den tvådimensionella världen som brandbooks 

representerar. Hela processen behöver tas till hänsyn för att kunna formge produkter enligt 

varumärket. Detta innebär bland annat materialval, hur och var produkten tillverkas och 
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utvecklingskostnader. Genom management of design skapas det ett verktyg som möjliggör 

för marknadsavdelningen styrning av externa produktdesigntjänster så att produkterna står 

för varumärket. För att produktifiera varumärket på detta sätt ser byrån på olika dokument 

som visar vad varumärket står för, oftast i form av värdeord. För tolkning av värdeord tar 

byrån hjälp av existerande konsumentprodukter. Detta görs för att identifiera vilka 

egenskaper marknaden tillskriver särskilda produktattribut. Förutom varumärket står också 

företagets värderingar i centrum. Utifrån dessa och marknadskrafter, trender och 

uppdragsgivarens drivkrafter konstruerar byrån en designfilosofi. Designfilosofin ger 

styrelement som exempelvis kan resultera i ett antal formelement. Denna filosofi fungerar 

sedan som plattform för alla produkter och skapar en röd tråd och en unik identitet kontra 

konkurrenterna. Därigenom blir produkterna en viktig kommunikationskanal och inte enbart 

ett produkterbjudande. På designbyrån arbetar en brand manager som hanterar frågor kring 

varumärken och varumärkesidentitet.  

 

Uppdragsgivarens syn på Varumärke 
Designbyrån stöter ofta på uppdragsgivare som ser varumärket som mycket tvådimensionellt 

och som hålls fast i en så kallad brandbook. Där finns det inget ord sagt om produkten och 

hur den kommunicerar ut varumärket. I projektexemplet kommunicerade uppdragsgivaren sitt 

varumärke med en enkel brand manual (CVI guideline). Denna beskrev vad uppdragsgivaren 

stod för och främst innefattade den logotyper, hur dessa skulle placeras och så vidare. 

Designbyrån menar att detta inte betyder så mycket, utan kan tolkas ganska fritt i 

produktdesignskapandet. Ibland är det inte alls tydligt vad varumärket står för och vad 

uppdragsgivaren menar med sin kommunikation. Då kommer det fram i diskussioner eller så 

måste varumärket tolkas på något sätt. 

 

Scenario 
Problem med tolkning av värdeord kan undvikas genom visualisering och personliga möten. 

Personliga möten ger möjlighet att presentera, motivera och leda fram till sina förslag. Det är 

viktigt då det inte finns rätt och fel vid kreativt arbete. 
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Gap mellan Marknadsföring och Forskning & Utveckling 
Svenska företag är mer utvecklingsdrivna. Det medför att mängden konstruktörer kontra 

mängden marknadsförare är mycket högre på konstruktör sidan. Eftersom det är så inrotat i 

företagen blir det en obalans, som gör att det finns två skilda kulturer. Däremellan blir det då 

svårt att länka ihop dem då det har utvecklats separat. Problematiken ligger i att 

utvecklingssidan måste stämma av mera med marknadsavdelningen och vice versa. 

Utvecklingsavdelningen och marknadsavdelningen måste jämkas ihop för att det ska bli ett 

lyckat samarbete mellan uppdragsgivaren och designbyrån. Avdelningarna måste först se ett 

gemensamt behov och ett gemensamt mål. Det finns aldrig en naturlig och bra kontakt 

(speakingpartner) hos uppdragsgivaren. Designbyrån måste då koppla samman olika parter 

hos uppdragsgivaren.  

 
Designbyrå 2 

Allmänt om kommunikation mellan designbyrå och uppdragsgivare 
Personlig kontakt mellan designbyrå och uppdragsgivare är avgörande för samarbetet, då 

man annars tappar fokus och glömmer att avstämma. Uppdragsgivare tycker dock ibland att 

personliga möten blir för dyra på grund av det fysiska avståndet. Som underlag för 

avstämning används moodboards med mera. 

 
Designbyråns syn på Varumärke 
Produkten är varumärkesbärare och inte enbart logotypen, eftersom det är denna som 

kommunicerar varumärket till slutkonsumenten.   

 

Uppdragsgivarens syn på Varumärke 
Uppdragsgivaren ser varumärket idag som väldigt tvådimensionellt i form av en logotyp, som 

ägs av marknadsavdelningen. Det är dock inte endast logotypen utan också och framförallt 

produkten som förmedlar varumärket till konsumenten. Istället bör uppdragsgivaren se 

produkten som varumärkesbärare. Det är viktigt att identifiera uppdragsgivarens egentliga 

behov, inte minst ur varumärkessynpunkt. I projektexemplet var uppdragsgivaren angelägen 

om att den design som byrån skulle hjälpa dem med, skulle likna den ursprungliga. 

Uppdragsgivaren saknade problemorienterade strategier inom varumärkesbyggandet.  

 

Scenario 

Problem med tolkning av värdeord är välbekant och kan minskas genom en tydlig och 

välformulerad brief. Dessutom är regelbundna avstämningar löpande under processen och är 

av stor vikt. 
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Gap mellan Marknadsföring och Forskning & utveckling 
Det är sällan som de arbetar mot marknadsavdelningarna. Någonting som bör förändras. 

Genom denna förändring kan designbyrån få ett annat gehör för designfunktionen, men även 

få en annorlunda budget. I regel hamnar idag budgeten inom produktutvecklingen. 

Marknadsavdelningen arbetar skilt åt och deras ekonomiska tillgångar är betydligt högre och 

budgeten är avsevärt mer prioriterad. Designbyrån har uppmärksammat en uppdelning hos 

uppdragsgivaren mellan marknadssidan och produktutvecklingssidan och där ingår även 

designarbetet. Dock flyter yrkesrollerna in i varandra hos de små uppdragsgivarna och 

samarbetet sker ofta tätare ihop än hos större uppdragsgivare. 

 

 
Designbyrå 3 

Allmänt om kommunikation mellan designbyrå och uppdragsgivare 
Hierarkiska organisationsstrukturer kräver protokoll för rättfärdigandet när något har gått bra 

eller dåligt. Eftersom det då måste påvisas vilka beslut som har tagits. På svenska företag är 

det dock inte vanligt med protokollföring. Internationella företag däremot begär mer 

administrativt arbete och dokumentation av beslut. I stort sett är de mer byråkratiska. 

 
Designbyråns syn på Varumärke 
Designbyrån tycker att produktdesign bör användas långsiktigt för att stärka ett varumärke. 

Därför vill de få uppdragsgivaren att förstå koppling mellan varumärket och produkt. Det är 

ofta produkterna som säljer varumärket och inte logotypen. I samarbetet med 

uppdragsgivaren i varumärkesbyggande projekt presenterar byrån olika förslag på 

produktens formgivning för att kunna återspegla varumärkesidentiteten. För att ta fram 

förslagen tar byrån först reda på uppdragsgivarens önskade profil och position. Den 

existerande varumärkesplattformen är ofta begränsad på visuella och grafiska aspekter. I 

sådana fall behövs en översättning av varumärkesplattformen för att kunna formge 

produkter. Sedan tolkas värdeorden i hänseendet till produktens sammanhang. Det betyder 

att byrån gör en undersökning på plats för att identifiera slutkonsumenternas drivkrafter och 

motiveringar. Därav skapas moodboards som påverkar designriktlinjen för ett projekt, ett helt 

sortiment eller ett helt företag. Designriktlinjen samordnar produkter efter en särskild 

formgivning för att dessa ska kunna uttrycka varumärket. Det skapas med andra ord en röd 

tråd. På designbyrån arbetar anställda med bakgrund i marknadsföring och företagsekonomi. 

 



 58 

Uppdragsgivarens syn på Varumärke 

Utvecklingsavdelningen hos uppdragsgivaren har ofta bristande kunskaper om varumärket. 

Denna kunskap får designbyrån begära och det är en förutsättning för att kunna göra ett bra 

arbete. När kontakten med utvecklingsavdelningen sker så måste de först kontakta 

marknadsavdelningen. Varumärkesstrategier och brandbooks tas fram, som enligt 

designbyrån inte innehåller någon relevant information för att fortsätta arbetet. 

Uppdragsgivarna brukar ofta presentera värdeord, som designbyrån sedan får omvandla. 

Det är vanligt att uppdragsgivaren anlitar en varumärkesbyrå för att få hjälp att utveckla sitt 

varumärke, då görs en varumärkesplattform och kommunikationsmaterial, möjligtvis även 

brandbooks. Men då projekten är avslutade försvinner byrån och lämnar efter sig materialet. 

Det betyder att uppdragsgivaren inte ser ett sammanhang mellan design och varumärket, 

vilket betyder att designbyrån inte får en direkt dialog utan designarbetet kommer in vid en 

annan tidpunkt. Ofta så hittar designbyrån aspekter inom uppdragsgivarens syn på 

varumärket som inte fungerar ur produkthänseendet. Det är viktigt för uppdragsgivaren att 

veta att det är produkterna som säljer varumärket och speciellt då det främst är produkter 

som uppdragsgivaren gör. Många uppdragsgivare ser varumärket som något 

tvådimensionellt, till exempel som logotypen eller den grafiska designen. Svårigheten ligger i 

uppdragsgivarens förmåga att utveckla varumärkesbyggande produkter, då 

marknadsavdelningen arbetar med varumärkesfrågorna. Det finns brandbooks som 

sammanfattar informationen, men som inte kan användas till utvecklingen av fysiska 

produkter. Eftersom många uppdragsgivare inte ser produktdesign som 

varumärkesbyggandet. 

 
Scenario 

Problem med tolkning av värdeord beror främst på skillnaden mellan marknadsförare och 

designer. Marknadsförare som inte är vana vid att arbeta med användaren på samma sätt 

som designers, utformar sina tankar i modeller och text och är mer teoretiskt lagda. 

Designers däremot visualisera tankar och arbetar med bilder och moodboards för att förklara 

sina idéer. Problematiken uppstår när marknadsförare och designers inte tolkar orden på 

samma sätt. Detta beror på de olika utbildningarna. En lösning på problemet skulle därför 

vara mera ämnesövergripande utbildningar som bygger upp förståelse för varandra. 

Därutöver tolkas värdeord olika från designers till designers, men slutprodukterna skulle likna 

varandra i många aspekter. För att kommunicera så tydligt som möjligt bör 

samarbetspartners använda sig av visualiseringar och framförallt prototyper så tidigt som 

möjligt i processen. 
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Gap mellan Marknadsföring och Forskning & utveckling 
Det finns skillnader i arbetssättet mellan marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen 

och trots att de ska samarbeta så uppfattas kommunikationen mellan dem som mycket liten. 

Då kommunikationen sker mellan dem, så uppfattas och tolkas den olika. Olika utbildningar, 

olika inriktningar och skilda kulturer gör att språket uppfattas som en bidragande faktor till ett 

gap mellan marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen. 

 
Marknadskommunikationsgap, 
Gap 4 

Designbyrå 1 Designbyrå 2 Designbyrå 3 

Allmänt om kommunikationen Tar reda på hur 
kommunikationen 
fungerar inom 
uppdragsgivarens 
organisation. 
 
Protokollföring är 
ovanligt. 
 
Protokoll är viktiga när 
det finns risk för 
ambitionsglidningar. 

Personlig kontakt 
värderas högt av 
designbyrån. 
 
Uppdragsgivare 
anser att personliga 
möten är dyra.  

Hierarkiska 
Organisationsstrukturer 
kräver protokoll. 
 
På svenska företag är 
protokollföring ovanligt. 

Designbyråns syn på 
varumärket 

Ser produktdesign som 
varumärkesbyggandet. 
 
Designfilosofin skapar 
en röd tråd genom 
produktutbudet och unik 
identitet gentemot 
konkurrenter. 
 
Produkterna blir viktiga 
kommunikationskanaler. 

Produkten är 
varumärkesbärare, 
då denna 
kommunicerar 
varumärket till 
slutkonsumenten. 

Långsiktigt arbete med 
produktdesign för att 
stärka varumärket. 
 
Undersökningar på 
plats identifierar 
slutkonsumenternas 
drivkrafter. 
 
Designriktlinjen som 
utarbetas, skapar röd 
tråd. 

Uppdragsgivarens syn på 
varumärket 

Tvådimensionell syn på 
varumärke i form av 
brandbooks. 
 
Ofta otydligt vad 
varumärket står för. 

Tvådimensionell 
syn på varumärke i 
form av logotyper 
med mera. 

Tvådimensionell syn på 
varumärke i form av 
logotypen, grafisk 
design och 
brandbooks. 
 
Bristande kunskaper på 
FoU vad gäller 
varumärket. 
 
Många uppdragsgivare 
ser inte produktdesign 
som 
varumärkesbyggandet. 
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Scenario Problem kan undvikas 
genom visualisering och 
personliga möten. 

Problem kan 
undvikas genom 
tydlig briefs och 
regelbundna 
avstämningar. 

Problem beror på 
skillnader i arbetssätt 
mellan marknadsförare 
och designers. 
 
Genom tidiga 
visualiseringar och 
prototyper undviks 
problemet. 

Gap mellan Marknadsföring 
och Forskning & utveckling 

Finns skilda kulturer 
mellan marknadsföring 
och FoU. 
 
Designbyrån fungerar 
som medlare mellan 
dessa två. 
Finns ingen självklar 
kontaktperson för 
designbyrån. 

Har 
uppmärksammat 
gap mellan 
marknadsföring och 
FoU. 
 
Önskar sig mer 
samarbete med 
marknadsavdelning 
då de äger 
varumärkesfrågor 
och prioriteras i 
budgeteringsfrågor. 

Finns skillnader i 
arbetssätt mellan 
marknadsföring och 
FoU. 
 
Det är mycket lite 
kommunikation mellan 
dem. 
Gapet beror på 
utbildningssystemet. 

 
 

6.2.2 Tolkning 

Protokollföring är en förutsättning för bra kommunikation mellan parterna under samarbetet. 

Dessutom är protokoll viktiga när det finns risk för ambitionsglidningar, framförallt i stora 

hierarkisk organiserade företag. Byråerna lägger stort värde på personliga möten, vilket 

medför större kostnader. Framförallt när det fysiska avståndet mellan byrån och 

uppdragsgivaren är stort. 

 

I vår undersökning handlar marknadsföringsgapet om kommunikation av varumärket mellan 

samarbetsparterna, inom uppdragsgivarens organisation och ut till slutkonsumenten. 

Designbyråerna ser produktdesign som varumärkesbärande. Detta kräver ett strategiskt 

arbete med produktdesign. Synen överensstämmer med Karjalainen teori. Uppdragsgivare 

tolkar däremot varumärket ofta som endast tvådimensionellt. I hänseendet till marknads-

kommunikationsgapet så påverkar synen slutprodukten och kommunikationen av varumärket 

till slutkonsumenten.  En bidragande orsak är att uppdragsgivaren inte har preciserat vad 

varumärket står för. 
 

Karjalainens semantiska modell ger intryck att varumärkesbärande produkter kan skapas så 

länge det finns formulerade varumärkesvärden. I vårt scenario existerade dock problem med 

just denna tolkning. Problemet uppstår då det finns skillnader i arbetssätt och utbildning och 

leder till att marknadskommunikationsgapet mellan parterna och till slutkonsumenten blir 

större. Visualisering och prototyper i tidiga projektfaser förebygger gapet. Dessutom hjälper 

en tydlig brief och regelbundna avstämningar. 
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Stor påverkan på varumärkesbyggandet genom produktdesign har gapet mellan 

marknadsavdelning och utvecklingsavdelning. Den begränsade kommunikation mellan 

avdelningarna berör främst samarbetet mellan designbyrå och uppdragsgivare. En dialog 

med båda instanser är avgörande för skapandet av varumärkesbärande produkter. 

Disciplinerna har olika kunskaper framförallt när det gäller varumärket. I uppdragsgivarens 

företag är det marknadsavdelningen som äger varumärkesfrågor på grund av sin kompetens 

inom området. I våra undersökningsfall har designern gjort mycket varumärkesarbete i 

hänseendet till produktifiering. 
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7 Slutsatser 
 

Ledningsgapet uppstår eftersom parterna har olika syn på designtjänsten. Det kan leda till 

olika ambitionsnivåer och har en stark påverkan på designtjänsten. Kontakt med ledningen 

spelar en stor roll i förebyggandet av ledningsgapet. Designbyråerna kan lättare få tillgång till 

relevant information och designens strategiska karaktär kan utvecklas. Dessutom påverkar 

briefen kvalitén på hela samarbetet. En tydlig skriftlig brief som arbetas fram av båda 

parterna är optimalt. Framtida ledningsgap kan undvikas genom bättre uppföljningar. 

Därigenom lär sig parterna om varandras arbetsprocesser och kan analysera hur produkten 

ter sig på marknaden. 

 

Marknadskommunikationsgapet uppstår när synen om varumärket inte är enhetlig. 

Skapandet av varumärkesbärande produkter kräver mer än vanliga brandbooks och CVI 

manualer. Tolkning mellan varumärkesvärdena och designkännetecken ligger till grund för ett 

kommunikationsproblem mellan uppdragsgivare och designbyrå. Detta kan minskas genom 

visualisering av idéer, tidiga prototyper och regelbundna avstämningar. 

Marknadskommunikationen genom produkten till slutkonsumenten påverkas av samarbetet 

mellan marknads- och utvecklingsavdelning på uppdragsgivarens sida. Tätare kontakt mellan 

discipliner som designers, marknadsförare och ingenjör behövs för att gapet ska minskas. 

Därigenom blir också design mera betydelsefull i uppdragsgivarens verksamhet. 

 

I vår teorimodell tillfogas därför gapet mellan marknads- och utvecklingsavdelning och 

kontakten till uppdragsgivarens ledning. 
 

 
Figur 5. Reviderat modell om samarbetet mellan designbyråer och uppdragsgivare  

 
källa: Egen 
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8 Slutdiskussion 
 
I denna avslutande diskussion vill vi uppmärksamma rekommendationer och implikationer 
som vi har kommit fram till under studiens gång. Dessutom granskar vi vårt metodiska 
tillvägagångssätt och ger uppslag till vidare forskning. 

 
8.1 Rekommendationer och implikationer 
Under studien har vi insett att de studerade gapen leder till missnöjda parter, som kan ha till 

följd att uppdragsgivare kan få fel intryck av designtjänsten. Uppdragsgivaren kan då tycka 

att design inte lönar sig eller byta designbyrå. Inga långvariga relationer byggs upp. 

Dessutom kan designbyrån inte förmedla sin syn på design som en strategisk och långvarig 

insats som stödjer varumärket.  

 

Genom att ta hänsyn till gapen och de olika discipliner som är involverade i projektet kan 

samarbetet lyckas. Båda parter behöver därför vara lyhörda och kunna förstå varandras 

språk. Utbildningssystemet påverkar samarbetet i detta sammanhang. Att skapa 

ämnesövergripande utbildningar kan leda till att olika discipliner redan i tidigt skede får 

kontakt och drar nytta av varandras arbetssätt.  

 

Designbyråerna behöver förstå att de olika kulturerna påverkar språken mellan disciplinerna 

och framförallt att uppdragsgivaren inte alltid förstår det språk som en industridesigner 

använder sig utav. Att tidigt visualisera, förklara och ha en kontinuerlig kontakt i samarbetet 

underlättar förhoppningsvis relationen. Det är av stor vikt för designbyråerna att införskaffa 

sig ett bredare kompetensutbud. En brand manager eller marknadsförare med 

företagsekonomisk bakgrund på byrån leder till en ökad förståelse av uppdragsgivarens 

verksamhet, värderingar och motiveringar. Därigenom kan gapen minskas och byråns 

visioner kan lättare kommuniceras. Designbyråer kommer dock även i framtiden behöva göra 

missionärsarbete för att sälja in designtjänsten hos nya kunder. 

 

Studien har även gett nya insikter på hur företagen bör agera när ett samarbete med 

designbyråer sker. Ledningen bör vara involverad i designtjänsten för att design ska få en 

strategisk roll. Då ledningen tar del av designprocessen kan ett relationsbyggande 

samarbete fortsätta med eventuellt en annan syn på designprojekt och fler långvariga 

arbetsrelationer som följd. För att dessa långvariga relationer ska fungera måste 

kommunikationen inom organisationen förbättras mellan alla led. Tillsammans måste de 

förmedla kontakt mellan uppdragsgivarens marknadsföringsavdelning och designbyrån i mer 

omfattning. Eftersom marknadsföringsavdelningen har kunskap om varumärket som ska 
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förmedlas till designbyrån för att skapa varumärkesbärande produkter. En mycket viktig del 

är uppföljning och feedback av samarbetet. Denna ska inte ses som besvärande, utan som 

relationsbyggande. Även om uppdragsgivaren väljer att inte fortsätta samarbetet med en 

designbyrå, kan de lära sig av uppföljning för andra projekt där externa företag involveras.  
 

 
8.2 Metodkritik  
I Sverige har design fått allt mer plats i offentligheten, inte minst genom designåret 2005. Då 

satsade regeringen på design för att stärka konkurrenskraften på den svenska ekonomin. 

Design som forskningsämne är dock fortfarande ungt. Detta medför att de framarbetade 

teorierna som har använts i denna uppsats inte är välbeprövade. Teorierna behöver testas 

och undersökas än mer i framtiden för att höja den vetenskapliga nivån i designforskningen. 

Både SVID48 och D & R49 arbetar aktivt för att Sverige ska hamna bland de bästa gällande 

designforskning. 

 

Kritiker till fallstudier menar att forskarens egna åsikter påverkar studien50. Då vi har studerat 

företagsekonomi tillsammans med design och produktionsteknik kan vi inte helt utesluta att 

vår sympati för designern och ämnet design har påverkat studien. Avgränsningen till enbart 

designbyråernas syn påverkar ännu mer objektiviteten. En kombination med 

uppdragsgivarens syn hade inte bara höjd validiteten, utan även gjort slutsatserna mer 

betydelsefulla.  

 

Fallstudier kritiseras ofta för sin begränsade generaliserbarhet51. Det gäller dock att 

generalisera en teori och inte en population. Därför valde vi att undersöka tre designbyråer 

som vi anser vara typiska för branschen. Dessa ligger dessutom till grund för studiens 

validitet. Inom fallstudiedesign gäller användandet av flera datakällor som validitets-

konstruerande52. Alla tre intervjuer blev transkriberade och har arkiverats. Detta ger andra 

forskare möjligheten att genomföra studien en gång till och komma fram till samma resultat. 

Teorierna och deras operationalisering för studien har också angetts tydligt.  Detta höjer 

studiens reliabilitet53.  Generaliserbarhet, validitet och realibilitet ligger dock i betraktarens 

öga och det är därför läsaren som avgör hur bra studien uppfyller kraven på dessa begrepp. 

 

                                                
48 Stiftelsen svensk Industridesign 
49  Swedish Design Research Network 
50 Yin, Robert K. 1994. Case Study Research – Design and Methods. Second Edition. Sage Publications, USA. 
Sida 9 
51 Ibid. Sida 10 
52 Ibid. Sida 33 
53 Ibid. Sida 36 
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Intervju som metod för också med sig svårigheter som bör tas i beaktande. Stor inflytelse har 

intervjuareffekten54. Denna effekt innebär att människor svarar olika beroende på hur de 

uppfattar intervjuaren55. I vårt fall fanns det främst skillnader i ålder och social status. Vi som 

intervjuare är studenter i 20-års ålder som skriver vår första kandidatuppsats. Informanterna 

var dock öppna och påverkades i stort sett inte av skillnaderna. Intervjuerna påverkades 

dock av både informanternas och vår dagsform. Ingen intervju genomfördes exakt på samma 

sätt. Utöver intervjuareffekten kan inspelningen hämma informanternas öppenhet56. Under 

intervjuerna har vi inte upplevt några nervösa blickar mot diktafonen som kan ha tytt på 

informantens obekvämlikhet. Det kan dock inte uteslutas att ljudupptagningen kan ha 

hämmat informanterna i deras frispråkighet. 

 

För att genomföra en fallstudie framgångsrikt krävs det en begåvad forskare57. Fallstudien 

har därför varit en utmaning för oss, framförallt tidsmässigt. Bedömningen om vi är begåvade 

forskare i hänsyn till fallstudier överlåter vi dock till läsaren. Dessutom kritiseras fallstudien 

för att skapa oläsbara massiva dokument58. Genom den sammanfattande fallbeskrivningen 

har vi kunnat korta ner intervjuerna från 50 sidor till 20. Dessutom har vi strukturerat data för 

att därefter analysera denna. Genom den strukturerade analysen och tolkningen har vi 

försökt skapa ett lättläst och intressant dokument. 

  

8.3 Vidare Forskning 
Som vidare forskning kan vi föreställa oss en studie där designbyråns syn ställs mot 

uppdragsgivarens. Det kan ske i form av en fallstudie där noggrann observation av ett helt 

projekt från början till slut sker. En intervjuserie liknande vår kan vara ett alternativ om 

tidsbrist råder. Då kan exempelvis tre designbyråer och tre uppdragsgivare intervjuas som 

har använt sig av produktdesign för att kommunicera ut varumärket. 

 

Därutöver kan det vara intressant att studera ett eller fler fall då uppdragsgivaren samarbetar 

med flera externa företag inom ett och samma projekt. Det skulle vara intressant att se om 

samma gap uppstår och om de andra företagen uppfattar samma problem som 

designbyråer. 

 

                                                
54 Denscombe, Martyn. 2006. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Pozkal, Polen. Sida 138-141 
55 Ibid. Sida 138 
56 Denscombe, Martyn. 2006. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Pozkal, Polen. Sida 163 
57 Ibid. Sida 11  
57Yin, Robert K. 1994. Case Study Research – Design and Methods. Second Edition. Sage Publications, USA. 
Sida 10 
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Innan vi går in djupare i intervjun skulle vi gärna få en central bild av företaget. 
Börja med att beskriva din/er egen bakgrund, byråns bakgrund och organisation. 
 
Exempel 
 

- Befattning 
- Hur länge har du arbetat I branschen och även i företaget? 
- Berätta kort om företaget, dess affärsidé m.m. . 
- Berätta kort om branschen.  
- Berätta om tidigare erfarenheter som gynnar ditt arbete idag? (tyst kunskap) 

 
Presentation av vårt syfte:  
 
Vi vill undersöka hur kommunikationen uppfattas av varumärkesidentiteten mellan designers och 
marknadsförare inom en Produktutvecklingsprocess? 
 
Synen på design  
Hur ser ni på design (både som process och utformning av fysiska ting) i  
företaget? Vilken roll har det hos er? Design som strategisk resurs? 
- vad design har för betydelse vid utveckling av produkter, alltså hur ni  
använder design …? 
 
Val av projekt 
Krav:  1) formgivning av en produkt 
  2) kundens varumärke existerar sedan innan 
  3) om det är möjligt att vi får kundens kontaktuppgifter  
 
Projektet 
 
Kunduppgifter 
 Vem är uppdragsgivare? (kan anonymiseras)  
 
 Är det första gången ni samarbetar?  
 Om ja:  Hur kom samarbetet till? 
 Om nej: Hur länge har ni samarbetat? 

      
  Är det ett stort internationellt företag, litet företag? 

  Var ligger företaget geografiskt? 
  Vilken bakgrund hade kontaktpersonen? Vilken roll i företaget? 
  
 Enligt din åsikt, vilken syn på design hade företaget?  

     (visa designtrappan?) 
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Produktutvecklingsprocessen 
 
 I vilket stadie kom ni in i projektet?  
  
 Förklarar varför vi vill se briefen och andra protokoll 
 
 Hur var briefen utformad? Endast verbal eller skriftligt?  
 Var ni med och utformade briefen?  
 Om nej: Tycker ni att ni hade kunnat påverka briefen positivt? 

Vilken roll tycker ni har briefen för projektet? 
 Vilken information innehöll briefen? 
 Förändrades briefen under projektets gång? 
 
 Fanns det fler dokument än brief, tex. Protokoll? 
 Hur var de utformade? 
  

(visa brief och protokoll, hur gick uppdateringar till, berätta om processen, Beskriv 
arbetsprocessen från A till O, när under PuP kom ni in ?) 

  
 Vilka yrkesroller är aktiva i processen på designbyrån? 
 … Och I vilket skede kommer de in? 
 
  
 Åtgärder/uppföljning av utförande? 
 
Varumärkesidentitet 
   Har ni fått utbildning inom varumäkresbyggandet? Var, av vem? 
   Eller är det erfarenhet? 
 

Hur kommunicerade företaget sitt varumärke till er? (Vilka tekniker, bilder, moods, 
positionering, personas, konkurrentanalys, modeller)  

  
Hur går ni tillväga för att formge produkten enligt varumärkesidentiteten 
 
Hur kommunicerar ni föreslagen tillbaka till företaget? (mail, bara bilder, ord) 
 
 

Helhetsbilden 
Vad har ni tagit för intryck ifrån då ni utvecklar?  
Hur tycker ni kommunikationen har fungerat? Varför? 

 
Scenario 
Visa vår story 
 
Frågor till storyn: 
 
 Tycker du att det finns ett problem? 
 Om ja: Beskriv problemet? 
 Om nej: hjälp 
 
 Känner du igen problemet? 
 Hur tycker du kan man undvika situationen? 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

 
 
 
 


