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Sammanfattning 
 

I dagens hårda konkurrens på marknaden är design en betydande faktor för företagen. De måste 

lyckas med att leverera ett mervärde och en upplevelse till konsumenten för att ha en chans att 

överleva på marknaden. De svenska företagen har blivit bättre på design, de höga krav som 

kunderna ställer gör att bolagen investerar mer inom området. Nya produkter får inte bara tas fram 

för att tillgodose en efterfrågan, utan det förväntade köpintresset måste vara så starkt att 

betalningsviljan är tillräcklig.  

 

Det är viktigt att kunna använda designen på ett effektivt sätt i produktutvecklingen för att kunna ge 

ett mervärde till konsumenten. Då kundens behov förändrats över tiden måste företagen lägga ner 

mer resurser på att identifiera de nya behoven. Alla företag har inte förstått hur och när designen ska 

komma in i produktutvecklingen för att göra denna effektiv. 

 

För att identifiera vilka faktorer som är viktiga i produktutvecklingsprocessen för att företag med 

hjälp av design ska kunna ge ett mervärde till konsumenten, har vi studerat tre olika företag och 

deras arbetssätt i produktutvecklingen. Detta har sedan ställts emot en kundundersökning, då syftet 

med uppsatsen var att analysera och utvärdera produktutvecklingsprocessen i tre olika företag, för 

att se vilka företag som ger ett mervärde till kunden. Vi har använt oss av en metod kallad 

triangulering, där vi använt både kvantitativ och kvalitativ data. I vår kundundersökning använde vi 

kvantitativ data och vid intervjuerna på företagen har vi använt kvalitativa intervjuer. 

 

Vi har genom undersökningen sett att produktutvecklingen är en komplicerad process som kräver 

samordning för att kunna hanteras på ett effektivt sätt. Det är viktigt att företaget har en förståelse 

för kundens behov och att man arbetar med att ta reda på dessa behov i produktutvecklingen genom 

bland annat marknadsundersökningar. För att möta det förändrade behovet behöver företagen 

komma ut med sina produkter snabbt, vilket man kan göra då företaget arbetar teambaserat. För att 

kunna göra det krävs det att funktionerna på företaget arbetar tillsammans för att skapa ett 

mervärde. Designen som är det element företagen använder som ett konkurrensmedel, måste 

integreras från början i produktutvecklingen och vara med hela vägen. 
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Abstract 
 

In today�s competitive market, design is an important element for the companies. They must 

succeed with delivering an increased value and an experience for the consumer to be able to 

survive. The Swedish company�s have become better in the design area, the higher standards the 

consumer�s demands forces the company to invest more in design. New products can�t be produced 

only to meet a demand, the expected interest in purchasing must be so strong that the willing to pay 

is sufficient. 

 

It is important to use design effectively in the product development process to be able to give an 

increased value to the customer. When the consumers behavior and demand changes over time, it is 

important that a company has resources to identify the new demands. There are company�s that 

hasn�t realized how and when the design should enter in the product development process to make it 

more effective. 

 

The study is performed on three different companies and their way of working to see what is 

important in the product development process to be able to give the consumer an increased value. 

The study is compared to the market research, when the purpose of this essay is to analyze and 

evaluate the product development process to see which company gives the consumer an increased 

value. The method used is called �Triangulating� because the use of both quantitative and 

qualitative data. Quantitative data was used in market research and compared with qualitative data 

from the interviews. 

 

The research shows that the product development process is a complex process that requires co-

ordination to be able to manage effectively. It is important that companies understand the 

consumers needs and constantly try to find out new needs through market research. To be able to 

meet the changing needs the company�s must get their products out on the market before their 

competitors does. A way to achieve that is by working team based. When a company works team 

based it needs the functions working together to create an increased value for the consumer. The 

element the company�s use to compete in the market is design, and it must be included in the 

product development process from the beginning and then follow all the way through. 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om produktutvecklingsprocesser och kundupplevt mervärde. Vi är 

intresserade av hur företag kan utveckla nya produkter och med hjälp av design skapa produkter 

som kunden värdesätter. 

 

1.1 Bakgrund 
I början av 1900-talet använde sig AEG av en industridesigner vid namn Peter Behrens för att skapa 

en stark visuell identitet för företaget. Detta var första gången design användes som ett 

konkurrensmedel, tidigare hade designen haft en mer social betydelse. Efter andra Världskriget 

började alltfler stora företag ta sig in på marknaden som exempelvis Sony och Coca-cola, detta 

ledde till att designyrket fick en ökad betydelse1. 

 

Under 70- och 80-talet skulle företagsidentiteten integreras och synas i företagets policy och 

strategier. Det var också en period då bara företag som hade konkurrenskraftiga produkter 

överlevde. På längre sikt resulterade detta i att de stora företagens produkter blev mer och mer lika 

varandra, vilket gjorde att kunderna då valde den produkt vars företag hade den starkaste 

identiteten2. Idag är det viktigt att produkterna som finns på marknaden speglar det som företagen 

står för, deras affärsidé.  

 

Vi har gått ifrån att designen är en konstnärlig och social del av samhället, till att idag vara en 

betydande faktor i företagens överlevnad. Christian Alcenius säger att design är ett vitt begrepp och 

diskussionerna runt begreppet och bedömningarna av det hamnar ofta i en rent konstnärlig 

diskussion där många fastnar. Han slår dock fast: �Design är kommersiell, den ska sälja3�. 

 

Kundens beteende har förändrats de senaste tjugo åren. Tidigare marknadsförde företagen sina 

produkter med framförallt den funktion som produkterna hade. Idag har funktionen i många fall 

utelämnats i marknadsföringen. Ett exempel är ett företag som i mitten av 1990-talet marknadsförde 

ett schampo med märket Wash & Go. De använde sig av en reklamfilm där en av Sveriges största 

idrottskvinnor pekade på fördelen med produkten som i detta fall var att det var ett kombinerat 

schampo och balsam. Idag har Clairol en reklam med märket Herbal Essences där en kvinna står i 

duschen och mannen står utanför och undrar varför hon stönar. Detta exempel visar att företagen 

                                                
1 Woodham M Jonathan, (1997) 
2 Ibid. 
3 Dagens Nyheter 2004-11-15, Calle Pauli 
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gått från att marknadsföra sina produkter för dess funktion till att idag marknadsföra dem som en 

upplevelse. Idag måste företagen lyckas med att leverera denna upplevelse till konsumenten för att 

ha en chans att överleva på marknaden. Detta bekräftar Pine & Gilmore, de skriver: �De företag 

som enbart hänvisar sig själva till den försvagade värld av produkter och tjänster kommer att räknas 

som oviktiga. För att undvika detta, måste de lära sig att arrangera en rik och fängslande 

upplevelse4�. 

 

Design är något som alla företag bör ta på allvar och använda sig av för att konkurrera ut sina 

motståndare på marknaden. Ett bevis på detta kan man få när man läser juryns motivering till varför 

en mobiltelefon utsågs till vinnare av Stora Designpriset 2004: �I stenhård global konkurrens har 

T610: s kommersiella framgång markerat en vändning för Sony Ericsson. Ett fåtal individer kan 

med design som verktyg lyfta ett företag5�. Det räcker dock inte med att producera väldesignade 

produkter, företagen måste se till den slutliga kunden som ska använda produkten för att kunna 

producera produkter som denne värdesätter. Enligt en studie om storföretag i 30 länder så är en stor 

del av företagen som deltagit missnöjda med sina utvecklingssatsningar. Detta har flera orsaker, 

däribland en bristande förståelse för kundernas behov. Nya produkter får inte bara tas fram för att 

tillgodose en efterfrågan, utan det förväntade köpintresset måste vara så starkt att betalningsviljan är 

tillräcklig6.  

 

Den internationella utvecklingen har länge präglats av lågkonjunktur. Tillväxt och sysselsättning 

har påverkats negativt7. Trots denna lågkonjunktur har många företag satsat både pengar och tid på 

design, och i många fall har det lönat sig. Enligt en undersökning som SVID och Teknikföretagen 

publicerade 2003 anser svenska företag att design lönar sig. Tre av fyra av de tillfrågade svenska 

företagen investerar i design och använder designen som en del i sin strategi. Dessa företag ökade 

dessutom i omsättning under de turbulenta åren 1999-2003 enligt undersökning8. De svenska 

företagen har blivit bättre på design, de höga krav som kunderna ställer gör att bolagen investerar 

mer inom det området.  

                                                
4 Pine B Joseph & Gilmour H James, (1999) 
5 www.arbetsmarknaden .se, 2005-01-20, Fredrik Wolffelt 
6 Affärsvärlden, 2004-05-18, Pär Isaksson 
7 www. regeringen.se, 2005-05-18, artikel ur Sydsvenska Dagbladet 
8 Affärsvärlden 2005-02-15, Isaac Pineus 
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Bra design är så mycket mer än något estetiskt, det gör till exempelvis produkterna bättre och 

produktionen mer rationell9. Det finns dock många olika åsikter om när i produktutvecklingen som 

designen bör träda in för att det ska bli så effektivt som möjligt i slutändan10. 

 
1.2 Problemdiskussion 
På dagens marknad finns det väldigt många företag och det gäller att hitta nya sätt att differentiera 

sig på. Då de flesta företag har förstått vidden av att tillämpa design som konkurrensmedel är det 

idag viktigt att kunna använda designen på ett effektivt sätt. Det gäller att göra produkter som 

kunderna vill ha och prioriterar framför konkurrenterna. Då kundens behov förändrats över tiden 

måste företagen lägga ner mer resurser på att identifiera de nya behoven. Om företagen inte lyckas 

med att identifiera dessa kan det bli svårt för dem att överleva på marknaden. Företag kan satsa 

mycket pengar på att utveckla nya produkter, men om konsumenterna inte värdesätter den nya 

produkten framför andra blir inte kundens betalningsvilja tillräckligt stark11. Även om företagen 

lyckas identifiera kundernas behov gäller det att kunna implementera designen i 

produktutvecklingen på ett produktivt sätt. Alla företag har inte förstått hur och när designen ska 

komma in i produktutvecklingen för att göra denna effektiv. Det blir då ett problem för företagen att 

samordna de olika delarna i produktutvecklingsprocessen12.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga i produktutvecklingen för att företag med hjälp av design ska kunna 

producera produkter som ger konsumenten ett mervärde?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera produktutvecklingsprocessen i tre olika företag. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att inte belysa lönsamhetsaspekten av produktutvecklingen, utan enbart arbetssättet i 

produktutvecklingsprocessen. 

                                                
9 Dagens Nyheter, 2004-06-04, Pia Gripenberg 
10 Dagens Nyheter, 2004-11-15, Calle Pauli 
11 Affärsvärlden, 2004-05-18, Pär Isaksson 
12 Dagens Nyheter 2004-11-15, Calle Pauli 
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1.6 Definitioner 

Design 

Design är i detta sammanhang en resurs företag kan använda för att konkurrera, en 

konkurrensfördel. Design är något företag arbetar med i produktutvecklingen för att ge kunden ett 

mervärde. 

 

Designintensivt företag 

Företag som offentligt uttalat att de satsar på design i sina produkter. De vill även att deras design 

ska förknippas med varumärket och företaget som helhet. 

 

Design Management 

Design management handlar om att åstadkomma en tydlig och visuellt stark identitet för företaget. 

Begreppet utgår inte enbart ifrån �hur företaget vill framstå� utan är förankrad i företagets 

verklighet. Design Management innebär också en samordning av olika designområden. Det handlar 

om att samordna designprocesser på ett sådant sätt att inte bara en entydig identifikation uppstår 

utan att designen återspeglar företagets strategiska koncept, dess verkliga karaktär och identitet 13. 

 

Produktutveckling 

Produktutveckling är både utveckling av en helt ny produkt eller modifiering av en befintlig 

produkt. 

 

Produktutvecklingsprocessen 

Med produktutvecklingsprocessen avses den process som löper från idé till lansering av en produkt. 

Den innefattar olika funktioner såsom FoU (Forskning och Utveckling), design samt 

marknadsföring och som leds av en produktchef. 

 

Mervärde 

Enligt Kotler är mervärde skillnaden mellan det värde som konsumenten får genom att äga och 

använda produkten och den kostnad som konsumenten får betala14. I detta sammanhang är också 

mervärde då konsumenten föredrar ett visst företag och design framför ett annat, trots att produkten 

har liknande egenskaper. 

                                                
13Svengren, Lisbeth (1995) 
14 Kotler Philip, (2001) 
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi den arbetsgång vi har haft. Vi kommer att ta upp vilken metod vi valt och 

varför. Vi diskuterar även huruvida vår undersökning är reliabel och valid. 

 

2.1 Induktiv och deduktiv 
Vårt val av undersökningsmetod baseras på den deduktiva metoden, det vill säga; utifrån teorin 

bildar vi oss en bild av verkligheten. Motsatsen till deduktiv är den induktiva ansatsen, i denna 

studeras verkligheten och därefter formas egna teorier baserade på forskningsresultaten15. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ 
Man kan skilja på två typer av metoder för att samla in data. Den kvalitativa används ofta vid 

undersökningar som behandlar mjuka värden, exempelvis arbetstrivsel eller god funktion16. Därför 

har vi valt att undersöka produktutvecklingsprocessen med hjälp av en kvalitativ undersökning. De 

vi har intervjuat är nyckelpersoner inblandade i produktutvecklingsprocessen. Motsatsen är den 

kvantitativa metoden där man systematiskt samlar in jämförbara data om flera undersökningsobjekt 

av en viss kategori. Sedan framställs data i form av siffror och tal och efter det görs en jämförelse 

med dessa17. Vi har valt den kvantitativa metoden för att se kundernas uppfattning av företagen och 

deras produkter. 

 

2.3 Triangulering 
Uppsatsen har både en kvalitativ såväl som kvantitativ ansats, när man genomför en undersökning 

på detta sätt kallas det triangulering. Det innebär att man använder flera olika former av data, bland 

annat för att säkerställa kvaliteten på undersökningen18. Vi har använt oss triangulering då det var 

nödvändigt för att kunna nå uppsatsens syfte, där både mjukdata och hårddata ingår i analysen. 

 

2.4 Tvärsnittsansats och fallstudie 
De företag som vi har undersökt är tre designintensiva företag som verkar inom detaljhandeln, en 

bransch där benägenheten är stor att investera i design. Vi har gjort en fallstudie med mer 

djupgående intervjuer med ett fåtal personer inom företagen. Fallstudien är lämplig att använda när 

man vill fånga processer där människor interagerar med varandra. En tvärsnittsansats är däremot 

                                                
15 Eriksson Torsten Lars & Wiedersheim-Paul Finn (1999) 
16 Ibid. 
17 Hellevik Ottar (1996) 
18 Christensen Lars, Andersson Nina, Carlsson Carin & Haglund Lars, (2000) 
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bred och oftast ytlig19. Då vi vill se på hur företagen lyckas kommunicera sin design och sina 

produkter har vi valt att använda oss av en fallstudieansats.  

 

2.5 Tillvägagångssätt 
Undersökningen vi har gjort består av två delar: 

Den första delen består av en primärdatainsamling som har skett genom personliga intervjuer med 

nyckelpersoner inom de olika företag vi valt. Vi valde denna metod för dess fördelar gentemot 

övriga metoder. Metoden går relativt snabb att utföra, det är enkelt att ställa komplicerade frågor, 

man kan följa upp frågorna och avläsa kroppsspråket hos den vi intervjuar20. Undantaget är 

intervjun med produktansvarig på Företag Y, där vi använt oss av e-mailintervju för att få svar på 

våra frågor, detta på grund av geografiska skäl. 

 

Vi har gjort en gapanalys för att se den eventuella skillnaden mellan hur företagen vill arbeta ut mot 

kunden och hur konsumenten upplever företagen, dess produkter samt design. En undersökning har 

gjorts för att få reda på detta gap och för att se hur kunderna uppfattar produkterna och företagen på 

marknaden. Primärdatainsamlingen har gjorts genom en kvantitativ enkätundersökning. Fördelarna 

med den kvantitativa metoden är möjligheten att fråga många människor och garantera dem deras 

anonymitet21.  

 

Det finns vissa faktorer man bör tänka på när man formulerar frågor i en enkät22. Här beskriver vi 

dessa faktorer och vad vi gjort för att undvika dem. 

! Man bör inte ställa andra frågor än sådana man kan förvänta sig att respondenten kan svara 

på. Vi har tagit hänsyn till detta och utformat frågorna så att samtliga respondenter har 

möjlighet att svara. 

! Frågorna bör vara enkelt formulerade så att det ej går att missuppfatta dem. Genom att 

använda oss av testpersoner som svarat på enkäten innan vi delade ut den, har vi minimerat 

risken för det. 

! Frågorna ska ej vara ledande eller stötande för någon respondent. Då våra testpersoner inte 

ansåg någon del av enkäten vara stötande anser vi att detta inte var något problem för oss. 

 

                                                
19 Christensen Lars, Andersson Nina, Carlsson Carin & Haglund Lars, (2000) 
20 Eriksson Lars Torsten & Wiedersheim-Paul Finn (1999) 
21 Lekvall Per & Wahlbin Clas (2001) 
22 Ibid. 
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! Svarsalternativen måste vara uttömmande, det vill säga alla tänkbara svar måste vara med. 

Även detta har vi kontrollerat med hjälp av våra testpersoner. 

 

Enkätundersökningen genomfördes genom att dela ut enkätformulär med tio stycken frågor. 

Enkäten delades ut till cirka hundra personer. Vi fick in nittiotvå användbara svar. Detta ger oss en 

väldigt hög svarsfrekvens (92 %), men det beror på att vi endast delade ut enkäter till de som var 

villiga att svara. De åtta enkäter som föll bort var sådana som ej var korrekt ifyllda. Bortfallet 

berodde på respondenternas ovilja att svara på vissa frågor samt enstaka misstolkningar av frågorna.  

 

Vi valde att stå på stormarknader i Stockholms förorter för att fånga in respondenter som precis 

handlat eller planerat ett köp av en hushållsprodukt. För att täcka in en så stor grupp av målgruppen 

som möjligt stod vi både dagtid och sen eftermiddag. 

 

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval beträffande både företag och konsumenter. Detta 

innebär att man väljer ut de respondenter som har möjlighet att delta i undersökningen efter det att 

de blivit tillfrågade23. Beträffande företagen, valde vi detta sätt då det inte finns så många företag 

inom den bransch vi ville titta på som har kontor i Sverige och som hade möjlighet att ta emot oss. 

Vi anser dock att vi gjort ett urval som stämmer överens med de krav vi hade på företagen, det vill 

säga företag som producerar hushållsprodukter och är designintensiva. Vi genomförde 

undersökningen på tre företag och vi har avgränsat oss till företag som har svenska huvudkontor 

eller som är stora i Sverige. På grund av den anonymitet som vi lovat företagen kommer de inte 

nämnas vid namn, utan som företag X, Y och Z. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om i vilken grad vi mätt det vi avsåg att mäta. Validitet handlar om trovärdighet, 

hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten samt hur generella slutsatser man kan 

dra av undersökningen24. Vi är medvetna om att den anonymitet som vi gett företagen kan påverka 

trovärdigheten men ansåg att det var nödvändigt för att få den information vi behövde för 

undersökningen. Vi anser dock att vår validitet är god då våra respondenter fick veta vilka företag 

det rörde sig om. Eftersom vi undersökt tre företag i en bransch där det inte finns så många 

konkurrenter anser vi att man kan dra generella slutsatser för denna bransch. Då marknaden de 

agerar på är speciell kan det däremot bli svårt att dra generella slutsatser för andra branscher. 

                                                
23 Christensen Lars, Andersson Nina, Carlsson Carin & Haglund Lars, (2000) 
24 Ibid. 



 8
 

Reliabilitet behandlar i vilken grad undersökningsresultatet kan upprepas om studien läggs upp på 

ett identiskt eller likartat sätt25. Vi anser att vår undersökning är relativt reliabel. Våra respondenter 

hade tid att svara och det var ytterst få som misstolkade frågorna. Vi anser även att vi i vårt urval 

fick fram representativa personer som deltog i undersökningen. Vi tror att vi skulle få samma 

resultat om vi genomförde undersökningen igen förutsatt att företagen behåller sina strategier och 

enkätundersökningen är utformad och genomförd på samma sätt. 

 

För att kunna ta ställning till undersökningens reliabilitet och validitet bör man under arbetets gång 

och när arbetet sammanställs reflektera över de potentiella felkällorna26. 

 

2.7 Ramfel och bortfallsfel 
Ramfel innebär att den urvalsram som används inte stämmer överens med målpopulationen. 

Ramfelet kan bestå av två varianter, övertäckning och undertäckning. Övertäckning betyder att man 

får med människor som inte ska vara med i undersökningen, detta kan motverkas genom en 

inledande fråga i enkäten där de som ej ska vara med sållas bort. Undertäckning betyder den del av 

målpopulationen som borde vara med men som saknas, detta kan vi undvika genom att göra ett 

mycket noggrant urval27. Vi anser att vi inte fått med personer i undersökningen som inte borde ha 

varit med. Genom att fråga varje respondent innan de fyllde i enkäten om de har en hushållsprodukt 

hemma sållade vi bort den eventuella övertäckningen. Vi har förmodligen en viss undertäckning då 

många i målpopulationen inte befann sig på den plats vi stod på i två dagar. Vi anser dock att den 

undertäckning vi har är liten eftersom vi gjorde ett noggrant val av plats. De personer som ingår i 

målpopulationen men som väljer att inte svara kan vara av stor betydelse för undersökningen, detta 

kallas bortfallsfel. Får man ett alltför stort bortfall kan resultatet bli missvisande. Vi har undvikit 

detta genom att ha en enkel enkät med ett relativt litet antal frågor28. 

                                                
25 Christensen Lars, Andersson Nina, Carlsson Carin & Haglund Lars, (2000) 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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2.8 Källkritik 
I vår bakgrund har vi bland annat använt oss av artiklar från några av de största tidningarna i 

Sverige såsom Dagens Nyheter och Affärsvärlden. Vi anser därför att dessa källor är trovärdiga. För 

att få information om ämnet har vi läst litteratur inom marknadsföring, design management och 

produktutveckling. Den litteratur vi sedan använt oss av i vår teoridel är skriven av väletablerade 

författare. 

 

Den information vi har fått från våra intervjuer på företagen anser vi vara trovärdig. Vi har 

intervjuat personer väl insatta i produktutvecklingen och i företagen som helhet. Vi hade gott om tid 

vid våra intervjuer och kunde ställa eventuella följdfrågor vilket gjorde att vi fick svar på samtliga 

frågor. Även vid vår e-mailintervju kunde vi skicka frågor fram och tillbaka tills vi var nöjda. 

Eftersom ytterst få frågor misstolkades eller visade sig vara känsliga för respondenterna att svara 

på, anser vi att svaren på enkätundersökningen är trovärdiga. 
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3. Teori 
I detta kapitel redovisar vi ingående de teorier som vi ska använda oss av för att kunna svara på 

vår frågeställning: Vilka faktorer är viktiga i produktutvecklingen för att företag med hjälp av 

design ska kunna producera produkter som ger konsumenten ett mervärde? Det vi avser mäta från 

varje teori är kursivt och vi redovisar dessa efter varje teori. Senare beskrivs också hur de ska 

användas i den teoretiska referensramen. 

 

Företagen måste tidigt i produktutvecklingen ta reda på vad konsumenten efterfrågar för att senare 

i processen kunna ta fram en produkt som kunden vill ha. Kotler beskriver 

produktutvecklingsprocessen dels som en sekventiell kedja eller som en simultan eller team-baserad 

process29. 

 

För att företagen ska kunna överleva krävs konkurrenskraftiga produkter som utmärker sig i 

kundens medvetande. Ett fenomen som finns för att uppnå detta är design management. 

Utgångspunkterna för design management-litteraturens argumentation för designens bidrag till 

ökande konkurrensfördelar utgår ofta från produktutveckling i branscher där produktutveckling är 

en viktig strategi30. Detta gäller oftast i mogna branscher. Samtidigt är spridningen av den tekniska 

utvecklingen idag så snabb att företag med framgångsrika innovationer snart har flertalet 

konkurrenter med liknande produkter. Många design managementteorier tar upp problematiken med 

att kunna samordna designområden i ett företag till en helhet. För att man ska kunna se industriell 

design som en strategisk resurs är nyckelordet integration31. 

 

Eftersom konsumentens krav på produkter har ökat är det viktigt att företagets affärsidé speglas i 

de produkter som finns på marknaden, annars kan konsumenternas förtroende för företaget 

försvinna vilket kan göra att konsumenten går till en av konkurrenterna32.  

                                                
29 Kotler, Philip (2001) 
30 Walsh, V, Roy R, Bruce M, Potter S. (1992) 
31 Svengren, Lisbeth (1995) 
32 Normann, Richard & Ramírez Rafael (1995) 
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Den globala konkurrens som idag råder på marknaden gör att företagen måste ha strategier för att 

verka på denna. Värdekedjan och värdestjärnan är två olika sätt att se på interaktion som 

värdeskapande för kunden. I värdekedjan isolerar man de enskilda aktiviteterna i företaget och ser 

deras bidrag till värdeskapande för kunden respektive deras kostnader. I värdestjärnan har man 

delansvar för den totala processen, vilket innebär att man har kontakt med varandra inom företaget 

och hjälper varandra att utvecklas, detta för att skapa ett maximalt värde33. 

 

När produkter eller tjänster är odifferentierade beträffande deras attribut blir det upplevelsen av 

produkten som säljer. Företagen vill skapa ett mervärde för konsumenterna och när företaget 

erbjuder en specifik upplevelse som konsumenten kan se, höra och känna, ger de ett värde för 

konsumenten, ett värde som sedan kan prissättas34. Om ett företag erbjuder varor och tjänster som 

tillfredsställer behov, skapas ett värde för kunderna. Om detta värde har hög kundupplevd kvalitet 

så har företaget de bästa förutsättningarna för att lyckas35. 

 

Sammanfattningsvis redovisar vi de teorier som vi använder oss av och som vi framöver berättar 

mer ingående om. 

 

Produktutveckling 

! Produktutvecklingsprocessen 

Design Management 

! Industriell design som strategisk resurs 

Affärsidé 

! Återspegling i företagets produkter 

Interaktion 

! Värdekedjan kontra värdestjärnan 

Mervärde 

! Brand/Design Equity 

                                                
33 Normann, Richard & Ramírez Rafael (1995) 
34 Schmitt, Bernd & Simonson, Alex (1997) 
35 Gummesson, Evert (1998) 
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3.1 Produktutveckling 
Företag måste utveckla nya produkter och tjänster för att hänga med i konsumenternas snabba 

förändring i smak, teknologi och konkurrens. Produktinnovation är en produktutvecklingsaktivitet 

såsom förbättringar av befintliga produkter, utveckling av nya produkter samt utveckling och 

utökning av produktlinjen. En innovation är enligt Kotler definierad som en idé, service, produkt 

eller del av teknologi som har utvecklats och marknadsförts till konsumenter som nyskapande36. 

 

3.1.1 Produktutvecklingsprocessen 
Effektiv produktutveckling leds av en väldefinierad produktstrategi. Produktstrategin består av fyra 

huvudmål: Det första målet fokuserar på teamprestation och ger en direktion till det nya 

produktteamet hur de ska arbeta. Det andra målet, hjälper företaget att integrera de funktionella 

arbetena. Det tredje målet är att strategin måste förstås av alla i det nya produktteamet. Fjärde målet 

är själva agerandet vid produktionen och få cheferna att förstå att strategin behöver en aktiv 

ledning37. 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1: Steg i produktutvecklingsprocessen. 

 

Idégenerering innebär ett systematiskt letande efter nya produktidéer. För att hitta dessa idéer kan 

företag använda sig av interna källor exempelvis hos sina forskare, designers och säljare. Nya bra 

idéer kan man också få genom att studera eller fråga konsumenten. Företag som Hewlett-Packard, 

Sony, Toyota och många fler är kända för att deras industridesigners pratar med konsumenten för 

att få idéer till nya produkter. Konkurrenterna är också en bra källa för nya produktidéer. Företagen 

köper ofta konkurrenternas produkter, tar isär dem för att se hur de har arbetat och tänkt. 

Återförsäljare är en annan källa till att hitta nya idéer, de är nära slutkonsumenten och kan ge 

information om konsumentens problem38. 

                                                
36 Kotler, Philip (2001) 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Idévisning är till för att visa de idéer man har kommit på för att sedan bygga vidare på det som är 

bra och slopa det dåliga så fort som möjligt. Eftersom kostnaderna är höga för produktutveckling 

har företagen bara råd att använda de idéer som är riktigt bra och som kan resultera i vinstgivande 

produkter39.  

 

Sen kommer man till det stadiet då man utvecklar koncept och testar om koncepten fungerar. Man 

skiljer då på produktidén, produktkonceptet och produktimagen. Produktidén är det som företaget 

kan se sig själv ge till marknaden medan produktkonceptet är själva produktidén då den visas i 

termer som är viktiga för konsumenten. Produktimagen är det sätt som konsumenten uppfattar 

produkten. Sedan testar man om konceptet håller genom att använda en grupp av konsumenter som 

valts ut för att ge sin åsikt om konceptet40. 

 

Nästa steg är att utveckla marknadsstrategi för att kunna lansera produkten på marknaden. Det är 

också viktigt att göra en affärsanalys för att se om produkten blir lönsam för företaget. Är den det, 

går man vidare till nästa steg, som är själva produktutvecklingen. Då utvecklar man konceptet till en 

fysisk produkt för att se om idén kan översättas till en fungerande produkt. Här kommer FoU in för 

att utveckla prototyper, ofta i olika versioner av konceptet. Innan lanseringen, görs ofta en 

testmarknadsföring av produkten, för att se hur den tas emot i en mer realistisk miljö. Det kan vara i 

en simulerad miljö eller så väljer företaget ut en stad där man testlanserar produkten. Detta ger den 

slutliga informationen till företaget om de ska lansera produkten eller inte. Väljer företaget att 

lansera produkten, så är det här de möter de höga kostnaderna, genom den marknadsföring som 

måste göras. Det är också viktigt att företaget tänker på när, var, till vem och hur de ska gå tillväga 

när de lanserar produkten på marknaden41. 

 

Företag har traditionellt använt denna sekventiella metod där varje avdelning arbetar för sig i varje 

fas och avslutar den innan man lämnar över till nästa avdelning. Idag, då det är viktigt att få ut sina 

produkter på marknaden snabbare, väljer man istället att arbeta mer flexibelt tillsammans i en 

samtidig eller teambaserad produktutveckling. Då överlappar stegen i den sekventiella metoden 

varandra och avdelningarna arbetar mer tillsammans för att skapa en snabbare och effektivare 

produktutveckling. Teamet blir en drivande kraft som pressar produkten framåt. 

                                                
39 Kotler, Philip (2001) 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Vanligtvis består dessa teammedlemmar av människor från marknadsföring, design och produktion. 

Denna metod har en nackdel, eftersom företagen får en snabbare produktutveckling och då gör man 

inte allt lika långsamt och metodiskt. Det kan uppstå risker och stora kostnader om företagen 

lanserar produkter som inte konsumenten vill ha. I den snabbt förändrade industri vi idag befinner 

oss i, väger oftast fördelarna över riskerna, då det gäller en snabb produktutveckling. Företag som 

idag producerar produkter till marknaden snabbare än sina konkurrenter får en stor 

konkurrensfördel gentemot dem. De kan reagera snabbare på konsumentens förändrade smak och ta 

högre priser för en innovativ design42. 

 

Dessa delar av teorin är av intresse då vi ska titta på hur företagen arbetar i 

produktutvecklingsprocessen och hur de olika delarna i processen samverkar. Det vi avser mäta i 

undersökningen är: 

Sekventiella metoden 

Varje avdelning arbetar för sig för att ta fram en produkt. 

Samtidig eller teambaserad produktutveckling 

Man sätter ihop ett team bestående av marknadsförare, designers och tillverkare som arbetar ihop 

för att skapa en produkt.  

 

 

3.2 Design management 
Produkten är det viktigaste elementet företaget har för att säga någonting om sig själva, det är 

anledningen till att företaget är i branschen. Produkternas kvalité blir bedömda av den tekniska 

kompetens, de kostnader och den service företaget kan ge. Dessa hårda värden måste absolut ges på 

rätt sätt, eftersom konsumenten förväntar sig att dessa minimikrav ska tillfredsställa dem. Dessa 

faktorer är också de som medför att konkurrensen befinner sig på startlinjen. Det är sedan de mjuka 

värdena; som produktens omgivning, lätthanterlighet och utmärkande utseende, som differentierar 

produkten och skapar ett värde som ger den konkurrenskraft som företagen är ute efter. Den 

industriella designern måste få in alla dessa hårda och mjuka värden in i produkten, vilket innebär 

att designern måste vara involverad i alla de aktiviteter som äger rum från designern ut till 

marknaden43. 

 

                                                
42 Kotler, Philip (2001) 
43 Blaich, Robert och Blaich, Janet (1993) 
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Design management innebär ofta samordning av olika designområden. Det handlar om att samordna 

designprocesser på ett sådant sätt att inte bara en entydig identifikation uppstår utan att designen 

återspeglar företagets strategiska koncept, dess verkliga karaktär och identitet. Design management 

handlar också om att åstadkomma en tydlig och visuellt stark identitet, som inte enbart utgår ifrån 

�hur företaget vill framstå� utan som är förankrad i företagets verklighet. Enligt flera författare 

handlar det om att utveckla ett system som �kontrollerar� att allt designarbete görs i enlighet med en 

specifik designpolicy och ett kontrollerande system är en fråga för den strategiska ledningen44. 

 

3.2.1 Industriell design som strategisk resurs 
Lisbeth Svengren skriver om Industriell design som en strategisk resurs - en studie av 

designprocessens metoder och synsätt som del i företagets strategiska utveckling. På senare tid har 

design blivit ett instrument för att åstadkomma både differentiering och kvalitet. Svengren menar att 

för att design ska kunna utgöra en strategisk resurs behöver vi ett nytt synsätt när det gäller 

integrering av design som funktion och företagets hantering av artefakter. Hon tar upp utifrån olika 

synvinklar hur design effektivt kan användas som en strategisk resurs, som industriell design och: 

(a) produktutveckling  

(b) visuell identitet och  

(c) organisation och ledning45.  

 

I produktutvecklingen kan design bidra till: effektivare produktutvecklingsprocesser, som drivkraft 

till och förmedlare av innovationer, till mer målanpassade produkter och till mer identifierbara 

produkter. I diskussionen om visuell identitet kan design bidra till: en tydligare identifikation av 

företaget, att den fungerar som en katalysator vid identitetsförändringar och att visualisering av 

identitet bidrar till en mer sammanhållen organisation. För organisation och ledning finns viktiga 

aspekter som gör att design kan användas på ett effektivt sätt. De som tas upp är; företagsledningens 

engagemang för design, designfunktionens position i företagshierarkin, centralisering och 

decentralisering: effekter på design och behov av paradigmskifte. Genom detta resonemang menar 

Svengren att integration är nyckelordet för att beskriva mönstret och för att klargöra och utveckla 

vad denna integration handlar om har hon identifierat tre kategorier av integrationsprocesser: 

Funktionsintegration, visuell integration och konceptuell integration46.  

                                                
44Svengren, Lisbeth (1995) 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Dessa tre kan bidra till att industriell design kan användas som en strategisk resurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.2: Industriell design som strategisk resurs. 

 

Med detta tankesätt försöker man koppla design till företagets strategiska utvecklingsprocesser. De 

strategiska utvecklingsprocesserna berör exempelvis hur affärsidén utvecklas. Den konceptuella 

integrationen innebär en tolkning av företagets affärsidé i den visuella gestaltningen av företagets 

fysiska objekt. Det innebär en medverkan av design i de konceptuella faserna i produktutvecklingen 

och i skapandet av visuell identitet47. Visuell integration bygger på att det finns ett ansvar i 

organisationen att samordna organisationens olika designobjekt så att dessa kommunicerar ett 

budskap om vad organisationen gör och vilka målgrupper organisationen vänder sig till.  

Funktions integration innebär att de funktioner som finns i företaget integreras med varandra. 

Verksamheten i ett företag består av en rad uppgifter som är fördelade på olika personer med olika 

kunskaper. Ett traditionellt sätt att organisera verksamheten är att likartade uppgifter samlas i olika 

funktionsavdelningar. Nackdelen med uppdelningen är fragmenterade organisationer med 

kommunikations- och samordningsproblem i produktutvecklingsarbetet. Det finns två motsatta 

modeller för att organisera produktutveckling. Den ena är en sekventiell modell där varje berörd 

avdelning i ett företag avslutar sin del innan arbetet går vidare till nästa avdelning. Motpolen är en 

modell där ett integrerat projektteam genomför i stort sett alla steg tillsammans48. 

                                                
47 Svengren, Lisbeth (1995) 
48 Ibid. 
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Integreras dessa delar skapas en samordning och det bidrar till en stark identitet i företaget utåt mot 

kunderna. Det relevanta i teorin som vi avser mäta är: 

Konceptuell integration 

Som innebär att företagets affärsidé visuellt tolkas och integreras i företagets strategiska koncept. 

Denna till synes enkla definition baseras på en rad komplexa integrationsprocesser: i 

produktutvecklings- och i olika marknadskommunikationsprocesser samt i visuella 

tolkningsprocesser av företagets affärsidé.  

Funktions integration 

Avser hur företagets funktioner integrerar med varandra  

 

3.3 Affärsidé 
Affärsidén utgör den kommersiella grunden för företagets verksamhet. I den bör det tydligt framgå 

vilka behov och önskemål företaget avser att tillgodose, vem eller vilka som har detta önskemål det 

vill säga vilka som är företagets kunder och på vilket sätt företaget tillfredsställer dessa. Det är i 

detta som de egna konkurrensfördelarna ska ligga. Företagets affärsidé måste kunna speglas i 

företagets erbjudande , det vill säga vad företaget kan erbjuda sina kunder, vad kunderna tjänar på 

erbjudandet och vad företaget tjänar på det hela49. 

 

Philip Kotler beskriver affärsidé som: �A mission is a statement of organisations purpose � what it 

want to accomplish in the larger environment. A clear mission statement acts as an �invisible hand� 

that guides people in the organisation so that they can work independently and get collectively 

towards overall organisational goal50�. 

 

Förutsättningen för företagets överlevnad är att affärsidén och produkten motsvarar ett behov � 

fysiologiskt, socialt eller psykologiskt � hos de tilltänkta kunderna. Affärsidén innehåller en rad 

löften till kunderna, löften som måste hållas. Ofta kan företagets affärsidé brytas ner på olika plan: 

1) Övergripande: Strategiska målformuleringar, verksamhets- och utvecklingsriktning samt 

visioner, filosofier och principer. 

2) Yttre: Precisering av företagets produkter, marknad och resurser. Vilka är våra varor eller 

tjänster? Vilka behov vill vi tillfredsställa? Vilka är våra kunder och målgrupper? Vilka är våra 

viktigaste tillgångar och vilken är vår unika kompetens? 

                                                
49 Lekvall Per, Wahlbin Clas (2001) 
50 Kotler, Philip (2001)  
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3) Inre: Formulerar hur företaget tänker använda och organisera sina resurser för att uppfylla den 

yttre affärsidén, det vill säga hur man tänker tillverka och sälja sina produkter till kunderna51. 

 

Företagets affärsidé ska genomsyra hela företaget ut till kunden. Det ska vara tydligt vad företaget 

vill förmedla med sina produkter eller tjänster. Det är också viktigt att företagets produkter speglar 

det som företaget står för, därför har vi valt att se på: 

Företagets erbjudande  

Vad kan företaget erbjuda sina kunder, vad tjänar kunderna på erbjudandet och vad tjänar företaget 

på det hela. 

 

3.4 Interaktion 
3.4.1 Värdekedjan kontra värdestjärnan 
En av de starkaste krafterna som påverkat företag sedan andra världskriget är den globala 

konkurrensen. Resultatet har blivit ett ökat internationellt utbyte och investeringar. Strategier för att 

konkurrera på den globala marknaden är därför nödvändiga. För att förstå underliggande mening av 

konkurrensfördelar och vad global strategi kan göra måste företaget förstå sin värdekedja. 

 

Värdekedjan grupperar företagets aktiviteter i olika kategorier52. Den bygger på nio grundläggande 

interna aktiviteter. Aktiviteterna är dels primära, dels stödjande. De primära aktiviteterna är den 

ingående logistiken (till exempel inkommande råvaror), produktionen, den utgående logistiken 

(exempelvis distribution av färdigvaror), marknadsföring och service. De stödjande aktiviteterna är 

företagets interna infrastruktur (organisation, system, finansiering etc.), de mänskliga resurserna och 

deras ledning, utveckling (både teknisk och systemmässig) samt inköp. Värdekedjan söker isolera 

enskilda aktiviteter och se deras bidrag till värdeskapande för kunden respektive deras kostnader. 

Kedjan är i första hand sekventiell och funktionerna är begränsade, men den behandlar också den 

interfunktionella interaktionen och parallella aktiviteter liksom betydelsen av allianser. Även om 

värdeskapande för kunden anges som mål ingår inte kunden i kedjan. 

 

Värdestjärnan såsom den presenteras av Wikström och Normann visar på ett delvis alternativt 

förhållningssätt. I värdestjärnan ses relationen och interaktionen med kunden som ett led i en 

värdeskapande process. Värdekedjan blir ett specialfall som framförallt gäller tillverkning medan 

värdestjärnan pekar i högre grad på en integration mellan funktioner inklusive kundens bidrag, och 

                                                
51 Holmström, Nancy (1998) 
52 Porter, Michael (1996) 
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dess synsätt ansluter därför väl till relationsmarknadsföring53. Jämfört med värdekedjan så har man i 

värdestjärnan delansvar för den totala processen för att skapa ett maximalt värde. Vilket innebär att 

medlemmarna har kontakt med varandra och kan hjälpa varandra att utvecklas. Det handlar om att 

öka den totala kunskapsbasen genom att lära sig av varandra. Det handlar inte enbart om att få 

kunskap om kunden utan att lära sig av kunden. Effekterna som man förväntas få vid tillämpning av 

värdestjärnan är  

(a) bättre kvalité  

(b) lägre kostnader 

(c) snabbare processer och därmed ökad konkurrenskraft54 

 

3.4.2 Inlärning 
I en organisation där man har en funktionellt uppbyggd struktur är cheferna oftast specialister, var 

och en inom sin funktion. I denna typ av organisation blir inlärningen ofta specialistorienterad 

genom att de problem som kan uppstå hänvisas till respektive ansvarsområde/chef. Använder ett 

företag sig av denna organisationsform har de oftast en affärsidé. Om ett företag däremot har flera 

affärsidéer bryter man oftast den specialistorienterade uppdelningen och väljer att dela upp företaget 

efter affärsområden istället. Ett exempel är när företaget delas upp efter divisioner beroende på vad 

för slags produkter de tillverkar. Genom att använda en divisionaliserad struktur på organisationen 

sprider man ut kunskapen, men det är svårt om det är en komplex organisation. Man kan då istället 

välja att använda sig av en matrisorganisation. Detta är en bra variant om varje avdelning i företaget 

har ett behov av inlärning. På detta sätt sprider man kunskapen och integrerar exempelvis olika 

regioner eller liknande som gör att företagets struktur är komplex55. 

 

Organisationsutformningen kan påverka inlärningen i olika riktningar. Ett företag kan växla mellan 

en organisk eller mekanisk utformning av strukturen, beroende på hur man väljer att strukturera sig 

påverkas inlärningen i olika riktningar56.  

                                                
53 Gummesson, Evert (1998) 
54 Normann, Richard (1994) 
55 Normann, Richard, (1999) 
56 Ibid. 
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I värdekedjan sker inlärningen på ett sätt likt den funktionella organisationsstrukturen. Det finns 

chefer som besitter den mesta kunskapen och som formulerar de mål företaget styrs efter. Denna 

metod kallas med ett annat ord målstyrning. I värdestjärnan struktureras företaget oftast som en 

matrisorganisation. Kunskapen sprids ut och inlärningen sker på alla delar i organisationen. I detta 

fall använder sig företagen av processtyrning, där en vision om framtiden formuleras som sedan ska 

nås av medarbetarna. Planeringen ses som ett inlärningsförlopp i vilket perspektivet ständigt skiftar 

mellan visioner och omedelbara åtgärder57. 

 

Då alla företag idag inte har förstått när och hur designen ska komma in i produktutvecklingen är 

det av stor vikt att planera vilken typ av organisationsstruktur man vill ha och vad som blir mest 

effektivt. Det vi avser mäta med denna teori är: 

Målstyrning 

Beslutsfattaren formulerar först mål och sedan planer som bedöms med hänsyn till beräknad 

måluppfyllelse. Oftast har man alternativa planer och väger de mot målet och vad man vill uppnå58. 

Processtyrning 

I detta fall formulerar beslutsfattaren inte ett mål, utan en vision av ett framtida tillstånd. Denna 

vision ska bygga på de insikter man har för tillfället. Planering är ett inlärningsförlopp i vilket 

perspektivet ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder59. 

                                                
57 Normann, Richard (1999) 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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3.5 Mervärde  
Kärnan i säljarens erbjudande är ofta den fysiska varan. Denna fysiska produkt och dess egenskaper 

är en central och ofta avgörande del av erbjudandet. Den är dock inte allt, för framförallt på 

marknader där den fysiska produkten blir alltmer standardiserad får andra delar av erbjudandet, ofta 

i form av kringtjänster av olika slag, allt större betydelse. I många fall kan det vara genom sådana 

kringtjänster som konkurrensfördelar kan skapas. De kan ofta lättare anpassas till kundernas behov 

och önskemål och därigenom öka erbjudandets totala kundvärde. Det finns många olika typer av 

kringtjänster bland annat varumärket, förpackningen, service med mera60. 

 

För att skapa värde måste kunden, som också alltid är en värdeskapare, få tillgång till vad som 

brukar kallas �varor�, �tjänster� och �information�, det vill säga kodade erbjudanden. Det är 

omöjligt att producera värde utan stöd av dessa tre element. Man köper ibland dessa tre element 

trots att det bara är en av dem som bär en prislapp. Exempel är en bil med ett års garanti och 

medföljande instruktionsbok. Alla elementen är här nödvändiga för att bilen ska skapa ett värde för 

kunden. Eftersom alla kunder har olika uppfattningar av vad som skapar värde för dem så består ett 

nyckelelement i leverantörens arbete i att systematiskt anpassa sig till de värdeskapande 

aktiviteterna inom den specifika målgrupp man riktar sig till61.  

 

Hävstångeffekter uppstår om erbjudandet utlöser kundaktiviteter som ökar kundernas effektivitet 

det vill säga gör det möjligt för dem att skapa ett värde på ett bättre sätt, oavsett vad begreppet 

bättre innebär för den enskilda kunden. Minimipriset för erbjudandet är därför den kostnaden för 

sammanställningen av de aktiviteter som finns lagrade i erbjudandet, medan maximipriset är i 

vilken grad erbjudandet ger upphov till värdeskapande hos kunden. Ett kundorienterat företag 

behöver kunskaper om denna hävstångsprincip för att kunna se vad företaget kan göra för kunderna. 

Det räcker inte bara att fråga kunderna vad man kan göra för dem utan god kundservice är ett 

resultat av en gemensam problemlösningsprocess. Därför försöker företaget integrera sina egna och 

kunders kunskaper för att upptäcka nya sätt att skapa värde genom effektivare metoder för 

samordning av aktiviteter62. 

                                                
60Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (2001) 
61 Normann, Richard & Ramírez Rafael (1995) 
62 Ibid. 
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3.5.1 Brand Equity � Design Equity 
Brand Equity är det värde som varumärket har hos konsumenten. Det baseras på om varumärket har 

en hög lojalitet hos kunderna, om konsumenterna känner till märket, den kvalité de förväntar sig 

och vilka associationer kunden har till märket. Ett starkt varumärke har ett högt Brand Equity, vilket 

ger företaget många konkurrensfördelar. För att kunna hantera och skapa en 

varumärkesmedvetenhet, en förväntad kvalité och användbarhet och på så sätt skapa positiva 

varumärkesassociationer, måste företagen arbeta tillsammans med FoU (Forskning och Utveckling) 

för att skapa ett konstant flöde av innovativa produkter och på så sätt tillfredsställa konsumentens 

förändrade behov63.  

 

Detta resonemang ligger nära begreppet Design Equity, vilket ser istället för företagets varumärke, 

till designen i företagets produkter. Om konsumenterna känner igen och föredrar företagets design 

framför andra har detta ett högt värde hos konsumenten, vilket ger företaget ett högt Design Equity. 

Det ger precis som ett högt Brand Equity företaget många konkurrensfördelar. Det finns olika 

nivåer på vad en kund anser om ett företags varumärke eller design. En konsument kan ha 

medvetenhet, vilket innebär att företagets varumärke eller design måste finnas i kundens 

medvetande för att senare kunna skapa positiva associationer om det. Om kunden har accepterat 

varumärket/designen betyder det att kunden kan tänka sig att handla från det, men företaget måste 

ändå arbeta för att vara utmärkande bland konkurrenterna. När kunden inte bara är medveten om 

varumärket utan även föredrar märket eller designen framför andra liknande produkter kan man 

säga att företaget är en preferens, men konsumenten kan även handla från andra företag. När en 

kund är helt trogen ett företag och enbart handlar från detta företag har företagets lyckats fånga en 

lojalitet hos kunderna. 

 

Vi är intresserade av att se hur och om företag lyckas med att skapa ett mervärde till kunderna. För 

att se detta har vi valt ut de viktigaste delarna:  

Medvetenhet 

Kunden är medveten om företaget och dess design. 

Preferens 

Kunderna föredrar företagets produkter och design framför andra företag. 

Lojalitet 

Företaget har lyckats skapa en lojalitet hos sina kunder. 

                                                
63 Kotler, Philip (2001) 
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3.6 Teoretisk syntes  
Utifrån de teorier vi valt har vi skapat en syntes där vi kan se hur de olika teorierna är 

sammankopplade och påverkar varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 3.3: Modell över den teoretiska syntesen. 

 

Utgångspunkten för vårt resonemang är designen som värdeskapande process i 

produktutvecklingen. Sett ur dagens konkurrenssituation är det viktigt att utmärka sig gentemot 

konkurrenterna och skapa ett mervärde för kunden. Det är viktigt att konsumenterna känner igen 

företaget och dess design och kan identifiera sig med den.  

 

Företagets affärsidé måste genomsyra hela företaget och det är viktigt att företagets produkter 

speglar denna affärsidé så att kunden kan identifiera sig med företaget. Det är också viktigt med 

interaktion inom företaget ut mot kunden vilket är en del i den värdeskapande process som 

Normann diskuterar. Detta resonemang ligger nära design management och Svengrens teori om 

funktions integration, visuell integration och konceptuell integration. Alla delarna måste integreras 

för att industriell design ska kunna utgöra en strategisk process. 

Design som 
strategisk 

resurs

Interaktion Affärsidé 

Design
produktutveckling

Mervärde 
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3.7 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen beskriver de delar som vi utgått ifrån när vi analyserat företagen och 

kunderna. Vi utgår här ifrån vårt syfte som är att analysera och utvärdera 

produktutvecklingsprocessen i tre olika företag. 

 
 

 

 
Fig. 3.4: Modell över den teoretiska referensramen. 

Modellen visar hur vi gått tillväga när vi genomfört vår undersökning på företagen och bland 

kunder. Vi har utgått från de viktigaste delarna i teorierna och tagit fram frågor som vi sedan ställt 

till våra tre undersökningsföretag såsom figuren visar. Dessa delar kan ge ett mervärde till kunden 

om företagen använder sig av dessa på ett lämpligt sätt i produktutvecklingen. Genom att mäta hur 

företag X, Y och Z tillämpar dessa delar, ser vi vad de vill förmedla till kunden i form av ett 

mervärde. När vi vet detta går vi till kunderna och ser om företagen lyckats skapa detta mervärde 

för kunden. Analysen består av ett gap, mellan hur företaget jobbar och hur företaget och designen 

upplevs av konsumenterna. Mervärdet får vi fram genom att undersöka det som företaget kan 

påverka kunden med, det vill säga om konsumenten är medveten om företaget och dess design, 

vilka företag och produkter konsumenten föredrar och dess lojalitet. 

 

Företag X 

Företag Y 

Företag Z 

Kunden 

Design i produktutvecklingen 

! Funktionsintegration 
! Konceptuell integration 

! Målstyrning 
! Processtyrning 

! Företagets erbjudande 

! Sekventiell 
produktutveckling 

! Simultan eller 
teambaserad 
produktutveckling 

! Medvetenhet 
! Preferens 
! Lojalitet 

Gap
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Produktutvecklingsprocessen 

Philip Kotler beskriver två former av produktutvecklingen, sekventiell och simultan/teambaserad. 

Vi undersöker detta genom att titta på företagens produktutveckling och hur de arbetar. Vi har valt 

dessa eftersom vi ska analysera och utvärdera produktutvecklingsprocessen och måste då se till hur 

företagen organiserat sig. Intervjufrågor fyra till tio behandlar detta. 

 

Design som strategisk resurs 

Hur design används som en strategisk resurs i företaget ser vi genom att titta på den integration av 

funktioner som finns i företaget. Svengren nämner integration på tre olika nivåer. Vi har valt att 

använda de delar som är mest väsentliga för vår undersökning. Funktionsintegration innebär hur de 

olika funktionerna arbetar tillsammans för att skapa en visuell identitet utåt mot kunder och en 

konceptuell integration innebär att ett företags affärsidé visuellt tolkas och integreras i företagets 

strategiska koncept. Intervjufrågor åtta till elva behandlar detta. 

 

Värdekedjan kontra värdestjärnan 

För att se om företagen använder sig av processtyrning eller målstyrning tittar vi på 

produktutvecklingen och ser om de arbetar mot ett specifikt mål eller arbetar processinriktat. Det vi 

undersöker är den interaktion som sker på produktutvecklingsnivå och för analysen används 

värdekedjan och värdestjärnan. De effekterna som man förväntas få vid tillämpning av 

värdestjärnan är: bättre kvalité, lägre kostnader samt snabbare processer och därmed ökad 

konkurrenskraft64. Intervjufrågor tolv till fjorton behandlar detta. 

 

Affärsidé 

Här ser vi på de olika företagens affärsidéer och ser hur de arbetar med den i sina produkter. 

Vad är företagets erbjudande till sina kunder, vad tjänar kunderna på erbjudandet och vad tjänar 

företaget på det hela? Detta ser vi genom att titta på hur företagen säger att deras affärsidé är och 

hur de kommunicerar sitt erbjudande till konsumenten. Intervjufrågor femton till sjutton tar upp 

dessa områden. 

                                                
64 Normann, Richard & Ramírez Rafael (1995) 
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Brand Equity � Design Equity 

Här kopplar vi ihop det företaget säger att de gör med hur kunden upplever produkten och dess 

design. Det gör vi genom att se på vilka faktorer som kunden ser som ett mervärde och vilka företag 

de anser ger det mervärdet. 

 

Medvetenhet är de företag som finns i kundens medvetande då de ska handla en produkt som ska 

vara synlig i hemmet. Preferens innebär att kunden föredrar designen framför andra liknande 

produkter men det betyder inte att konsumenten enbart köper samma varumärke/design. Vi frågar 

här kunderna vilka företag de föredrar då de ska handla en hushållsprodukt som ska stå framme i 

hemmet och vilka företag de föredrar då de anser att design/utseende är en viktig egenskap i 

produkten. 

 

Företaget har lyckats med att skapa en lojalitet, då konsumenterna återkommer till samma 

varumärke/design kontinuerligt. Vi ser detta genom att fråga konsumenterna hur ofta de har handlat 

från respektive företag. Dessa delar används i vår kundundersökning och frågorna ställs i enkäten. 
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4. Empiri 
Vi kommer i detta kapitel beskriva de fallstudieföretag vi valt och de väsentliga delarna i de 

intervjuer vi genomförde på företagen. Vi presenterar också de viktigaste frågorna ur den 

enkätundersökning som gjorts. 

 

4.1 Företag X 
På företag X har vi intervjuat produktchefen för en av deras mest lyckade produkter under 2004. 

För att komplettera uppgifterna då vi inte fick tillräcklig information har vi även genomfört kortare 

intervjuer med en designer och en person inom FoU. 

 

4.1.1 Företagspresentation av företag X 
Företag X är ett globalt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget är en av världens största 

producenter av hushållsutrustning för kök och rengöring såsom kylskåp, mikrovågsugnar, 

tvättmaskiner samt utomhusmaskiner såsom motorsågar och gräsklippare. Företaget är också ett av 

de största på marknaden för professionella produkter exempelvis diskmaskiner för storkök65.  

 

De har medvetet investerat mer i produktutveckling de senaste åren och de satsar på sitt starkaste 

varumärke för att minska förvirringen kring deras många olika varumärken. De satsar 1,3 % av sin 

omsättning på FoU66. År 2004 hade de en omsättning på 120,7 miljarder kronor, varav 

konsumentprodukterna står för 104,5 miljarder kronor. 

 

Företag X satsar i sin marknadsföring på att visa för kunden att de tillverkar produkter som spar 

konsumentens dyrbara tid. Genom sin slogan som visar att kunden får en lättare, bekvämare och 

sundare livsstil säljer sig företaget i många länder världen över. 

 

4.1.2 Intervju företag X 

Syn på design i företaget 

Alla som arbetar med projektet har inte samma syn på design men den har förändrats de senaste 

åren. Alltfler har blivit positivt inställda till vad satsningar på design kan göra för företaget. En 

designer vi talat med menar att de flesta på företaget har förstått vikten av design, och man satsar 

allt mer på det. Det har inte alltid varit så, utan de har blivit bättre och bättre på det under de senaste 

åren. Den produkt som produktchefen vi intervjuat har lett framtagningen av var ett bevis på att 

                                                
65 www.företagX.se, 2004-03-23 
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design lönar sig. Att man haft möjlighet till denna utveckling, är att man arbetar mer tillsammans 

och gränserna suddas ut.  

 
Produktutvecklingsprocessen 

En tes formas som riktar sig till ett visst segment (bull�s eye). Utifrån detta tydliga segment 

fortsätter man arbeta med detta i ett team som arbetar fram ett koncept. En brief växer så 

småningom fram, och denna ligger till grund för kommande arbete.  

 

När man tar fram en ny produkt är processen uppbyggd kring vad kunden vill ha. I första steget 

väljer man en eller flera av de segmenteringsgrupper som tagits fram. Alla som arbetar i processen 

vet vilken segmenteringsgrupp man riktar sig till med respektive produkt. Företaget arbetar inte 

enbart med design för att åstadkomma ett snyggt yttre, det är också viktigt med en funktionell 

design. Teamet identifierar möjligheter för företaget att förenkla tillvaron för konsumenten. Man ser 

att konsumenten har andra vanor än tidigare, människor har mindre tid och behöver produkter som 

är lättillgängliga. Utifrån dessa möjligheter sammanställer man en brief, ofta kommer den från 

produktchefen, men vem som helst involverad i produkten kan komma med idén. Det är viktigt att 

så tidigt som möjligt i projektet hitta en USP, så kallad Unique selling point. Ett team bestående av 

cirka tre till fyra personer ska på cirka tre månader komma fram till ett koncept. Teamet som tar 

fram konceptet består av personer från design, R&D (Research & Development) och 

marknadsavdelningen, dessa är med från idégenerering. Viktiga beslut från ledningen om fortsatt 

utveckling av produkten fattas kontinuerligt under arbetets gång. De förslag som kommer fram kan 

vara okända lösningar, och då krävs att man går tillbaka i processen för att göra ytterligare tester. 

Dessa tester görs under några månader för att se att projektet fungerar i verkligheten. Man vill inte 

att några problem ska uppstå när man väl börjat tillverka produkten. Prototyper tas fram och man 

gör nya tester.  

 

I början arbetar designerna framför allt med att skissa och göra modeller för att få fram funktionella 

prototyper. I de flesta projekt finns det mer eller mindre tydliga riktlinjer för att arbeta vidare med 

briefen som de fått. Ofta är de inte så inblandade i briefen de får. De designer som arbetar på 

företaget arbetar bara med ett projekt åt gången, men då de sitter så nära varandra kan idéer lätt 

utbytas. 

 

                                                                                                                                                            
66 Årsredovisning 2004 Företag X 
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För att lyckas med ett projekt är det viktigt att man har ett bra koncept, rätt pris och rätt design det 

vill säga att man uppfyller ett behov för kunden. Det är viktigt att man får ut mycket av kundbesök, 

intervjuer med mera. Teamet som arbetar med detta måste brinna för sin ide och sitt koncept men 

måste även vara öppna för nya idéer. Det är också viktigt att samma team som arbetar med 

kundbesök och intervjuer också arbetar vidare med produkten. I framtagningen är det viktigt att 

man gör skisser, modeller och använder sig av CAD-program, för att få fram något som kommer att 

likna slutprodukten så mycket som möjligt. Man arbetar också med konstruktörer för att utifrån 

CAD modeller ta fram prototyper.  

 

Det slutgiltiga beslutet om produktens utformning och funktion har produktchefen men ofta görs 

kompromisser så att de flesta blir nöjda. Finns det form som säger emot ergonomin så får man vrida 

och vända på problemet tills det fungerar. 

 

Under hela processen ser man hur mycket vinst man kan göra på produkten och vilket pris man kan 

sätta. Produkten ses som ett �business case�. I samarbete med externa och interna konsulter tar 

produktchefen fram material för lansering och marknadsföring innan produkten släpps på 

marknaden. Om produkten har innovativa lösningar eller ett speciellt mönster söker man skydd för 

detta, exempelvis patentskydd eller mönsterskydd. Efter lanseringen fortsätter arbetet med 

produktvård och arbete med uppföljande modeller.  

 

För att skapa ett lyckat projekt tycker XX att en bra segmentering som tydligt visar var våra kunder 

finns är viktigt, man behöver också ha en bra produktchef som driver projektet67. Det 

tvärfunktionella samarbetet mellan R&D (Research & Development), marknad och design är också 

något som är nödvändigt för att kunna ta fram en lyckad produkt. 

 

Under projektets gång gör man en hel del tester både ute på fältet och labbtester. Dessa genomförs 

kontinuerligt för att när produkten väl börjar produceras inte ska ha några fel eller att det finns 

några frågetecken kring den. I labbet gör man dels standardtester; det vill säga ljudnivå, 

uppsugningsförmåga, livslängdsprover, dels tekniska labbtester. Utifrån CAD-modeller gör man 

SLS prototyper. Det är ett billigt sätt att kunna se hur produkten ser ut, ta på den och se hur den 

fungerar. Mot potentiella kunder gör man också tester; fältprov, webbmetoder och fokusgrupper. 

                                                
67 Ingenjör (R&D) på Företag X, 2005-01-25 
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Affärsidé  

Företag X har olika affärsidéer för de olika segment de har och i vissa fall även en egen affärsidé 

för enskilda produkter. Vi har valt att studera den affärsidé för den produkt vi valde att se närmare 

på. Den indelas i fem steg: 

1. Produkten ska rikta sig till premiumsegmentet. 

2. De ska satsa på konsekvent marknadsföring, stora satsningar på design och formgivning samt en 

bättre kvalité jämfört med övriga produkter på marknaden. 

3. De ska identifiera konsumentens behov genom noggranna undersökningar.  

4. De ska leva upp till kraven på funktion. De ska inte tillverka en produkt som bara har ett vackert 

yttre, kvalitet är A och O. 

5. Genom uppföljningar under produktens livslängd kan de ta med sig kunskap till nya projekt. 

 

 
4.2 Företag Y 
Vi har på företag Y genomfört en e-mail intervju med en produktchef, detta på grund av det 

geografiska avståndet.  

 

4.2.1 Företagspresentation av företag Y 
Företag Y startades i slutet på 1800-talet i Europa. Utvecklingen gick sedan framåt under hela 1900-

talet och under 1990-talet strukturerade man om sig för att kunna satsa på sin kärnverksamhet, idag 

är företaget ett av de största i världen på den digitala marknaden. Företaget strävar efter att vara 

ledande i att förutse tekniska lösningar beträffande livsstil och trådlös teknologi bland annat68.  

 

Företagets strategi går bland annat ut på att stärka företagets varumärke, bibehålla och utveckla sin 

starka R&D (Research & Development) avdelning samt att genom sitt designteam göra tekniken 

mer anpassad till människan. De har marknadsfört sig med en avancerad teknik, som är mycket 

enkel att använda. Detta efter att ha genomfört omfattande kundundersökningar där resultatet visade 

på en önskan om enklare apparater69. 

                                                
68 www.FöretagY.se, 2005-04-27 
69 Ibid. 
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4.2.2 Intervju företag Y 

Syn på design i företaget 

Synen på design inom företaget är lika för alla. Det är ett sätt för företaget att differentiera sig på 

och alla förstår detta. 

 

Produktutvecklingsprocessen 

Företaget använder en standardiserad produktutvecklingsprocess som består utav fem steg: 

orienteringsfasen, definieringsfasen, utvecklingsfasen, förberedelsefasen och produktion 

(produktlansering, produktions �rampup� och massproduktionslansering). Efter varje steg 

konsoliderar de i ett möte med ledningen (industriell- och affärsledningen). Designern, 

konsumenttestcentret, kvalitetsingenjören och projektledaren bildar ett team som är med från början 

i produktutvecklingen. Design integreras från början och används som en resurs genom hela 

produktutvecklingen. Efter orienteringsfasen fryser de den industriella designen och konstruktörer 

tar över för att göra CAD � modeller och förbereda för tillverkning av de verktyg som ska användas 

i produktionen. De slutliga besluten angående produktens utformning görs av produktchefen i 

samarbete med marknadschefen. För att komma på nya idéer till produkter används en rad olika 

metoder som: marknadsundersökningar, konsumentundersökningar, trendanalyser, 

konkurrentanalyser, tekniska innovationer och kreativa idéer. Den ergonomiska delen av en produkt 

anser företaget vara viktig del för dem. De har en �användningsingenjör� (application engineer) från 

deras konsumenttestcenter som är integrerad i teamet från början till slut. Funktion och design är två 

viktiga sätt för företaget att differentiera sig på och de vill därför inte kompromissa mellan dessa 

saker, de vill hitta en optimal kombination av både funktion och design. �Designen på en 

hushållsprodukt måste vara funktionell70.� 

 

Det viktigaste elementen i produktutvecklingen för att skapa en lyckad produkt tycker YY är att 

förstå konsumentens vanor, beteende och behov. Från idé till start i produktionen tar utvecklingen 

ca 18 månader. YY tror inte att design gör produktutvecklingen mer effektiv och snabbare men en 

designer som är bra på att överföra sin design effektivt till konstruktören hjälper processen mycket. 

Kombinationen av dessa två kan skapa eller stjälpa en framgångsrik produktutvecklingsprocess71.  

 

                                                
70 www.FöretagY.se, 2005-04-27 
71  Produktchef på Företag Y, 2005-04-06 
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Affärsidé 

Företag Y positionerar sitt varumärke som känsla och enkelhet. Enkelhet är ett mål för tekniken. 

När de utvecklar och designar nya produkter uppnår de detta genom att använda sig av tre 

varumärkesstolpar: 

1. Designat för dig � produkten ska vara anpassad efter användaren 

2. Lätt att uppleva � produkten ska vara enkel att använda 

3. Avancerad teknik � produkten ska ha avancerad teknik och kvalité 
 
Alla affärsområden inom Företag Y måste leva upp till dessa stolpar konsekvent.  
 
Företag Y har en vision som lyder: 

I en värld där teknologin påverkar varje aspekt av vårt liv allt mer, vill vi vara ledande i att förutse 

tekniska lösningar inom hälsovård, livsstil och trådlös teknologi.  

 

4.3 Företag Z 

På företag tre har vi gjort en personlig intervju med företagets VD. Vi valde att enbart göra en 

intervju då vi fick all information vi behövde för vår undersökning vid detta tillfälle. 

 

4.3.1 Företagspresentation av företag Z 

Företag tre är ett nordiskt företag som är specialiserat på försäljning och marknadsföring av 

småelektriska hushållsapparater samt hår- och personvård. De har ett brett sortiment, från 

hushållsapparater och köksapparater och husgeråd till personvårds- och hårvårdsprodukter. Deras 

produkter säljs i hela Norden hos varuhus, stormarknader, el-butiker och elfackhandel72.  

År 2002 gick företaget över till att ha bara ett varumärke genom att gå ihop med ett danskt företag. 

Denna övergång gjorde också att de ändrade sitt koncept och började marknadsföra sig kraftigt i 

media. Omsättningen steg mellan 2002-2004 från 130 � 260 miljoner kronor. 

 

                                                
72 www.FöretagZ.se, 2005-05-02 
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4.3.2 Intervju företag Z 

Företagets syn på design 

Alla på företaget är medvetna om designens makt. På 70-talet var produkterna mer fokuserade på 

det funktionella, vilket ZZ tycker har ändrats om man ser på vad hushållsprodukter ska vara idag. 

Nu ska produkterna tillföra hemmet någonting. Designen har blivit lika viktig som funktionerna. 

Företaget har satsat på design genom att ta in en dansk designfirma och de har tagit fram ett koncept 

som utstrålar nyskapande. Målsättningen med satsningen är inte en sofistikerad målgrupp utan att 

80% av befolkningen ska kunna köpa produkterna, därför har man inte heller satt ett så högt pris på 

produkterna.  

 

Produktutvecklingsprocessen 

Företagets huvudprodukter är brödrost, vattenkokare och kaffebryggare. Med dessa produkter 

arbetar man främst med att ändra det yttre så att det passar konsumenten. Då man tar fram produkter 

tillsammans med externa designers så bildas ett team som består av ingenjörer, designfirma och 

lämplig tillverkare. Företaget har samarbete med ett femtiotal fabriker i Kina som är duktiga på 

olika områden. Det är därför viktigt att man väljer rätt tillverkare som är bra på just den produkten 

som man vill ta fram. För att komma på idéer till nya produkter utgår företaget från marknaden, inte 

från fabriker eller vilka maskiner man har. Man vill förädla designen, ge en hög service mot kunden 

och marknadsföra sig på ett konkurrenskraftigt sätt. ZZ tror att deras styrka ligger i att de som 

arbetar i företaget har arbetat länge och fått en känsla för branschen och vad kunden vill ha. De får 

idéer genom att träffa kunder och fabriker. Företaget använder sig inte av marknadsundersökningar 

eller liknande. De försöker skapa en efterfrågan på de produkter som de tror ligger i tiden. Ofta 

finns massor med produkter som ingen vet om men som med rätt idéer och marknadsföring blir 

framgångsrika. Företaget använder ingen reklambyrå utan har satsat på tv reklam med hjälp av ett 

filmbolag. ZZ tror att en framgångsfaktor för företaget har varit deras satsning på tv reklam, 

speciellt då ingen av konkurrenterna har använt detta medium. Vid framtagning av produkter som 

redan finns på marknaden tar framtagningen ca 3-4 månader73.  

 

                                                
73 VD på Företag Z, 2005-05-04 
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Affärsidé 

Företag Z: s affärsidé är följande: �Vi finner rätt produkt för hem och hushåll. Genom design, 

koncept, marknadsföring och hög service ger vi produkten ett mervärde. Det ger oss och våra 

kunder högre försäljning och bättre lönsamhet74�. 

 

Genom att väl känna och förstå affärsidén kan var och en i organisationen lätt identifiera sig med 

företagets attityder, mål och visioner. De har också en vision i deras ansträngningar att tillfredsställa 

marknadens alla krav och önskemål. 

 

4.4 Enkätundersökning 

De frågor vi valt att presentera här är de vi använt oss av i analysen. Hela enkätundersökningen 

finns som bilaga. 

 

Nämn tre företag/varumärken som du föredrar framför andra när du ska handla en 

hushållsprodukt/vitvara (Ex kaffebryggare, diskmaskin mikrovågsugn etc.) som ska stå framme 

i ditt hem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 VD på företag Z, 2005-05-04 
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Hur viktigt tycker du dessa egenskaper är i en hushållsprodukt/vitvara? (1 är Inte alls viktigt 

och 5 är Mycket viktigt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka av dessa företag/varumärken tycker du ger dig det du värdesätter i en 

hushållsprodukt? 
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Kan du tänka dig betala mer för en tilltalande/innovativ utseende/design? 

 

 

 

 

 

Utseende

Funktion

Pris

Varumärke

Tekniska lösningar

Ergonomi

1 2 3 4 5

1 är Inte alls viktigt och 
5 är Mycket viktigt. 
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Vilket av dessa företag/varumärken tycker du har en tilltalade design som du skulle kunna 

tänka dig betala mer för? 
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Har du handlat en hushållsprodukt de senaste två åren? 
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Under de senaste två åren då du handlat hushållsprodukter, hur ofta har du då handlat från 

dessa företag? 
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5. Analys  
I denna del av uppsatsen gör vi en gapanalys och ställer våra intervjuer och vår enkätundersökning 

mot varandra utifrån de väsentliga delarna av teorierna som redovisas i den teorietiska 

referensramen. 

 
5.1 Analys av företagsintervjuer 

Sekventiell och simultan/teambaserad produktutveckling 

På Företag X arbetar man enligt en plan för hur produktutvecklingen ska gå till samtidigt som man 

bildar ett team som är med och tar fram ett koncept. Företag Y använder en standardiserad 

produktutvecklingsprocess som består av fem steg: orienteringsfasen, definieringsfasen, 

utvecklingsfasen, förberedelsefasen och produktion. De bildar också ett team som arbetar 

tillsammans i produktutvecklingen. Företag Z utvecklar inte alltid produkterna från början utan gör 

ofta yttre förändringar, detta gör att de oftast bildar ett team bestående av ingenjörer, en designfirma 

och lämplig tillverkare. Dessa arbetar i samråd med varandra.  

Skillnaden mellan de företag vi undersökt är att Företag X och Y har valt att ha interna designers 

medan Företag Z ofta tar in externa designer. Produktutvecklingsprocessen i Företag X och Y liknar 

varandra då de båda arbetar efter olika steg samtidigt som de har ett team som arbetar tillsammans. 

Produktutvecklingen i Företag Z skiljer sig från de andra två företagen då de inte arbetar på samma 

sätt med att ta fram helt nya produkter.  

Företag X och Y använder sig av marknadsundersökningar för att ta reda på kundernas behov och 

för att veta vad som efterfrågas på marknaden. Företag Z anser istället att deras långa erfarenhet av 

branschen gör att de vet vad kunden vill ha.  

Funktionsintegration 

Företag X arbetar i olika funktioner, såsom R&D (Research & Development), design och marknad. 

I produktutvecklingsprocessen bildas ett team bestående av tre till fyra personer från dessa 

funktioner. De arbetar sedan tillsammans för att ta fram ett koncept och arbetar sedan nära varandra 

under hela utvecklingen. Det finns alltid en produktchef som leder teamet och har det slutliga 

ansvaret för produkten. På Företag Y bildar man också ett team bestående av designer, personer 

från konsument test centret, kvalitetsingenjör och projektledare, dessa är med från början i 

produktutvecklingen. Företag Z bildar också ett team men personerna i teamet är inte från samma 

funktioner som Företag X och Y eftersom man istället för en egen designer använder sig av en 
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designfirma. Man har också personer i teamet som kommer från en lämplig tillverkare eftersom 

företaget anser att det är en viktig del för att skapa en bra produkt.  

Genom att integrera företagets olika funktioner och arbeta i team skapas olika fördelar. Företagen 

får en reducerad utvecklingstid, effektivare processer och detta bidrar till mer framgångsrika 

produkter.  

 

Konceptuell integration 

Företag X använder sig av olika affärsidéer för olika produkter, de har integrerat sin affärsidé 

genom att använda den i olika steg då de utvecklar en produkt. Stegen innefattar bland annat vilket 

segment de riktar sig till, de ser djupt in i konsumentbehovet och satsar på design och formgivning 

men de tycker också det är viktigt att leva upp till kraven på produktens funktion. Genom en 

uppföljning kan man ta med sig erfarenheter till nästa projekt. Företag Y har integrerat sin affärsidé 

i företagets strategiska koncept genom att använda sig av delar som måste ingå i varje produkt. 

Skillnaden från Företag X är att Företag Y inte använder olika affärsidéer för olika segment och 

produkter. Företag Z har inte heller olika affärsidéer på olika områden och produktkategorier inom 

företaget. Deras affärsidé är att finna rätt produkt för hem och hushåll. De arbetar med det i sina 

produkter genom att använda design och hitta ett bra koncept. Sedan använder de marknadsföring 

och hög service för att ge produkten ett mervärde. 

 

Målstyrning/Processtyrning 

På produktutvecklingsnivå sker en interaktion på Företag X mellan personer som arbetar med R&D 

(Research & Development), design och marknadsföring. Denna interaktion sker inte mellan alla i 

dessa funktioner utan man bildar ett team bestående av tre till fyra personer. Företag Y bildar ett 

team på samma sätt som Företag X och man arbetar tillsammans för att skapa ett värde till 

konsumenten. De arbetar också rent avståndsmässigt sett nära varandra så att de lätt kan utbyta 

idéer. På Företag Z ser produktutvecklingen annorlunda ut då de bildar ett team som består av två 

egna ingenjörer och förutom dessa två arbetar de med en extern designbyrå och tillverkare i framför 

allt Kina. Detta gör att de arbetar i en process men inte lika nära varandra som Företag X och Y gör. 

Då de personer som arbetar tillsammans i ett team bildar en värdestjärna ger man ett värde till 

konsumenterna. 
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Företagets erbjudande 

Företag X erbjuder sina kunder produkter som tillfredsställer deras behov. Detta gör de genom att i 

produktutvecklingen använda affärsidén i olika steg som innebär att man identifierar ett segment. 

De söker djupt in konsumentens medvetande för att identifiera oupptäckta behov hos konsumenten, 

vilket gör att företaget tjänar på det hela genom att kunna ta ett högre pris för produkterna. Man 

använder också konsekvent marknadsföring, design och formgivning för att konsumenten ska känna 

igen produkterna och företaget. Det är också viktigt att man lever upp till kraven på bra funktion 

och kvalité.  

 

Företag Y har en affärsidé som ska genomsyra hela företaget och synas i alla deras produkter. Detta 

gör man genom att arbeta efter tre olika staplar på liknande sätt som Företag X gör. Dessa staplar 

innebär att produkten ska vara anpassad efter användaren, ha en avancerad teknik och vara enkel att 

använda. Företag Z arbetar på ett annat sätt om man jämför med Företag X och Y. De ger 

produkten ett mervärde genom att använda design precis som X och Y. Skillnaden är att Företag Z 

använder intensiv marknadsföring för att göra konsumenterna medvetna om företaget och deras 

produkter. De försöker hitta rätt produkt för konsumentens hem och hushåll. På detta sätt ger det 

företaget och deras kunder högre försäljning och bättre lönsamhet. 
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5.2 Analys av kundenkäten 
Preferens/medvetenhet 

Det företag som de flesta nämnde först var Företag X, detta kan ses i den vänstra stapeln vid 

Företag X. Som man ser är företaget även överlägset på andra och tredje plats jämfört med Företag 

Y och Z. Drygt hälften av alla respondenter nämnde Företag X antingen på första, andra eller tredje 

plats, vilket visar att företaget lyckats ta sig in i konsumentens medvetande och är ett företag som 

många föredrar. Konkurrentstaplarna består av flera andra företag som respondenterna nämnde, vi 

valde dock att skriva ihop dessa till en stapel då vi endast är intresserade av våra 3 

undersökningsföretag. Detta förklarar varför dessa staplar är så mycket högre än de andra. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5.1: Diagram över de företag som respondenterna föredrar då de ska handla en hushållsprodukt som ska stå 

framme i deras hem. 
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De respondenterna som på fråga fem ansåg att utseende/design var en mycket viktig egenskap valde 

följande företag på fråga sex där de skulle svara på vilka företag som ger dem det de värdesätter. 

Trettiosju procent valde Företag X, tio procent valde Företag Y medan åtta procent valde Företag 

Z. Genom detta kan man se att Företag X har lyckats nå ut med sin design till en större skara än de 

övriga företagen. Man kan också se att det är många som inte nämnde våra undersökningsföretag 

utan tyckte att någon av konkurrenterna gav dem det som de värdesatte i produkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2: Diagram över vilka företag respondenterna valde när de ansåg att design var mycket viktigt. 

 

Av de 92 respondenter som svarat på vår enkät anser sig 68,5 % att de skulle kunna tänka sig att 

betala mer för en produkt med en tilltalande/innovativ utseende/design. Av dessa 68,5 % så föredrar 

33 % Företag X. Det visar på att Företag X även här har lyckats nå ut med sin design till 

konsumenterna. Något som skiljer sig från tidigare frågor är att Företag Z �gått om� Företag Y. De 

har sjutton procent respektive fjorton procent. Det kan här vara respondenter som kan tänka sig att 

betala mer för en innovativ design men som kanske inte gör det. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3: Diagram över vilka företag som respondenterna anser har en tilltalande design som de kan tänka sig att betala 
mer för. 
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Lojalitet 

Av de nittiotvå respondenter som svarat på enkäten hade åttiotre procent köpt en hushållsprodukt de 

senaste två åren. De som aldrig handlat hos Företag X, Y eller Z de senaste två åren har därmed 

handlat från andra konkurrerande företag. Som vi kan se i diagrammet nedan så är det en stor andel 

av respondenterna som aldrig handlat de senaste två åren hos våra undersökningsföretag.  

 

 

 

 

 

Fig. 5.4: Diagram som visar hur ofta respondenterna har handlat från respektive företag. 

Det företag som hade lojala kunder som alltid handlar hos dem är Företag X, men vi kan se att det 

inte är så många. Det företag som har flest konsumenter som handlat ofta under de senaste två åren 

är Företag X, sen kommer Företag Y och Z. Företag Z har fler konsumenter som handlat sällan än 

de andra två företagen. Något vi kan se utifrån vår undersökning är att det är få som bara handlar 

från endast ett företag, då det kanske är annat som spelar in då man väljer vilket företag man vill 

handla ifrån. Det var inte heller så många (11 stycken) som svarade att varumärket var mycket 

viktigt när man värdesätter en hushållsprodukt vilket också visar på att företaget eller varumärke 

spelar mindre roll. De egenskaper som respondenterna värdesatte mest i en hushållsprodukt var 

funktionen, sedan kom utseende/design och tätt därefter priset. De egenskaper som inte var lika 

viktiga var varumärket, nya tekniska lösningar och ergonomin. Diagram för samtliga frågor i 

enkäten finns i Bilaga 3. 
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6. Resultat 
Här presenterar vi resultatet av den undersökning vi gjort då syftet med uppsatsen är att analysera 

och utvärdera produktutvecklingsprocessen i tre olika företag. 

 

Som vi kan se i analysen av vår kundenkät har Företag X lyckats bäst med att nå ut till sina 

konsumenter med sin design, de är också det företag som de flesta nämner då de ska köpa en 

hushållsprodukt som ska stå framme i hemmet. Som vi kan se i analysen av sekventiell och 

teambaserad produktutveckling respektive funktionsintegration så arbetar Företag X och Y väldigt 

lika i denna process då de båda använder interna designers, de arbetar också båda med ett team som 

följer produkten genom hela dess utveckling. Då designern ingår i teamet gör detta att den är med 

från början och kan arbeta nära övriga funktioner genom hela processen. Vi kan se att företagen 

endast bildar ett team med ett fåtal personer, vilket gör att de inte fullt ut använder 

funktionsintegration. De arbetar också bara till viss del teambaserat, medan en stor del av 

produktutvecklingen är sekventiell. Detta arbetssätt gör att de till viss del får en snabbare och mer 

effektiv process och företagen kan lättare följa med i konsumentens förändrade behov. 

 

Genom analysen på företagsnivå kan vi utläsa att det viktiga i produktutvecklingsprocessen är att 

företagen internt arbetar tillsammans och på så sätt skapar ett mervärde för konsumenten. Vi kan se 

att med det arbetssätt som Företag X och Y har, gör att de till viss del skapa ett värde genom att 

hjälpa varandra internt i en process. De effekterna som man får då man arbetar i en värdestjärna är 

bättre kvalité, lägre kostnader och därmed ökad konkurrenskraft. Både Företag X och Y, som 

använder en produktchef/projektledare inom teamet, gör att det finns en drivande kraft i processen. 

Detta är också en viktig del för att produkten ska bli framgångsrik.  

 

Ytterligare en viktig del i produktutvecklingsprocessen är de marknadsundersökningar företagen 

genomför innan de beslutar att producera en ny produkt. Genom att undersöka vad kunden saknar, 

oavsett om de är medvetna om det eller ej ger företaget en bra bild av huruvida den kommande 

produkten kommer att bli framgångsrik. Detta kan ge kunden ett mervärde då man som kund 

upplever att företaget verkligen tillfredsställt ens behov. De företag som arbetar med 

undersökningar för att ta reda på behov är Företag X och Y. 
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När vi analyserade företagets erbjudande kunde vi se att Företag X använde sig av ett annat sätt än 

de övriga två. Genom att ha en affärsidé till olika segment och produkter gör man produkten unik 

för just de kunder man riktar sig mot. Detta kan bidra till att kunden upplever ett mervärde och 

därför inte bara köper produkten utan även kan tänka sig att betala mer för den. 

 

Om man ser till företagens omsättning så är det anmärkningsvärt att Företag Z nämns av fler 

respondenter än Företag Y, då respondenterna skulle nämna företag med en tilltalande design som 

de är villiga att betala mer för. Företag Z har ett varumärke som bara funnits på marknaden i tre år 

men har ändå lyckats etablera sin design i kundens medvetande. En av förklaringarna till Företag Z 

intagna plats i konsumenternas medvetande kan vara deras stora satsning på marknadsföring. 

Företag Z har satsat mycket på bland annat reklam för att komma ut visuellt med sin affärsidé, 

vilket inte Företag X och Y har gjort i samma utsträckning. 

 

Ett högt Design Equity betyder att kunden känner igen och föredrar företagets design. I vår analys 

framgick att det företag som lyckats bäst med att få ett högt Design Equity är Företag X. Detta ger 

en konkurrensfördel då kunden redan känner till företaget och dess produkter. Vi såg dock i vår 

analys att inget av våra tre fallstudieföretag har lyckats med att skapa helt lojala kunder. Då 

respondenterna tyckte att designen var en viktigare egenskap än varumärket hos hushållsprodukter 

resulterar det i att man byter varumärke oftare och handlar inte hos samma företag.  

 

Då vi analyserat och utvärderat produktutvecklingsprocessen i våra tre undersökningsföretag har vi 

kommit fram till att Företag X ger konsumenterna det mervärde som de vill ha. I vår 

kundundersökning ser vi att Företag X är det företag som de flesta känner igen, föredrar och anser 

att de har en tilltalande/innovativt utseende eller design på sina produkter. 
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7. Slutsats 
Vilka faktorer är viktiga i produktutvecklingen för att företag med hjälp av design ska kunna 

producera produkter som ger konsumenten ett mervärde? 

 

Produktutvecklingen är en komplicerad process som innebär att samordning är viktigt. Det finns en 

del faktorer som är viktigare än andra för att denna process ska fungera. Företagen har inte råd att 

producera produkter som inte är framgångsrika och som kunden inte värdesätter, därför är det 

viktigt att denna process fungerar på ett effektivt sätt. Design används idag av många företag som 

en del i deras strategi för att uppnå konkurrensfördelar. Det viktiga är att alla inom företaget förstår 

varför design används. 

 

För att företag ska kunna konkurrera på dagens hårda marknad krävs att företaget har en förståelse 

för kundens behov och att man arbetar med att ta reda på behoven i produktutvecklingen genom 

bland annat marknadsundersökningar. Mervärdet som företaget vill skapa kan ges bland annat 

genom att rikta sig till ett tydligt segment. Företagen måste förstå konsumentens behov och 

framförallt att behovet förändras. Det är viktigt att man snabbt kan möta dessa behov och det kan 

man göra genom en snabbare och effektivare produktutvecklingsprocess, vilket man får då företaget 

arbetar teambaserat. Teamet måste vara med från början i produktutvecklingen för att kunna leva 

sig in i projektet, arbetar samma personer som gjorde marknadsundersökningarna vidare med 

produkten så skapas ett värde för konsumenten hela vägen. Om funktionerna integreras i 

produktutvecklingen kan de lättare arbeta i en process och tillsammans skapa ett mervärde för 

konsumenten. Det är viktigt att det finns någon som driver på projektet och finns med i teamet, 

exempelvis en produktchef eller projektledare.  

 

Genom en interaktion i produktutvecklingen kan företaget skapa ett mervärde till konsumenten, 

man arbetar tillsammans och kan lättare utbyta idéer och det gör också processen mer effektiv. Det 

som också är en viktig faktor i produktutvecklingen är hur man når ut till kunderna med sina 

produkter. Här kan vi se att satsningar på marknadsföring kan göra att produkterna snabbt kommer 

in i konsumenternas medvetande på en kort tid. Man arbetar och skapar då någonting visuellt med 

sin affärsidé. Det är viktigt att man arbetar med affärsidén utåt mot sina kunder. För att 

konsumenten ska känna igen och föredra en viss design krävs att företagen arbetar med att visuellt 

visa företagets affärsidé i sina produkter. Därför är det viktigt att arbeta med affärsidén i 

produktutvecklingen så att alla produkter speglar samma sak, det vill säga det som företaget står för, 
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dess mål och kompetens. Det görs genom att man arbetar med affärsidén i produktutvecklingen och 

hittar ett mönster för hur man ska arbeta med den i alla sina produkter. Det viktiga är att 

konsumenten kan se en helhet. I ett större företag kan det vara bra att anpassa affärsidén till sina 

olika segment och produkter. Detta gäller även för att kunna skapa en lojalitet hos sina kunder; 

känner kunden igen designen, vet vad den får och är nöjd med det, så skapas en lojalitet till 

företaget. Det är omöjligt att skapa en lojalitet om inte konsumenterna ser detta i företagets 

produkter och det spelar då ingen roll hur mycket pengar företaget spenderat på design om det inte 

syns vilket företag som producerat produkterna.  
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8. Avslutande diskussion 
I detta kapitel har vi granskat vårt arbete och diskuterat eventuella brister. Som vi skrev i 

metodkapitlet har vi under arbetets gång reflekterat över de potentiella felkällorna, som vi här har 

sammanställt. Vi har även gett förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Självkritik 
Vi är medvetna om att de intervjuer vi gjort ger en ganska smal bild av hur processen gått till och att 

om vi hade intervjuat fler personer på olika positioner i produktutvecklingen skulle det ha gett oss 

en bredare bild av hur de arbetar. Vi anser ändå att vi fått den information som vi behövde för att 

kunna svara på det syfte vi hade med undersökningen och att de vi intervjuade hade en god inblick i 

hur de arbetar med produkterna då de antingen var produktchefer eller chef över företaget. På de 

företag där vi inte fått tillräcklig information av en person, har vi även kompletterat uppgifterna 

genom att prata med andra på företagen. Detta anser vi var ett bra sätt att gå tillväga, speciellt då vi 

har gjort en e-mail intervju och på så sätt inte kunnat följa upp med frågor som vi kunnat göra i och 

med personliga intervjuer. Vi är medvetna om att då vi gjort en fallstudie kan det vara svårt att dra 

några generella slutsatser, de intervjuer och den kundundersökning vi genomfört har ändå gett oss 

en bild som gör att vi kunnat dra relevanta slutsatser. Då branschen är lite speciell med stora aktörer 

kan man inte dra några generella slutsatser för andra branscher men vi kan ändå se ett mönster som 

kan gälla för andra större företag. 

 

Med hänsyn till de respondenter som svarat på vår enkätundersökning gör att vi inte kan dra 

generella slutsatser om hela Sveriges befolkning, då vi gjorde den i Stockholm. Vi anser ändå att vi 

fått det urval vi velat och en spridning på respondenterna som vi önskat, vilket gör att vi kan dra 

relevanta slutsatser om undersökningen. Vi är medvetna om att de respondenter som svarat kan ha 

varit påverkade av stress, distraktion med mera. Vi tycker ändå att vi lyckades bra med att motverka 

sådant genom att placera oss på ett relativt lugnt ställe. Vi har i efterhand insett att vissa frågor 

kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt. Med tanke på att det handlar om produkter som konsumenter 

inte köper så ofta gör att respondenterna hade svårt att komma på vilka företag de helst handlar från. 

Det framgick också i undersökningen att det är produkter där varumärket inte är den avgörande 

faktorn som leder till köp, vilket också kan förklara respondenternas svårighet att svara. Vi anser att 

för att undvika detta hade vi kunnat sålla bort en del respondenter i enkäten. 
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8.2 Förslag till vidare forskning 
! Det kan vara av intresse av att undersöka om samma sak gäller för andra branscher än den 

bransch vi undersökt. Praktiskt taget alla produkter i dagens samhälle är designade på ett 

eller annat sätt, och det kan vara av intresse att se på exempelvis en bransch där man handlar 

med låg engagemangs produkter. 

 

! I vår undersökning intervjuade vi endast ett fåtal personer på varje företag, i vissa fall endast 

en. Det skulle vara intressant att intervjua ett flertal personer på olika positioner inom 

företaget och ställa deras svar mot varandra. En sådan undersökning skulle få en bredare 

inblick i vad företagen som helhet har för åsikter om design och hur de arbetar med detta i 

deras produktutveckling. 

 

! Då vi i vår undersökning kom fram till att varumärket var mindre viktigt för konsumenten 

vid köpet kan det vara av intresse att se hur företagen kan profilera sig för att skapa lojala 

kunder. Idag väljer konsumenten den produkt som är snyggast eller utstrålar innovation. Hur 

kan då företagen göra för att alltid ha de produkter som konsumenten anser har dessa 

egenskaper? 

 

! Det har framkommit i våra undersökningar att design är en stor del av ett företags 

framgångar. Därför är alla studier som inkluderar design och hur företag använder sig av 

detta av intresse. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1) Vad har man för uppfattning om design inom företaget?  
2) Vad ska den bidra till? Hur ser man på relationen mellan design och innovation?  
3) Vad vill ni uppnå med designen? 
 
Produktutveckling 
4) Hur ser produktutvecklingsprocessen ut? 
5) Hur lång tid tar det från idé till färdig produkt? 
6) Används design genom hela processen för att skapa en effektiv produktutveckling? 
7) Vad prioriteras i produktutvecklingen, funktionen eller formen? 
 
Design som strategisk resurs 
Funktionsintegration 
8) Vilka är inblandade i produktutvecklingen?  
9) När kommer designern in i produktutvecklingen? 
10) Hur arbetar de olika funktionerna i förhållande till varandra? 
Konceptuell integration 
11) Hur arbetar ni visuellt med företagets affärsidé? 
 
Värdekedjan kontra värdestjärnan 
Målstyrning eller processtyrning 
12) Hur arbetar företaget? 
13) Mot ett specifikt mål? 
14) Processinriktat? 
 
Affärsidé 
Företagets erbjudande 
15) Hur ser företagets affärsidé ut? 
16) Hur arbetar man med den i företagets produkter så att den når ut till kunderna? 
17) Anser ni att ni har nått ut till konsumenterna med er affärsidé? 
 
Mervärde 
18) Hur går ni tillväga för att ta reda på kundens behov? 
19) Används marknadsundersökningar? Vilka typer av undersökningar? 
 
Övrigt 
20) Vem fattar beslut om pris vs. Kvalité? 
21) Vilka förändringar görs på produkten under dess livstid? 
22) Påverkar kostnadsramarna designerns kreativitet? 
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Bilaga 2 
 
Enkät 
 
1. Kön? 

 # Man # Kvinna 

 

2. Ålder? 

 # 0 � 20 # 21 � 30 # 31 � 40 # 41 � 50 # 51 � 60 

 # 61 � 70 # 70 och uppåt 

 
3. Vad är din bruttoinkomst per månad? 

# 0 � 14,000 # 15,000 � 19,000 # 20,000 � 24,000 

# 25,000 � 34,000 # 35,000 � 44,000 # 45,000 och uppåt 

 
4. Nämn tre företag/varumärken som du föredrar framför andra när du ska handla en 

hushållsprodukt/vitvara (Ex kaffebryggare, diskmaskin mikrovågsugn etc.) som ska stå 
framme i ditt hem?  
 

1________________________________ 

2________________________________ 

3________________________________ 

 
5. Hur viktigt tycker du dessa egenskaper är i en hushållsprodukt/vitvara? (1 är Inte alls 

viktigt och 5 är Mycket viktigt) 
1 2 3 4 5 

Utseende/design # # # # # 

Funktion  # # # # # 

Pris # # # # # 

Varumärke # # # # # 

Nya tekniska lösningar # # # # # 

Ergonomi # # # # # 
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6. Vilka av dessa företag/varumärken tycker du ger dig det du värdesätter i en 
hushållsprodukt? (Max två kryss) 

# X  # Konkurrent 

# Y  # Konkurrent 

# Z  # Konkurrent 

# Konkurrent  # Annan _______________ 

 
7. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för en produkt med en tilltalande/innovativ 

utseende/design? (om svaret är nej gå vidare till fråga 9) 
#Ja # Nej 

 

8. Vilket av dessa företag/varumärken tycker du har en tilltalade design som du skulle 
kunna tänka dig betala mer för? (Max två kryss) 

 

# X  # Konkurrent 

# Y  # Konkurrent 

# Z  # Konkurrent 

# Konkurrent  # Annat_______________ 

 

 9.   Har du under de två senaste åren handlat en hushållsprodukt? 

 #Ja # Nej 

Har du svarat ja gå vidare till fråga tio. Annars tack för din medverkan! 

 

10.  Under de senaste två åren då du handlat hushållsprodukter, hur ofta har du då handlat 
från dessa företag?  

Aldrig Sällan Ofta Alltid 

X # # # # 

Y # # # # 

Z # # # # 

Konkurrent # # # # 

Konkurrent # # # # 

Konkurrent # # # # 

Konkurrent # # # # 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
Svar på enkät 
 
1. Kön? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ålder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilken är din bruttoinkomst per månad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man

Kvinna

0
5

10
15
20
25
30

0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71+

Ålder

0

5

10

15

20

25

30

0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45+

Bruttoinkomst/mån i tkr
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4. Företag att föredra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Viktiga egenskaper i en hushållsprodukt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Antal

Företag X Företag Y Företag Z Konkurrent

Företag

Vilket företag föredrar du?

Första plats
Andra plats
Tredje plats

Utseende

Funktion

Pris

Varumärke

Tekniska lösningar

Ergonomi

1 2 3 4 5

1 är Inte alls viktigt och 
5 är Mycket viktigt. 
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6. Vilka företag ger dig det du värdesätter i en produkt? 

0

10

20

30

40

50

60

70

X Y Z Konkurrent Konkurrent Konkurrent Konkurrent Konkurrent

 
7. Kan du tänka dig betala mer för en tilltalande/innovativ utseende/design? 

 

 

 

 

 

 

8. Om ja på fråga 7, vilka företags produkter skulle du kunna betala mer för? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

X Y Z Konkurrent Konkurrent Konkurrent Konkurrent Konkurrent

 

Ja 

Nej
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9. Har du handlat en hushållsprodukt de senaste två åren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Om ja på fråga 9, från vilka företag? 

0

10

20

30

40

50

60

70

X Y Z Konkurrent Konkurrent Konkurrent Konkurrent

Aldrig

Sällan

Ofta

Alltid

 
 

Ja

Nej


