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Sammanfattning 
 

Industridesignbranschen är en bransch som fram tills nyligen varit en omogen bransch.  De 

senaste åren har företag mer och mer förstått vikten av design som strategiskt 

konkurrensmedel och därmed börjar industridesignbranschen mogna. Industridesignbyråernas 

organisationsstruktur måste följa branschens utveckling för att kunna växa och ha en effektiv 

designprocess. Syftet med uppsatsen har varit att med hjälp av en undersökning av 

arbetsfördelningen på fem industridesignbyråer, analysera och utvärdera effektiviteten i dessa 

företags designprocesser.  

 

Metoden som använts i detta arbete är en deduktiv ansats där vi använt oss av teorier vi ansett 

lämpliga för att uppnå uppsatsens syfte. Teorierna vi använt oss av är Branschers utveckling, 

Mål- och processyn, Utbytes- och utvecklingsprocesser, Organisationsstruktur, Effektivitet, 

Designprocessen i fyra steg samt Kompetens. I den teoretiska referensramen har vi sedan 

koncentrerat oss på Kompetens, Designprocessen, Effektivitet samt Samordningskomponenten 

som kommer från teorin om Organisationsstruktur. Dessa teorier ligger till grund för den 

empiriska delen i uppsatsen.  

 

Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer med fem industridesignbyråer. 

Byråerna som ingår i undersökningen är Myra Industriell Design AB, Propeller, 

Ergonomidesign, No Picnic och Idesign. Resultatet vi kom fram till i undersökningen var att 

industridesignbyråer får en resursförlust när de använder sig av industridesigners som 

projektledare, eftersom designern då lägger tid på annat än sin kärnkompetens.  Man uppnår 

högre effektivitet i arbetet om man på byrån använder projektledare med kompetens inom 

andra områden än design, eftersom denne då helt kan koncentrera sig på uppgifter som har att 

göra med exempelvis kundkontakt, samordning, budget, uppföljning av projekt och att hitta 

nya uppdrag. I slutsatsen har vi kommit fram till att för att få effektivitet i designprocessen är 

det faktorer i organisationsstrukturen som har med arbetsfördelning att göra som är viktiga. 

Om en specifik projektledare med kompetens inom företagsekonomi och marknadsföring tar 

hand om projektledning, kan designern ostört ägna sig åt att designa. Då blir arbetet effektivt.  
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Förord 

 

 

Ett stort tack till de industridesignbyråer som deltog i den här undersökningen: 
 

o Myra Industriell Design AB, Propeller, Ergonomidesign, No Picnic och Idesign 
 
 
 

Vi vill även rikta ett varmt tack till dem som i förstudien hjälpt oss att få en bild över hur 
industridesignbranschen fungerar: 

 
o Robert Bau, Carl Ljung och Launch Design Partner 

 

 

Stockholm 2005-06-28 

 

Karin Elwin & Christine Lundquist 
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till vårt val av ämne, vilket i sin tur följs av vår 

problemdiskussion. Därefter följer uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsningar. 

För att läsaren lättare ska förstå den terminologi vi använder har vi även med definitioner av 

centrala begrepp. 

 

1.1 Bakgrund  
Svensk industridesign föddes som begrepp under tidigt 1940-tal och var influerad från USA. 

Industridesign skulle förbättra industrins konkurrenskraft och gestalta det framväxande 

välfärdssamhällets masstillverkade konsumtionsvaror. Grunden var att kombinera konst med 

teknik. I takt med att industriprodukterna blev mer tekniskt komplicerade ställdes andra krav 

på formen. Man ville göra en konstnär av en ingenjör och vice versa. Den första svenska 

konsultfirman i industridesign startades 1945 av Ralph Lysell och den första svenska 

utbildningen i industridesign startade på 1970-talet på Konstfack.1 I år firas Designåret 2005 

som Svensk Form ansvarar för. Förhoppningen med Designåret är att Sverige ska genomsyras 

av design under hela året och att medvetenheten kring design ska öka.2  

 

Under tidigare perioder har det viktigaste konkurrensmedlet varit konsumentens pris, vilket 

senare har följts av att företag konkurrerar med prestanda och därefter med kvalitet. Under de 

senaste åren har design uppmärksammats som ett viktigt konkurrensmedel i de flesta 

branscher.3 Vikten av design blir allt mer tydlig i näringslivet och historien om Nokia och 

Ericsson har visat att det finns en skillnad i hur fokuserade företag är på design. För några år 

sedan var Nokia i topp på mobiltelefonmarknaden och designtänkandet från ledningen 

genomsyrade hela organisationen. För Ericsson gick det däremot sämre och problemet för 

dem var att ledningen vid den tidpunkten inte var tillräckligt intresserad av design.4  

 
Branschmognad är ett mått på hur etablerad en näringsbransch är. Ett exempel på brist på 

branschmognad är det som kallats dotcom-kraschen under andra halvan av 1990-talet, då 

                                                 
1 Brunnström L, (1997) 
2 Dixelius K, (2004) 
3 Designjournalen nr 2, (1995) 
4 Wahlberg M, (2001) 
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företag inom vad som kallades "den nya ekonomin" plötsligt gick under, med stora negativa 

ekonomiska följder.5 

 

Industridesignbranschen har fram till de senaste åren varit en omogen bransch, till skillnad 

från exempelvis reklambranschen som länge har varit en mogen bransch. En orsak till detta är 

att företag tidigare inte har förstått vikten av design som strategiskt konkurrensmedel. Reklam 

däremot är ett marknadsföringsverktyg som ger snabbt resultat som är lätt att mäta.6 En 

lyckad designsatsning tillför mervärde, vilket är mycket svårare att mäta än en 

annonskampanj.7 Ytterligare en orsak är att design tidigare har setts som konst och inte 

ansetts ge ekonomisk lönsamhet. På grund av detta har designartiklar ofta funnits på 

kultursidorna, till skillnad från reklamartiklar som funnits på ekonomisidorna i pressen. Detta 

är idag på väg att ändras i och med att företag mer och mer börjar inse designens betydelse 

som konkurrensmedel.8  

 

Vanliga hinder för tillväxt är att de växande företagen har svårt att anpassa sin 

organisationsstruktur till företagets mognadsfas när de växer från små företag till större. När 

organisationen växer i storlek passar inte längre den gamla organisatoriska strukturen 

företaget.9 Ett exempel är fastighetsbolaget Ram Air AB som hade svårt att anpassa sin 

organisationsstruktur när företaget började växa och därmed avstannade tillväxten för 

företaget.10 

 

Eftersom industridesignbranschen befinner sig i en annan utvecklingsfas än reklambranschen, 

skiljer sig företagens organisationsstruktur åt i de olika branscherna. För femtio år sedan 

började man i reklambranschen att göra en arbetsfördelning och man särade mellan 

funktionerna och skapade olika roller; art director, copywriter, originalare och så vidare.11 

Enligt designstrategen Robert Bau har man på många industridesignbyråer idag inte en sådan 

specifik arbetsfördelning och det är vanligt att en industridesigner förutom att designa även 

har en projektledarroll.12  

                                                 
5sv.wikipedia.org 
6 Launch - Jansson H, Öberg T, Berglund P, Personlig intervju, (2005-04-06) 
7 ”Design management – en vägledning i effektiv styrning av affärsidé och företagskultur” 
8 Launch - Jansson H, Öberg T, Berglund P, Personlig intervju, (2005-04-06) 
9 www.ies.luth.se 
10 Holm, J Telefonintervju (2005-06-01) 
11 Ljung C, Personlig intervju, (2005-03-07) 
12 Bau R, Personlig intervju (2005-04-20) 
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I takt med att medvetenheten av design ökar mognar även industridesignbranschen. Det 

uppstår svårigheter när industridesignbyråernas organisationsstruktur inte följer branschens 

utveckling. Det är viktigt att designprocessen sker så effektivt som möjligt för att 

industridesignbyråerna ska kunna gå in i en effektivare utbytesprocess. Detta är en 

förutsättning för att byråerna ska kunna växa och på sikt överleva.  

 

1.2 Problemdiskussion 
De senaste åren har design uppmärksammats som ett viktigt konkurrensmedel, vilket har lett 

till att efterfrågan av industridesignbyråer har ökat. Industridesignbranschen har fram till de 

senaste åren varit en omogen bransch men håller nu på att mogna i takt med att efterfrågan av 

design ökar. Företag kan ha svårt att anpassa sin organisationsstruktur när de växer från små 

företag till större. Det finns vissa samband mellan ett företags prestation och dess 

organisationsstruktur. Den gamla organisatoriska strukturen passar inte längre när 

organisationen växer i storlek. Detta innebär att det växande företagets ledning får problem att 

kontrollera och organisera företaget, vilket leder till att företaget presterar sämre än sina 

konkurrenter som har lyckats anpassa sin organisationsstruktur efter företagets storlek. 

 

I och med att industridesignbranschen nu börjar mogna måste även industridesignbyråernas 

organisationsstruktur utvecklas. Arbetet på en industridesignbyrå består till stor del av en 

designprocess och det är viktigt att denna är effektiv. Detta är en förutsättning för att byrån 

ska kunna växa och överleva.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer i organisationsstrukturen på industridesignbyråer påverkar effektiviteten i 

designprocessen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att göra en undersökning av arbetsfördelningen på industridesignbyråer för att sedan 

analysera och utvärdera effektiviteten i dessa företags designprocesser. 
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1.5 Avgränsningar 
Designbranschen har många olika grenar, bland annat grafisk design, inredningsarkitektur, 

textildesign och industridesign. I denna uppsats utgår vi från ett organisatoriskt perspektiv och 

koncentrationen ligger på de större industridesignföretagen i Stockholmsområdet.  

 

1.6 Definitioner 
För att underlätta för läsaren kommer vi här att definiera ord och centrala begrepp. 

1.6.1 Design 

Ordet design har många definitioner. Enligt Nationalencyklopedin definieras design som 

avbildning eller framställning. Design är den internationellt använda termen för formgivning, 

det vill säga gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer. I 

dagligt tal avser ordet vanligen en produkts form eller utseende.13 Design för Svensk 

Industridesign innebär en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett kreativt sätt där både 

funktionella och estetiska krav med fokus på användaren ingår.14 

1.6.2 Industridesign 

Industridesign innebär att arbeta med och förena samspelet mellan människa och objekt vid  

utveckling av industriellt framställda produkter. Man måste utifrån användarens behov, med 

funktionella, ergonomiska, estetiska, ekologiska, tekniska och marknadsmässiga krav  

och önskemål skapa en väl fungerande helhet. Genom industridesign vill man tillföra nya 

möjligheter och kreativa lösningar genom att exempelvis närma sig en produkt eller en 

problematik från användarens sida.15  

1.6.3 Branschmognad 

Branschmognad är ett mått på hur etablerad en näringsbransch är. En bransch i snabb 

utveckling är ofta omogen, vilket kan ge stora möjligheter till vinster men också enorma 

risker. En mogen bransch är lättare att bedöma och förändras förhållandevis långsamt.16 

                                                 
13 www.ne.se 
14 www.svid.se 
15 www.jebid.se 
16 sv.wikipedia.org 
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1.6.4 Brief 

Designsäljaren går igenom målsättning med uppdraget med kunden. Man sätter upp ramar 

man ska hålla sig inom, bestämmer vilka resurser man kan använda sig av och vilka tider som 

gäller för uppdraget.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Österlin K, (2003) 
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2 Metod   
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens tillvägagångssätt. De olika metoder som finns 

tillgängliga vid uppbyggandet av en studie kommer att redovisas i form av 

undersökningsstrategi, undersökningsmetod, metodansats och urval. Det följer också en 

redogörelse av reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 

 

2.1 Metodmodell 
 

 

Figur 1. Metodmodell18 

 

2.2 Undersökningsstrategi 

2.2.1 Surveyundersökning 

Det finns olika strategier att utgå ifrån när man ska utföra en undersökning, två av dem är 

surveyundersökning och fallstudie. Fallstudier inriktar sig på en, eller några få, 

                                                 
18 Egen bearbetning 

Fallstudier Surveyundersökn. 

Kvalitativ ansats  

Deduktiv ansats 

Semistruktuerade Strukturerade Ostrukturerade 

Skriftliga källor 

Kvantitativ ansats  

Induktiv ansats  

Observation Intervjuer 

Primärdata 

Frågeformulär 

Sekundärdata 

Problemformulering 
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undersökningsenheter i syfte att få en djupgående redogörelse för händelser, relationer, 

erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet. 

Surveyundersökningar handlar om empirisk forskning vid en bestämd tidpunkt och som 

eftersträvar så omfattande och fullständiga data som möjligt.  Syftet är vanligtvis att 

uppdatera kunskaperna och kännedomen om vissa saker. Med empirisk forskning menas att 

undersöka eller att se efter. Om man använder denna strategi kan man använda olika metoder 

och de vanligaste är att använda frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor och 

observationer.19 

 

I det här arbetet har vi använt oss av surveyundersökning som undersökningsstrategi, då det 

passar vårt syfte. Syftet är att göra en undersökning av arbetsfördelningen på 

industridesignbyråer för att sedan analysera och utvärdera effektiviteten i dessa företags 

designprocesser. Vi valde surveyundersökning framför fallstudie eftersom vi ville få en så 

bred och omfattande täckning av relevanta undersökningsobjekt som möjligt. Detta innebär i 

sin tur att resultaten ligger väl till när det gäller generaliserbarhet då en tillräckligt bred och 

omfattande täckning ger trovärdighet åt generaliserande påståenden. 20  Då det inte finns så 

många stora industridesignbyråer i Stockholm och vi har valt de fyra största och en mindre 

byrå, vilket gör att vi bör få tillräckligt hög generaliserbarhet.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Kvalitativ undersökning 

Vår uppsats är baserad på kvalitativ undersökningsteknik. Här arbetar man med kvalitativa 

eller ”mjuka” data som består av kortare eller längre texter som måste bearbetas och tolkas. 

Kvalitativ undersökning har stor flexibilitet och tillåter att forskaren kan styra den information 

som framkommer så att hon lättare kan upptäcka förhållanden som hon inte tänkt på i förväg. 

Analysen av data är integrerad i datainsamlingen och inbjuder forskaren att kontinuerligt tolka 

informationen och att forma, och ändra hypoteser, forskningsfråga och teorier under 

datainsamlingens gång. 21 Kvalitativ undersökningsteknik passade bäst för vårt arbete eftersom 

undersökning av arbetsfördelningen på industridesignbyråer är en komplex situation där vi 

vill veta hur det ser ut i verkligheten för att sedan analysera denna med hjälp av teorier. Det är 

                                                 
19 Denscombe M, (2000) 
20 Denscombe M, (2000) 
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dock svårt att helt bortse från att våra egna tolkningar och värderingar kan ha inverkat på 

materialet. 

 

Data som används i kvalitativt orienterade undersökningar kan komma från helt skilda källor. 

Datamaterial som ska analyseras kvalitativt har två grundläggande insamlingskanaler, 

nämligen observation och intervju. 22 Vi har valt att använda oss av intervjuer med fem 

industridesignbyråer. Anledningen till att vi valde intervjuer framför observation är att 

observation kan, enligt Denscombe, kräva mer engagemang och resurser i form av tid, vilket 

vi ansåg att vi inte hade. Vid användning av observation som insamlingsmetod kan det också 

vara svårt att generalisera utifrån undersökningen. Vårt val av intervjumetod baseras även på 

att vi ville ha detaljerad information av våra undersökningsobjekt.  

 

2.4 Metodansats 

2.4.1 Deduktion kontra Induktion 

Det finns två alternativa arbetssätt att välja vid val av teoretiskt tillvägagångssätt, deduktion 

eller induktion. Deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri, alltså testar teorier 

med empiriska data. Vid induktion gör man tvärtom och börjar undersökningen med 

utgångspunkt i empirin. Man samlar in data där avsikten är att hitta generella mönster som 

kan göras till teorier eller generella begrepp.23 Vårt arbete överensstämmer bäst med den 

deduktiva ansatsen. Vår teoretiska referensram utgår från valda delar av teorier som vi sedan 

applicerat på våra fem intervjuobjekt. Vi har styrt vårt val av intervjufrågor och studieobjekt 

utefter vår problemformulering. 

2.4.2 Förstudie 

Vi hade vissa svårigheter att hitta information om hur branschen för industridesignkonsulter 

fungerar, vilket medförde att vi valde att göra en förundersökning i form av ett antal 

intervjuer. Vi intervjuade industridesignern Carl Ljung, designagenturen Launch Design 

Partner och designstrategen Robert Bau. Intervjuerna gjorde det lättare för oss att sätta oss in i 

och få förståelse för vårt kommande arbete. För intervjufrågor se bilaga. 

 

                                                                                                                                                        
21 Tufte P A, Johannessen A, (2003) 
22 Tufte P A, Johannessen A,  (2003) 
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2.5 Insamlingsmetod 
Man kan samla in data på flera olika sätt beroende på vilken situation man befinner sig i. 

Fördelen är att de kan komplettera varandra. Insamlingsmetoderna som kan användas är: 

frågeformulär, intervju, skriftliga källor eller observation. Olika metoder kan användas för att 

samla in data om en och samma sak. Varje metod kan ge studien ett särskilt perspektiv som 

man kan använda som verktyg för att jämföra och kontrastera. Vilken metod eller vilka 

metoder en forskare bör välja beror på vilket perspektiv som används i undersökningen samt 

vilken information som behövs för att besvara problem och syfte.24 Utifrån vår 

problemställning ansåg vi att intervjuer och skriftliga källor var lämpliga för undersökningen. 

2.5.1 Primär och sekundärdata 

Vid insamling av information diskuterar man både primärdata och sekundärdata. Vi har i vår 

undersökning använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata är information som 

har samlats in under arbetets gång. Exempel på sådana insamlingar är bland annat intervjuer, 

enkäter, frågeformulär och dylikt. Vi har valt att göra person- och telefonintervjuer på 

industridesignbyråer för att samla in information till resultatet men även gjort 

förundersökningar i form av personintervjuer. Sekundärdata är information som redan finns 

tillgänglig för alla att läsa och studera. Denna information har tidigare samlats in genom 

forskningar och studier kring ämnet.25 

2.5.2 Intervjuer 

Kvalitativa forskningsintervjuer kan karaktäriseras som ett samtal med en struktur och ett 

syfte. Intervju som metod har till avsikt att få fram beskrivningar av vardagen för den man 

intervjuar så att man kan tolka betydelsen av de fenomen som beskrivs. Kvalitativa intervjuer 

kan vara mer eller mindre strukturerade. Strukturerade intervjuer har en fast uppsättning 

frågor där frågorna och ordningsföljden fastställs före intervjun. Vid ostrukturerade intervjuer 

är frågeformuleringarna och ordningsföljden inte fastställda i förväg. Intervjun liknar mer ett 

samtal där tillvägagångssättet är flexibelt och man kan anpassa frågorna under samtalets gång. 

Vi har använt oss av delvis strukturerade intervjuer där man har en lista över teman och 

generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. De olika temana har sitt ursprung från 

den forskningsfråga som undersökningen ska belysa. Denna typ av intervju kan ge en bra 

                                                                                                                                                        
23 Tufte P A, Johannessen A,  (2003) 
24 Denscombe M, (2000) 
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balans mellan standardisering och flexibilitet.26 Vi valde den här typen av intervju på grund 

av att vi ville ha en öppen intervju med ett fåtal huvudfrågor och på så sätt få ut så mycket 

information som möjligt av respondenten. Denna metod gjorde det enklare att få respondenten 

att formulera svaren själv.  

2.5.3 Skriftliga källor 

Det finns olika typer av dokumentära data eller skriftliga källor. De vanligaste typerna är: 

böcker, tidskrifter, webbplatser och Internet, protokoll, dagstidningar, veckopress och PM. 

Gemensamt för dessa källor är att forskaren måste bedöma dess autencitet, trovärdighet, 

representativitet och innebörd. Fördelar med forskning som baseras på skriftliga källor är att 

det är relativt enkelt att få tillgång till information till en låg kostnad. Det är även en beständig 

datakälla som kan kontrolleras av andra.27 Vi har använt oss av skriftliga källor i form av 

böcker, webbsidor och artiklar till vårt bakgrundsmaterial. 

 

2.6 Urval 

2.6.1 Sannolikhetsurval respektive Icke-sannolikhetsurval 

Som forskare kan man inte samla in data från alla som ingår i undersökningskategorin utan 

man måste göra ett urval, alltså välja ut en del av denna kategori.  De två teknikerna när det 

gäller urval inom samhällsforskning är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval baseras på en föreställning om att de människor eller företeelser som ingår 

i urvalet sannolikt representerar hela populationen som studeras.28 

 

Icke-sannolikhetsurval används i situationer när forskaren finner det svårt eller icke önskvärt 

att göra ett sannolikhetsurval. Forskaren kan anse att det inte är möjligt att ta med ett 

tillräckligt stort urval i undersökningen eller att han inte har tillräcklig information om 

populationen. Det kan också visa sig svårt att komma i kontakt med urvalet i tekniken för 

sannolikhetsurval. Olika typer för icke-sannolikhetsurval är subjektivt, snöbolls-, teoretiskt 

och tillfällighetsurval. 29  

 

                                                                                                                                                        
25 Denscombe M, (2000) 
26 Tufte P A, Johannessen A,  (2003) 
27 Denscombe M, (2000) 
28 Denscombe M, (2000) 
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Vår undersökning har baserats på metoden icke-sannolikhetsurval på grund av att vi kommer 

att använda oss av ett fåtal enheter i undersökningen, vilket denna metod lämpar sig bra för. 

En motivering för att använda sig av icke-sannolikhetsurval bygger på idén om att 

forskningsprocessen snarare är en upptäcktsprocess än ett prövande av hypoteser. Denna 

motivering passar bra för vår problemformulering. Detta särskilda tillvägagångssätt vid urval 

karaktäriserar också kvalitativ forskning30, som vi har tillämpat i vår undersökning. 

2.6.2  Subjektivt urval 

När det gäller val av företag har vi valt att använda oss av subjektivt urval och snöbollsurval. 

Vid subjektivt urval handplockas urvalet för undersökningen då forskaren redan har en viss 

kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas eftersom just de anses ge 

mest värdefull data. Urvalet sker också utefter särskilda kvaliteter och deras relevans för 

undersökningstemat.31 Vi har valt att fokusera på de större industridesignbyråerna i 

Stockholm på grund av att de passar bra in på vårt syfte. Vi har begränsat oss till Stockholm 

på grund av åtkomligheten för intervjuer och vi har begränsat oss till fem byråer då det inte 

gick att få tillgång till fler större byråer. Industridesignbyråerna vi har valt är, Myra Industriell 

Design AB, Propeller, Ergonomidesign, No Picnic och Idesign.  

2.6.3  Snöbollsurval 

Vi har även använt oss av snöbollsurval som betyder att urvalet bestäms genom en process 

där en person hänvisar till nästa person. Snöbollsurval är en effektiv teknik som tillåter 

forskaren att på ett opersonligt sätt komma varje ny person nära. Detta eftersom forskaren på 

sätt och vis blir framhjälpt av den person som föreslog henne. En annan fördel är att man kan 

be människor att föreslå andra som uppfyller vissa urvalskriterier och särskilda förutsättningar 

relaterade till projektet.32 Vi har med hänvisning från Carl Ljung valt att även intervjua 

designagenturen Launch Design Partners och affärsutvecklaren och strategen Robert Bau för 

att få en bild över hur det ser ut i industridesignbranschen och vilka problem som finns där. 

När det gäller designbyråerna har vi tagit kontakt med respektive byrå, där man sedan har 

hänvisat oss till vilken person vi ska intervjua för att få relevant information. På Myra 

intervjuade vi först Anders Wiman som sedan hänvisade oss vidare till Peter Nordgren för att 

få bäst relevant information om designprocessen på Myra. 

                                                                                                                                                        
29 Denscombe M, (2000) 
30 Denscombe M, (2000) 
31 Denscombe M, (2000) 
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2.7 Källkritik  

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, vilket är viktigt vid all forskning. Detta innebär att om 

någon annan genomför undersökningen ska han eller hon komma fram till samma resultat. 

Det ska gå att följa forskarens spår och nyckelbeslut från undersökningens första början till de 

resultat och slutsatser den leder fram till. Intervju som metod har vissa nackdelar som kan 

minska undersökningens reliabilitet. Det kan vara svårt att uppnå objektivitet på grund av 

intervjuarens och miljöns inverkan. Flera effekter kan uppstå som innebär att respondenten 

inte agerar som den brukar. Kön, ålder, etnisk bakgrund och yrkesstatus kan påverka 

fylligheten och ärligheten i de svar som erhålls av respondenten. 33 

 

Insamlingsmetoden vi valt är tre personintervjuer och två telefonintervjuer. För att öka 

reliabiliteten vid personintervjuerna har en av oss antecknat och samtidigt lyssnat på vad som 

sägs medan den andre antecknade mindre och styrde intervjuinnehållet. På så sätt kunde en av 

oss hela tiden ha ögonkontakt med personen vi intervjuade. Vi lät också respondenterna styra 

plats och tid inför intervjun för att få en trivsam plats för respondenten och därmed inte ge 

någon distraktion samt för att undvika en stressig situation. För att få en mer avslappnad 

dialog använde vi oss endast av fältanteckningar och inte av en kompletterande bandspelare.  

 

Under intervjuerna med Anders Wiman och Peter Nordgren på Myra Industriell Design AB 

och Anna Stern på Propeller, vilka skedde via telefon, har vi tydligt presenterat vårt ämne, 

syftet med våra frågor samt givit dem möjlighet att själv bestämma tidpunkt för intervjun för 

att minimera risken för stress från deras sida. Källorna på de fem företagen har fått ge en bild 

av hur de upplever sin verklighet och vi har strävat efter att tolka uppgifter som givits oss så 

objektivt som möjligt. 

 

Vi är medvetna om att vi på flera sätt kan ha givit upphov till vissa intervjueffekter som är 

svåra att undvika. Till exempel är faktorer som kön och ålder variabler som vi själva inte kan 

påverka. Trots de åtgärder vi som intervjuare har vidtagit för att stärka reliabiliteten, kan man 

inte bortse ifrån att de intervjuade kan ha svarat på ett sätt som inte stämmer med 

                                                                                                                                                        
32 Denscombe M, (2000) 
33 Denscombe M, (2000) 
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verkligheten. Även stress och andra faktorer kan ha gjort att vissa svar inte stämmer överens 

med sanningen. Eftersom vi använt oss av delvis strukturerade intervjuer med öppna frågor, 

kan vi ha fått en intervjueffekt i form av att följdfrågor kan ha varit ledande. Detta medför en 

risk att reliabiliteten kan ha minskat. 

2.7.2 Validitet 

I forskningslitteraturen används begreppet validitet som betyder giltighet. 34 Att se saker ur 

olika perspektiv och möjligheten att bekräfta resultat, kan öka validiteten i data. Det bevisar 

inte att forskaren har ”rätt” men ger starkt stöd åt analysen. I detta sammanhang brukar man 

också prata om triangulering. Triangulering innebär att man bestämmer en exakt position 

genom att hänvisa till två eller fler koordinater. Forskare använder olika metoder för 

datainsamlingen för att på så vis ”triangulera” ämnet och därmed kunna bestämma var 

”sanningen” ligger. När man använder intervju som metod är fördelen att man får 

direktkontakt, vilket innebär att data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under 

tiden som de samlas in.35 

 

I vår undersökning har vi endast valt primära data i form av intervjuer. Vi valde denna metod 

på grund av att vi ansåg att den var tillräcklig för att uppnå vårt syfte. Vi hade även kunnat 

använda oss av enkäter, men vi ansåg att vi fick den information vi behövde genom att 

intervjua en person på varje industridesignbyrå. Förutom på Myra där vi intervjuade två 

personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Tufte P A, Johannessen A,   (2003) 
35 Denscombe M, (2000) 
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi valt ut och som vi anser nödvändiga för 

att förklara och beskriva olika sammanhang som rör problemet. I slutet av det här kapitlet 

diskuterar vi varför vi valt dessa teorier och vilka delar av teorierna vi kommer att använda. 

Teorierna sammanfattas sedan i den teoretiska syntesen. Utifrån syntesen har vi sedan valt ut 

ett antal teorier som mynnar ut i den teoretiska referensramen som presenteras i nästa kapitel. 

 

3.1 Inledning 
Industridesignbranschen är fortfarande en relativt omogen bransch men håller nu på att mogna 

i takt med att efterfrågan av design ökar. Branscher befinner sig i olika utvecklingsstadier och 

företags organisationsstrukturer varierar beroende på i vilken mognadsfas branschen befinner 

sig i. För att kunna vara effektiva är det viktigt att företagens organisationsstruktur matchar 

den mognadsfas de befinner sig i. När ett företag som växer inte anpassar sin 

organisationsstruktur får de problem med att kontrollera och organisera företaget. För att 

industridesignorganisationen ska kunna gå in i en mer avancerad utvecklingsprocess, vilket 

den gör när branschen mognar, krävs att designprocesserna sker effektivt och att rätt 

kompetens finns på rätt ställe i arbetsfördelningen. Detta är en förutsättning för att företaget 

ska kunna vara med och konkurrera på marknaden och ha en effektiv utbytesprocess. 

Effektiva företag har högre kvalitet och är mer produktiva än ineffektiva företag.  

 

3.2 Branschers utveckling 
Företag som tillverkar eller erbjuder liknande produkter och/eller tjänster till en relativt 

homogen marknad och därmed bildar en helhet är en bransch. Porter refererar till Kotler 

(2001) som gör ett antagande att en bransch genomgår ett antal stadier som kan appliceras på 

produktlivscykeln – introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång (se figur 2). 

Branschtillväxten följer en S-formad kurva på grund av innovationsprocessen för och 

spridningen av en ny produkt. Den flacka inledande fasen av branschtillväxten återspeglar 

svårigheten att övervinna köptröghet och stimulera provköp av den nya produkten. Snabb 

utveckling inträffar när fler köpare strömmar till marknaden. Så småningom stannar 
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utvecklingen av och jämnas ut till den nivå som den aktuella köpargruppen i fråga bestämmer. 

Till slut avtar tillväxten när nya substitutprodukter kommer ut på marknaden. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2. Stadier i produktens livscykel37 

 

Även om nya branscher kan vara rätt olika till sin struk tur, finns det vissa gemensamma 

strukturella faktorer som karaktäriserar många branscher som befinner sig i tillväxtfasen. 

Några av dessa likheter är:  

 

o Teknologisk ovisshet. Det finns vanligen en del ovisshet kring teknologin i en 

framväxande bransch; viken produktform blir den mest effektiva?  

o Strategisk ovisshet. Ofta prövas ett flertal olika strategiska ansatser av företagen i 

branschen, vilket hänger ihop med den teknologiska ovissheten men har djupare 

orsaker. Den ”rätta strategin har ännu inte identifierats, och företagen trevar sig fram 

med olika ansatser för produkt/marknadspositionering, marknadsföring, service osv.  

o Förstagångsköpare. Köpare av den nya branschens vara eller tjänst är 

definititionsmässigt förstagångsköpare. Köparen måste informeras om den nya varans 

eller tjänstens basegenskaper och funktioner.  

                                                 
36 Porter M, (1983) 
37 Porter M, (1983) 
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De nya branschcyklerna är idag kopplade till hightech- industrierna där en våg av teknologisk 

optimism hos hårdvaru-, mjukvaru- samt kommunikationsindustrierna vuxit fram under 1990-

talet. När en bransch är mogen brukar det betyda att det finns en överkapacitet. En mogen 

bransch har oftast funnits länge och utvecklas relativt långsamt. Olika val av arbetssätt i 

skilda faser av en mognadsprocess leder till olika grad av lönsamhet jämfört med 

konkurrenterna.38 

 

3.3 Målsyn och processyn – två planeringsfilosofier 
Traditionellt bygger planeringsteknik på modellen om rationellt beslutsfattande. Modellen går 

ut på att beslutsfattaren formulerar sina mål, bryter ner dessa i delmål och formulerar en så 

kallad mål-medel-hierarki, söker alternativ, jämför alternativen med målen och gör en 

bedömning om de är tillfredsställande eller inte. Sedan väljer man det alternativ som mest 

motsvarar målet. Denna modell har visat sig brista i sammanhang då företag och andra 

organisationer har varit i särskilt starkt behov av planering och ledning för framtiden. 39 

 

Alternativet till denna traditionella ”målsyn” på planeringsfilosofin är ”processynen”. Med 

denna metod formulerar man inte mål i form av framtida tillstånd, utan istället formulerar 

man en vision som bygger på de insikter man har för tillfället. Sedan utformar man ett eller 

flera första steg i en process, utifrån den vision man har formulerat. När man sedan tagit dessa 

första steg i processen, bör man utvärdera erfarenheterna och förändra visionen med hänsyn 

till det nya kunskapsläget. Sedan formulerar man nya processteg. 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Söderman S, (2002) 
39 Normann R, (1999) 
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Målsyn Processyn 

?? Beslutsfattaren formulerar först mål och 
sedan alternativa planer som bedöms med 
hänsyn till beräknad måluppfyllelse.   

?? Människan som rationell beslutsfattare.  
?? Lämplig i väl avgränsade och kända 

planeringsmiljöer eller då man har så 
överlägsen styrka, att man i sin planering 
inte behöver ta hänsyn till omgivningen.  

?? Mogna stadier i företagets 
utvecklingscykel.  

?? Spänningar och misfits är inte önskvärda 
och elimineras genom planeringen. 

?? Planering är ett inlärningsförlopp i vilket perspektivet 
ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara 
åtgärder.  

?? Människan som lärande och kunskapsbyggande 
system.  

?? Lämplig i komplexa planeringsmiljöer Tidiga stadier i 
företagets utvecklingscykel.  

?? Spänningar och misfits är i stor utsträckning önskvärda 
och utgör resurser i planeringen; ibland eftersträvar 
man att skapa spänningar. 

 

 

   Figur 3. Skillnader mellan mål och processyn41 

 

Dessa två modeller är lämpliga i olika situationer. Målsynen lämpar sig bäst i situationer där 

planeringsmiljön, t ex teknologin, orsak-verkan-förhållandena och de externa faktorerna, i 

företagets miljö är någorlunda välkänd och strukturerad. Målsynen fungerar bäst i slutna 

system. Processynen, däremot, fungerar bäst i situationer då planeringsmiljön till viss del är 

okänd och då det är viktigt med förmåga till nyskapande och flexibilitet. Sådana situationer, 

med karaktär av dåligt kända orsak-verkan-samband och oklara miljöfaktorer, är vanliga hos 

företag som sysslar med strategival och framtidsplanering. Detta innebär en paradox, i och 

med att genuin långsiktsplanering alltid är kortsiktig, som processynen kännetecknas av. 42  

 

Medan målsynen är lämplig i mogna utvecklingsstadier, då företaget har definierat sitt revir, 

är processynen lämpad för de tidiga utvecklingsstadierna. Målsynen är förknippad harmoni 

och överensstämmelse, medan processynen är förknippad med spänningar och avvikelser för 

att bli effektiv.43  

 

3.4 Utbytesprocess och utvecklingsprocess 
Företag kan ses som öppna system som interagerar med sin omgivning. Processen som vi 

kallar utbytesprocessen, går ut på att olika former av inputs (råvaror och olika slag av energi) 

                                                                                                                                                        
40 Normann R, (1999) 
41 Normann R, (1999) 
42 Normann R, (1999) 
43 Normann R, (1999) 
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omvandlas till outputs (produkter och system). För att nå effektivitet i utbytesprocessen måste 

man uppnå så fördelaktiga relationer som möjligt mellan kostnaderna för vad som går in i 

processen och intäkterna från vad som går ut ur den. Företagets utbytesprocess kan bli 

negativt påverkad av störningar och andra hot som kan leda till begränsad effektivitet. På 

grund av detta måste företaget utveckla administrativa system av typ produktionsstyrning, 

budgetuppföljning och samordningsfunktioner för att effektivisera utbytesprocessen. 

Företaget eftersträvar att definiera ansvarsområden, informationsvägar och 

problemlösningsresurser på ett sätt som stödjer utbytesprocessen. Sådana arrangemang kallas 

företagets organisatoriska struktur, och innefattar den formella organisationens utformning, 

styrsystem av olika slag och hur resurserna samordnas.44  

 

Den process varigenom företaget ändrar sin struktur och sina miljörelationer kallas 

utvecklingsprocessen. Viktiga egenskaper i utvecklingsprocessen är bland annat upptäckten 

av nya affärsmöjligheter, intern teknologisk förnyelse och inlärning av nya mönster för 

bedrivande av utbytesprocesser. Strukturen påverkar alltså även utvecklingsprocessen. Det är 

ett känt problem att egenskaper i organisationsstrukturen som medför en effektiv 

utvecklingsprocess inte alltid är desamma som de egenskaper som medför en effektiv 

utbytesprocess.45  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Organisationsstrukturen påverkar både utbytesprocess och utvecklingsprocess46 

 
 

                                                 
44 Normann R, (1999) 
45 Normann R, (1999) 
46 Normann R, (1999) 
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3.5 Organisationsstruktur 

3.5.1 Arbetsfördelning och indelning i organisationen  

Organisationers grundläggande drag är att de delar upp en arbetsuppgift som utgör en helhet i 

mindre deluppgifter, och att man specialiserar sig inom de enskilda uppgifterna. Jacobsen och 

Thorsvik refererar till Adam Smith som redan 1909 ansåg att man genom arbetsfördelning 

och specialisering kunde öka produktiviteten. Arbetsfördelningen kan göras på individnivå 

eller gruppnivå. På individnivå refererar Jacobsen och Thorsvik till Taylor (1911) som talade 

för en mycket stark specialisering där den enskilde utvecklade högsta kompetens på ett 

avgränsat område. Detta ledde till att man lärde sig att utföra uppgifterna på ett mer effektivt 

sätt. När det gäller gruppnivå måste man ta ställning till hur arbetsuppgifter som grupperas 

ska delas i organisatoriska enheter. Organisationsstrukturen anger på gruppnivå vilka 

uppgifter som hör samman och vilka befattningar som är knutna till uppgifterna som ska 

samlas till en enhet.47 

 

Man kan göra en funktionsbaserad indelning och en marknadsbaserad indelning av uppgifter. 

När det gäller den funktionsbaserade indelningen refererar Jacobsen och Thorsvik till 

Baldersheim med flera (1995). Denna variant innebär att man för samman likartade uppgifter 

i samma organisatoriska enhet, vilket betyder att man får samma kompetens i en enhet. Den 

marknadsbaserade indelningen innebär att man i samma organisatoriska enhet sammanför alla 

de uppgifter som hör samman med en produkt eller ett verksamhetsområde. Likartade 

uppgifter, till exempel marknadsföring och försäljning, sprids ut på flera organisatoriska 

enheter. Man får alltså flera olika kompetenser i en enhet. Fördelar med marknadsbaserad 

indelningen är att man får större flexibilitet mot marknaden och mer enhetligt produkt- och 

kundtänkande. Detta beror på att alla funktioner som är nödvändiga för att betjäna marknaden 

är samlade i samma organisatoriska enhet.48  

3.5.2 Styrning och samordning  

När en uppgift delas upp i flera mindre arbetsoperationer uppstår ett behov av samordning av 

de enskilda arbetsuppgifterna. Jacobsen och Thorsvik refererar till Simon (1945), som menar 

att organisationens struktur bestämmer arbetsfördelningen och indelningen i organisationen 

                                                 
47 Jacobsen D-I, Thorsvik J, (1998) 
48 Jacobsen D-I, Thorsvik J, (1998) 
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och även de element som ser till att samordningen kan ske. Det kan vara svårt att få den 

enskilda i organisationen att frivilligt samarbeta för att få fram en helhetsprodukt. Detta beror 

på att bristande överblick och information kan leda till att individer koncentrerar sig på sina 

deluppgifter, ofta på bekostnad av helheten. Detta leder till att det finns ett behov av formella 

strukturer som säkerställer att samordning kan ske på ett effektivt sätt. Samordningen som 

behov kan betraktas som en kostnad man måste betala för att få en specialiseringsvinst.49 

3.5.3 Uppgifternas betydelse för organisationsstrukturens utformning 

Jacobsen och Thorsvik refererar till Galbraith (1977) som menar att eftersom uppgifter sällan 

är lika är det rimligt att anta att organisationsstrukturen kommer att variera efter vilket slags 

uppgift organisationen ska lösa. Enligt Thomson (1967) som Jacobsen och Thorsvik även 

refererar till, finns det tre typer av beroendesamband mellan deluppgifter i en organisation. 

Den första typen är när de enskilda uppgifterna är förhållandevis oberoende av varandra 

internt inom organisationen. Det finns inte något stort behov av samordning här. Den andra 

typen är sekventiellt beroende som innebär att en uppgift måste vara slutförd innan en annan 

kan utföras. Behovet av kommunikation och information går i detta fall bara i en riktning.  

 

Den tredje typen är när beroendet är ömsesidigt. Här uppstår behov av flexibilitet, samtidigt 

som behovet av informationsflöde i alla riktningar är stort. Detta påverkar 

organisationsstrukturen genom att beroende leder till behov av samordning vilket i sin tur 

leder till behov av kommunikation. Ju starkare beroende, desto mer kommunikation behövs. 

Tiden för kommunikation är därmed en kostnad. Thomson (1967), som Jacobsen och 

Thorsvik refererar till, antar att organisationer som vill handla rationellt försöker minimera de 

kostnader som hör till samordning. Kostnader i tid kan vara möten med andra avdelningar 

eller att utarbeta en plan och informera om den. 50  

 

3.6 Effektivitet  

3.6.1 Inre och yttre effektivitet 

Abrahamsson och Aarum Anderssen hänvisar till Frenckner (1983) som gör en skillnad 

mellan inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet innebär måluppfyllelse för en eller annan av 

                                                 
49 Jacobsen D-I, Thorsvik J, (1998) 
50 Jacobsen D-I, Thorsvik J, (1998) 



Effektivitet i designprocessen 
 
 

 
 27 (60) 

företagets prestationer. Yttre effektivitet skildras genom att ta hänsyn till hur marknaden 

värderar företagets prestationer. Det är då andra än organisationen själv som ställer krav på 

eller sätter upp målen. Om företaget inte är observant på sin inre effektivitet kan mer effektiva 

konkurrenter ta över företagets position på marknaden. För att överleva måste ett företag vara 

både internt och externt effektivt.51 

3.6.2 Definition av effektivitet 

Effektivitet är att göra rätt saker i förhållande till målet. Effektivitetsbegreppet öppnar för 

nytänkande då det hela tiden gäller att ifrågasätta om det finns bättre sätt att nå målet än de 

som används nu. Det råder nästan total enighet bland teoretiker inom systemteorin att olika 

kriterier krävs för att definiera effektivitet. Olika funktioner inom organisationer bör 

utvärderas efter olika kriterier. Begreppet bör omfatta både medel (process) och mål (resultat) 

enligt Robbins (1990:51) som Abrahamsson och Aarum Anderssen refererar till. Systemteorin 

menar att kriterier som ökar den långsiktiga överlevnaden i organisationen är viktig och 

fokuserar inte på specifika mål utan på de medel som krävs för att uppnå målen. 52 

 

Inom systemteorin kräver man att det finns olika definitioner av effektivitet och Katz och 

Kahn (1978:239) har uppgett fyra definitioner: 1. Intressenter i preferensmässig ordning där 

man menar att olika intressenter innanför och utanför organisationen har olika mål för 

organisationen.  2. Överlevnad som yttersta kriteriet. 3. Aktivitet som organisationsmässig 

effektivitet. Aktivitet är här produktivitet. Organisationer som är effektiva producerar mer och 

har högre kvalitet. Detta innefattar output/input, transformationer/input, 

transformationer/output, förändringar i input/output. 4. Organisationsmässigt bidrag till 

suprasystemet. Med suprasystem menas samhällets struktur och yttre effektivitet kan här 

uppfattas som bidrag.  53  

3.6.3 Organisationsstruktur och effektivitet  

Vissa strukturer är bättre än andra för bestämda organisationer vid bestämda tidpunkter. 

Decentraliserade organisationer tas ofta fram som argument för effektiva organisationer men 

ju mer decentraliserade de är desto högre krav ställs på samordning enligt Lawrence och 

Lorschs (1967) som Abrahamsson och Aarum Anderssen refererar till. Ohlsson och Rombach 

                                                 
51 Abrahamsson B, Aarum Anderssen J, (2000) 
52 Abrahamsson B, Aarum Anderssen J, (2000) 
53 Abrahamsson B, Aarum Anderssen J, (2000) 
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(1997) som Abrahamsson och Aarum Anderssen även återger, menar att strävan efter plattare 

organisationer ofta leder till maktkoncentration, byråkratisering och stagnation.  Det är inte 

alls säkert att kommunikationen ökar när organisationen decentraliseras. Forskning visar att 

decentralisering även innefattar en strakt central kontroll och anses innebära inslag av 

centralisering. 54 

 

3.7 Designprocessen i fyra steg 
För att få en bild av hur designprocessen ser ut har vi valt att använda en modell som Bruce & 

Cooper har identifierat. Denna modell gäller både designbyrån och det designköpande 

företaget. För alla designbyråer ser designprocessen olika ut och modellen är endast en 

generalisering av hur processen går till. Det finns många olika modeller av designprocesser, 

vilka de flesta blivit utvecklade av specialister, främst från industridesign- och 

arkitekturbranschen. Bruce & Cooper identifierar fyra steg i designprocesser; planering, 

bedömning, fullbordande och kontroll.55 

 

 

 

    Figur 5. Designprocessen i fyra steg56 

 

                                                 
54 Abrahamsson B, Aarum Anderssen J, (2000) 
55 Bruce, Cooper, (1997) 
56 Bruce, Cooper, (1997) 
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3.7.1 Planering 

Det första steget i designprocessen beskriver planeringen och behovsanalysen. Det 

designköpande företaget har identifierat ett behov av exempelvis nya material, eller en 

upplevd efterfrågan på markanden. Dessa faktorer kombinerade med teknisk utveckling 

medför ett stort behov av designers och designbyråer. Det är viktigt att designteamet har en 

bra relation med kundföretaget för att man ska nå ett så bra slutresultat som möjligt. Företaget 

tar fram riktlinjer över projektet och utformar en brief, ett sammandrag, som ska underlätta 

och vara en vägledning under designarbetet.57 

3.7.2 Bedömning 

I steg två i designprocessen ligger arbetet med att översätta marknadens krav på korrekt sätt. 

Designbyrån ska förverkliga designen genom att ta in marknadens signaler. Här utvecklar 

man och testar designkonceptet, vilket leder till att idéerna specificeras och förfinas. I detta 

steg är det vanligt att kundföretagen har för bråttom och gärna skyndar sig för att vinna tid. 

Detta kan leda till stora kostnader och misslyckanden längre fram i projektet. 

Konceptutveckling kräver informationsinhämtning om konkurrenters produkter, nya tekniker 

och material. Här måste man använda kreativt tänkande samt experimentera med 

problemlösning och testning. Designen ska motsvara företagets strategiska plan. Därför är 

valet av designkoncept en mycket viktig punkt som måste involvera företagsledningen och 

ägarna.58 

3.7.3 Fullbordande 

Efter det att tester har genomförts och beslut tagits om vilken design som ska användas sätter 

designproduktionen igång. Hur  denna process ser ut beror på designens utformning och det är 

här vikigt att designern är närvarande för att förklara för de inblandade i produktionen hur 

tillverkningen ska gå till, för att man inte ska förlora några av de värden som designen ska stå 

för. I detta steg sker även lansering av produkten, vilket innebär en rad olika 

marknadsföringsaktiviteter för att få ut produkten på marknaden. Här är det viktigt att även 

tänka på hur försäljningsställena är utformade, eftersom de måste matcha företagets corporate 

identity. 59 

 

                                                 
57 Bruce, Cooper, (1997) 
58 Bruce, Cooper, (1997) 
59 Bruce, Cooper, (1997) 
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3.7.4 Kontroll 

Efter lanseringen av produkten utvecklas en metod för att samla in reaktioner från 

konsumenterna. Ett företag bör sträva efter ständig förbättring, vilket betyder att det är viktigt 

att hela tiden se över de befintliga processerna. Det vanligaste måttet att mäta framgång efter 

ett designprojekt är pengar.60 

 

3.8 Kompetens  
Det finns många olika definitioner av kompetens. Kompetens kommer av ordet competo som 

betyder skapa någon form av resultat. Enligt Karl-Erik Sveiby är kompetens mer eller mindre 

synonymt med kunskap.61 

 

Norman och Ramirez menar att det bara är genom handling som individen har möjlighet att 

påverka den värdeskapande processen. Först när resurser som kunskap, utbildning, erfarenhet 

eller motivation leder till handling kan man säga att det finns ”kompetens”. Kunskap som 

finns i en organisation men som aldrig används kan inte kallas kompetens, eftersom den inte 

bidrar till någon effektivisering inom organisationen. Kompetens mäts i handlingseffektivitet 

och avgör hur stor del kunskap som kan ställas till aktörernas förfogande i syfte att öka deras 

effektivitet. Eftersom kompetens utgör en tillgång inom en organisation, måste den hela tiden 

utvecklas och underhållas. Utvecklingen av kompetens kan bara ske genom användning, 

vilket även leder till att den blir mer verksamhetsanpassad. De företag som har förmåga att 

fokusera på en allt effektivare integration, både internt och med sin omvärld, kommer 

förmodligen att lyckas bättre än de som enbart inriktar sig på intern utveckling.62 

 
 

3.9 Diskussion och argumentation 
Här diskuterar vi varför vi har med ovanstående teorier och vi argumenterar även vilka delar 

vi valt ur respektive teori. Dessa delar belyser de fenomen vi avser att undersöka i den här 

studien.  

 

                                                 
60 Bruce, Cooper, (1997) 
61 Sveiby K-E, (1995) 
62 Normann R, (1995) 
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Branscher genomgår olika utvecklingsstadier som kan appliceras på produktlivscykeln. Detta 

gäller även kreativa branscher som måste anpassa sin organisationsstruktur utefter branschens 

utveckling för att kunna växa och vara lönsamma. 

 

När företag befinner sig i tidiga stadier i företagets utvecklingscykel, lämpar sig processyn 

bättre än målsyn. När de sedan går in i mer mogna faser i utvecklingen krävs det, enligt 

Normann, att företaget inte bara arbetar processtyrt utan även målstyrt. Kreativa företag som 

mognar och växer måste på så sätt se över sin organisationsstruktur. När företag växer är det 

viktigt att man definierar ansvarsområden och skapar samordningsfunktioner, vilket innebär 

att man inte bara arbetar processtyrt utan även målstyrt. Om kreativa företag fortsätter att 

arbeta enbart processtyrt när de mognar, får de problem med att kontrollera och organisera 

verksamheten. Det är viktigt att det kreativa företaget hittar rätt balans mellan process- och 

målstyrning. Att endast använda det ena eller det andra lämpar sig inte för kreativa företag. 

För att växande företag ska kunna gå in i en effektivare utbytesprocess och inte stanna av i 

tillväxten, krävs det att de omstrukturerar sin organisation så att den passar företagets 

mognadsfas.  

 

Från teorin om organisationsstruktur har vi bland annat valt ut följande delar, eftersom de 

belyser de fenomen vi vill undersöka i uppsatsen: Arbetet i kreativa företag innehåller ofta 

flera olika delmoment och för att få en effektiv process är det viktigt att man har rätt 

kompetens i de olika momenten. För att göra detta krävs samordning och arbetsfördelning av 

uppgifterna. Om man har en specialisering där enskilda personer utvecklar hög kompetens på 

ett avgränsat område, leder detta till att man utför uppgifterna på ett mer effektivt sätt. När 

man för samman olika kompetenser i en enhet innebär det att man får större flexibilitet mot 

marknaden och ett mer enhetligt produkt- och kundtänkande. Detta innebär att en 

marknadsbaserad indelning av arbetet bör användas på kreativa företag där arbetet består av 

flera olika deluppgifter. Samordning är betydelsefullt eftersom bristande överblick och 

information kan leda till att individer koncentrerar sig på sina deluppgifter, vilket ofta blir till 

bekostnad av helheten. Detta leder till att det finns ett behov av formella strukturer som 

säkerställer att samordning kan ske på ett effektivt sätt. Kostnaden för samordningen kan 

minskas genom att man inför en specifik samordningsfunktion. Uppgifternas betydelse är 

också viktig för organisationens utformning. På kreativa företag har uppgifterna ett 

ömsesidigt beroende, vilket leder till behov av samordning.  
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Då det gäller effektivitet har vi valt att koncentrera oss på den inre effektiviteten hos ett 

företag. Inre effektivitet innebär måluppfyllelse för företagets prestationer. För att öka den 

långsiktiga överlevnaden i organisationen är det också viktig att inte fokusera på specifika 

mål utan på de medel (processer) som krävs för att uppnå målen. Det finns fyra olika 

definitioner när det gäller effektivitet och vi har i vår undersökning valt att koncentrera oss på 

två av dessa; 1. Överlevnad som yttersta krav 2. Aktivitet som organisationsmässig 

effektivitet. Aktivitet kan här översättas med produktivitet. Organisationer som är effektiva 

producerar mer och har högre kvalitet. För att få effektivitet i decentraliserade organisationer, 

vilket kreativa företag ofta är, krävs god samordning.  

 

Vi har valt att använda samtliga delar ur teorin om designprocessen i fyra steg, eftersom vi 

anser att det är nödvändigt för att få en förståelse över hur industridesignbyråer arbetar.  

 

Kompetens  utgör en tillgång inom en organisation och den måste hela tiden utvecklas och 

underhållas. Detta kan bara ske genom användning, vilket även leder till att den blir mer 

verksamhetsanpassad. Att inte använda kompetens fullt ut bidrar inte till någon 

effektivisering. På kreativa företag utgör ofta kompetens den största resursen, vilket innebär 

att den måste användas till fullo för att arbetsprocesserna ska bli effektiva. Arbetet på kreativa 

företag är ofta mycket varierat, vilket innebär att det även är vikigt att det finns rätt sorts 

kompetens tillgänglig för de olika arbetsuppgifterna.  
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3.10 Teoretisk syntes 
 

Vilka faktorer i organisationsstrukturen på industridesignbyråer påverkar effektiviteten i 

designprocessen? 

 

 
 

Figur 6. Teoretisk syntes63 

 
Modellen kan beskrivas som tre stycken kugghjul som hela tiden rör sig och förändrar läge 

under designprocessens gång. Beroende på i vilken av designprocessens olika faser man 

befinner sig, krävs det olika sorters kärnkompetens från olika roller i industridesignbyråns 

organisationsstruktur, för att man ska kunna uppnå effektivitet.  

 

Modellens mittersta fält, effektivitet , kan förklaras med olika definitioner. De två definitioner 

av effektivitet vi valt ut från teorikapitlet är: (1) organisationens yttersta kriterier är att 

överleva och (2) produktiviteten inom organisationen. Organisationer som är effektiva har 

högre kvalitet och producerar mer. Fältet organisationsstruktur inkluderar teorierna Utbytes- 

och utvecklingsprocesser, Mål- och Processyn och Organisationsstruktur. Hur 

arbetsfördelningen ser ut i organisationer har en betydande roll för hur utbytesprocessen ser 

                                                 
63 Egen bearbetning 
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ut. Företags organisationsstruktur bör variera beroende på i vilken utvecklingsfas branschen 

samt det enskilda företaget befinner sig. Därför kan man även koppla ihop teorin om 

branschers utveckling med fältet organisationsstruktur. Organisationsstrukturen måste följa 

med och utvecklas i takt med att branschen mognar. Fältet kärnkompetens avser 

Kompetensteorin. Denna går ut på att kompetensen som finns inom en organisation måste 

användas för att kunna kallas kompetens och för att kunna bidra till effektivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effektivitet i designprocessen 
 
 

 
 35 (60) 

4 Teoretisk referensram 
Syftet är att göra en undersökning av arbetsfördelningen på industridesignbyråer för att 

sedan analysera och utvärdera effektiviteten i dessa företags designprocesser. 

 

Teorierna från teorikapitlet vi valt att koncentrera oss på i vår teoretiska referensram är 

Kompetens och Designprocessen, vilka tillsammans ska leda till Effektivitet, om de används 

på rätt sätt. Från teorin om Organisationsstruktur har vi valt komponenten Samordning. 

Anledningen till att vi valt dessa teorier är att de ger oss den vägledning vi behöver för att 

analysera och utvärdera effektiviteten i designprocessen på industridesignbyråer. Denna 

modell utgör underlaget för vår undersökning och ligger till grund för de frågor vi har ställt 

till våra undersökningsobjekt. Vi använder även modellen i analysen. 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

Figur 7. Teoretisk referensram64 

 

Modellen kan beskrivas som en våg där samordning utgör basen och leder till effektivitet. 

Vågen har två vågskålar, där kompetens finns i den ena och designprocessen i den andra. För 

att uppnå effektivitet krävs det att rätt sorts kompetens används vid rätt fas i designprocessen. 

Vågskålarna måste väga lika mycket för att vågen ska peka på effektivitet.  

                                                 
64 Egen bearbetning 
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Effektivitet 

För att designbyråerna ska kunna överleva i förhållande till mer effektiva konkurrenter måste 

de vara internt effektiva. De måste göra rätt saker i förhållande till målet, vara nytänkande och 

hela tiden ifrågasätta om det finns bättre sätt att nå målet än de som används nu. Det gäller 

även att fokusera på processen och inte bara på resultatet. Effektiva organisationer producerar 

mer och har högre kvalitet. Industridesignbyråer måste vara internt effektiva och göra rätt 

saker för att överleva. 

 

Kompetens och Designprocessen 

På designbyråer utgör kompetens den största resursen, vilket innebär att den måste användas 

fullt ut för att designprocessen ska bli effektiv. Designprocessen på industridesignbyråer 

består av flera olika deluppgifter. Dessa är bland annat planering, bedömning, fullbordande 

och kontroll. I respektive fas är det viktigt att rätt kompetens används från designbyråns sida. 

På många designbyråer leds projekten ofta av en industridesigner. När industridesignern inte 

använder sin kompetens, det vill säga att designa, till fullo kan man se det som en 

resursförlust och att designprocessen då blir ineffektiv.  

 

Samordning 

Designprocessen involverar även flera aktörer och kräver därför styrning och samordning av 

arbetet. Många resor, möten och förhandlingar måste genomföras för att hålla en fungerade 

relation mellan industridesignbyrån, kundföretaget och andra aktörer. Arbetet att planera och 

samordna projekten på en industridesignbyrå skiljer sig från arbetet att konkret utforma och 

designa produkter, men dessa två typer av arbete är ändå starkt beroende av varandra. 

Industridesignbyråer är ofta decentraliserade och platta organisationer, vilket innebär att en 

effektiv samordningsfunktion är nödvändig. 
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5 Företagspresentation 
 

5.1 Myra Industriell Design AB 
Myra startade 1993 och består av 6 industridesigners, 1 designer och 1 formbestämmare. 

Några av deras kunder är Telia, Gustafsberg och Wiman Ambulance, Till de sistnämnda har 

Myra designat interiören i en ambulans. Myra arbetar mycket med medicinska produkter och 

har även designat en serie Thermokameror åt Flir Systems. Myra utdelar även en utmärkelse, 

Guldmyran, formgiven av silversmeden Olle Ohlsson, till den mest nyskapande 

utgångsstudenten på Konstfacks industridesignutbildning.65  

 

5.2 Propeller 
Propeller startade 1995 med målet att skapa kommersiellt framgångsrika produkter och 

gränssnitt. Idag är Propeller en av Skandinaviens tre största designbyråer. De har nyligen gått 

samman med Semcon för att skapa en av världens starkaste designbyråer med över 80 

designers och 1600 produktutvecklare i 9 länder. Propeller har klienter som ABB, Scania, 

Doro, Electrolux, AEG, SKF, Telia och IKEA och har mottagit flera svenska och 

internationella priser. Propeller har utvecklat ett planeringssystem på sin hemsida för att 

klienterna enkelt ska kunna vara uppdaterade på sina designprojekt.66 

 

5.3 Ergonomidesign 
Ergonomidesign startade 1969 och idag är de 37 personer som arbetar där. Hälften av dessa är 

industridesigners och resten är ergonomer, designingenjörer och modellbyggare. Områden de 

är mest verksamma inom är industridesign och produkter med speciellt fokus på 

användarvänlighet. På Ergonomidesign handlar design inte bara om yta, utan även om 

ergonomi. De gör även en del förpackningar. Deras största kunder är Baby Björn, Bahco, 

Pfizer och Astra Zeneca.67  

 

                                                 
65 www.myradesign.se, (2005-05-02) 
66 www.propeller.se, (2005-05-06) 
67 Jacobsson S, Personlig intervju, (2005-04-27) 
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5.4 No Picnic 
No Picnic startades av sex personer 1993 och består idag av 9 industridesigners, 3 

designingenjörer, 2 grafiska formgivare, 1 kandidatekonom och 5 civilekonomer. Företaget 

arbetar med produkt-, förpacknings-, och möbeldesign och tar även andra typer av 

designuppdrag som till exempel events. De arbetar med många stora bolag som exempelvis 

Ericsson, Telia och ABB och de har fått många designutmärkelser genom åren. 68   

 

5.5 Idesign 
Idesign startade 1997 och består av två industridesigners och 1 designingenjör. VD var 

tidigare delägare i Ergonomidesign i 17 år. Deras största kund är Kinnarps, ett företag som 

tillverkar ergonomiska kontorsmöbler. Idesign står för den utvändiga designen av SL:s tåg, 

X60. Andra kunder är Almgrens och Bilatlas.69 

 

 

6 Empiri 
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna som gjorts med 

industridesignbyråerna Myra Industriell Design AB, Propeller, Ergonomidesign, No Picnic 

och Idesign. För varje företag har vi sammanfattat svaren i två underrubriker; ”Kompetens 

och samordning” och ”Designprocessen”. 

 

6.1 Myra Industriell Design AB 
På Myra har vi gjort en telefonintervju med Anders Wiman som är projektledare och designer 

och gjort kompletteringar genom ytterligare en telefonintervju, enligt rekommendation av 

Anders, med Peter Nordgren som är industridesigner och grundare av Myra. 

 

Kompetens och Samordning 

Enligt Anders Wiman är Myra är en platt organisation där alla turas om att ta 

projektledarrollen. Vid varje projekt skapas nya grupper och den som har mest erfarenhet av 

just det ämnet tar projektledarrollen. Olika personer har ekonomiskt ansvar för respektive 
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69 Larswall J, Personlig intervju, (2005-04-25) 
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projekt. Anders Wiman har jobbat som företagsledare inom tillverkningsindustrin innan han 

började på Myra och har ingen formell utbildning i design. Han jobbar som både 

projektledare och designer med huvudpunkt på projektledning. Resten av personalen på Myra 

är industridesigners.  

 

Anders tycker det är fördel att projektledaren har annan kompetens är industridesign. Om 

kundföretaget till exempel är okunniga om design och inte riktig förstår vikten av det så kan 

Anders lättare förklara vikten av design i och med att han också har lång erfarenhet av 

företagsledning och tillverkningsindustri. Man kan då se helheten på ett annat sätt och se vad 

det finns för mervärde för uppdraget. Det är viktigt att få perspektiv från kundens sida. Ofta är 

industridesigners för fokuserade på design, som endast är en del av helheten. Anders upplever 

att han med sin kompetens inom tillverkningsindustrin vinner trovärdighet hos kundföretaget. 

Detta varierar dock mellan företag. En del kundföretag föredrar när byrån har en 

industridesigner som projektledare.70 

 

Designprocessen  
Enligt Peter Nordgren består varje projekt av en industridesigner som är ansvarig 

projektledare. I början är man fler personer i gruppen som tar fram information och genererar 

idéer. Under projektets gång blir man blir man färre personer i gruppen. 

 

Figur 8. Designprocessen enligt Myra.71 

 
När man börjar med ett nytt projekt samlar man in så mycket information om produkten som 

möjligt i analysetappen. Man tittar bland annat på konkurrerade produkter, vad som gjorts 

tidigare, intervjuar produktions och marknads folk. Av denna information gör man en 

funktionsanalys baserat på bland annat vilka marknadskrav man har, ur kundsynpunkt, vilka 

krav man har på produktion och ergonomi. Då Myra jobbar mycket med medicinsk utrustning 

är det betydelsefullt att förstå hur produkterna man ska designa ska användas. Man går sedan 

                                                 
70 Wiman A, Telefonintervju, (2005-04-21) 
71 Nordgren P, Telefonintervju, (2005-05-16) 
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igenom med uppdragsgivaren om vad som är viktigt. Det är även viktigt att få 

uppdaragsgivaren att förstå vikten av funktionsanalysen. Nästa fas är konceptfasen där man 

jobbar med idélösningar och skisser. Sedan väljer man ut ett koncept som man arbetar vidare 

med i CAD-program. Man är noga med att få produkten kundanpassad och därför stämmer 

man av mot funktionsanalysen under projektets gång och involverar även slutkunden med 

tester i processen. Ett exempel på detta är när man designade en ambulans och patienter då 

ombads att åka med för att säga vad de tyckte under designarbetets gång. Den slutliga 

utvärderingen sker genom diskussion och resonemang om slutresultatet.72 

 

6.2 Propeller 
På Propeller har vi intervjuat Anna Stern, utbildad industridesigner från Umeås 

industridesignhögskola.  

 

Kompetens och Samordning 

Anna är studiochef på propeller sedan 1996 och sköter sälj- och resursplanering. Anna arbetar 

cirka 30 procent med sälj, projektupplägg, träffar kunder och är bollplank i projekt. 

Resterande 70 procent är designarbete där även förarbete ingår. Propeller har haft samma VD 

sedan 1995 och en ekonomiansvarig som sköter administrationen sedan 1998.   

 

Propeller har inga renodlade projektledare som samordnare utan det är en industridesigner 

som tar den rollen för varje projekt. Projekten består av ca fyra personer i starten och minskar 

sedan till ca två personer i slutet av varje projekt. Varje person är med i ca tre projekt 

samtidigt. Man arbetar inte med rena projektledare, dels på grund av att man inte har någon 

budget för ytterligare en person och dels för att projekten är komplexa och det då blir 

ytterligare ett filter som informationen ska gå igenom mellan kund och designer. Anna tycker 

att de jobbar effektivt idag men säger att det är svårt att veta eftersom man inte gjort på något 

annat sätt. 

 

Designprocessen 

Hur designprocessen ser ut skiljer sig från projekt till projekt men generellt kan man säga att 

den följer modellen nedan. 

                                                 
72 Nordgren P, Telefonintervju, (2005-05-16) 
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    Figur 9. Designprocessen enligt Propeller73 

 

Man gör en förstudie i form av en brief som följs av research, insamling av data som 

varumärke, målgrupp, produktionsteknik. Propeller arbetar med att strategiskt få in design i 

kundföretaget och inte bara med att utforma en produkt. Det vanligaste är att man bara jobbar 

med kunden men vid behov tar in grafiska konsulter, konstruktions-, reklam-, branding- och 

textilkonsulter, beroende på projektet. Man har alltid kontakt med kundföretaget efter 

projektets slut för att kontrollera att allt fungerar. Man gör dock ingen uppföljning för sin 

egen skull av projekten på grund av tidsbrist, men det är något som de arbetar på att 

förändra.74 

 
 

6.3 Ergonomidesign 
På Ergonomidesign har vi intervjuat Sofia Jacobsson, Industridesigner. Hon har gått 

utbildningen ”advanced product design” på Umeås designhögskola. 

 

Kompetens och Samordning 

På Ergonomidesign bildar man nya projektgrupper vid varje nytt uppdrag och dessa grupper 

består oftast av två designers och en ergonom, ibland även en designingenjör. Det är antingen 

en designer eller en ergonom som tar samordnings- och projektledarrollen. Detta innebär att 

projektledaren gör både projektledning och designarbete i projektet. De anställda medverkar 

ibland i mer än ett projekt samtidigt, beroende på i vilken fas projektet är. Vissa faser är mer 

intensiva än andra och då kan ibland krävas mer koncentration på ett specifikt projekt. Sofia 

tycker att det ibland är svårt att vara en bra projektledare. Rollen innefattar många olika 

arbetsuppgifter. Man ska ha kundkontakt, skriva offerter, förhandla och hålla budgeten.  

 

                                                 
73 Stern A, Telefonintervju, (2005-05-02) 
74 Stern A, Telefonintervju, (2005-05-02) 
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Tidigare hade de en VD som var designer. Detta fungerade inte speciellt bra, eftersom en 

designer gärna skyndar sig igenom det som är ”tråkigt”, som till exempel att budgetera och 

planera, för att komma till det roliga designarbetet.  Nu har de en VD som inte är designer, 

vilket fungerar bättre eftersom han enbart arbetar med de administrativa uppgifterna. 

 

Designprocessen 

Designprocessens olika faser kan sammanfattas i modellen nedan.  

 

Figur 10. Designprocessen enligt Ergonomidesign75 

 

Ergonomidesign har en platt organisation där alla har något att säga till om och där 

ansvarsfördelningen sker beroende på erfarenhet. Uppdragen kommer in på olika sätt; 

antingen från befintliga kunder eller allmänna förfrågningar. Ergonomidesign raggar ibland 

även själva upp kunder. Detta har en intern grupp och VD hand om.76  

 
 

6.4 No Picnic 
På No Picnic har vi intervjuat VD, Sam Peters, som är industridesigner.  

 

Kompetens och Samordning 

Sedan ett halvår tillbaka har man på No Picnic arbetat med nyanställda civilekonomer som 

samordnare och projektledare. Tidigare var det industridesigners som hade projektledarrollen. 

                                                 
75 Jacobsson S, Personlig intervju, (2005-04-27) 
76 Jacobsson S, Personlig intervju (2005-04-27) 
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Sam tycker att det fungerar bättre med civilekonomer än designers som projektledare. När de 

arbetade med designers som projektledare var det ineffektivt. Civilekonomerna gör att det går 

snabbare och att det blir högre nivå på arbetet. Designers är bra på att rita men sämre på att 

skriva. Tycker man om att designa kommer det alltid i första hand och man fuskar sig igenom 

andra saker som till exempel att föra protokoll från möten etc. Det blir mer effektivt när 

designern designar och civilekonomen håller kontakt med kunden. Så som man arbetar nu 

slipper designern bli avbruten hela tiden för att kunden ringer.  

 

Nu kan man arbeta med flera komplexa projekt samtidigt, vilket leder till mer intäkter och 

därmed effektivitet. Det blir mer effektivt när man utnyttjar allas kompetens till fullo. Med en 

marginell personalökning med några civilekonomer, har man kunnat fördubbla omsättningen. 

Innan blev det ett gap mellan avslutat projekt och början på ett nytt. Nu kan man undvika det 

eftersom projektledaren ser till att man hela tiden har projekt igång. 

 

Designprocessen 

I första fasen i designprocessen är det både projektledaren och designern som träffar kunden. I 

samband med detta tar man upp frågor angående produkten, processer och vilka andra aktörer 

som är med i projektet. Man tar även kontakt med de andra aktörerna för att få input. I andra 

steget har man omformulerat uppdraget och utformat en creative brief, ett förslag som sedan 

projektledaren presenterar för kunden. Efter kundens godkännande fortsätter designers att 

arbeta med skisser och modeller och senare är det designingenjörernas tur att förverkliga 

designern i CAD-program. I genomförandefasen varierar No Picnics medverkan beroende på 

om de hjälper till att hitta producent eller inte. Efter det följer uppföljning och utvärdering 

som sköts av projektledaren.   

 

 
    Figur 11. Designprocessen enligt No Picnic77 

                                                 
77 Peters S, Personlig intervju, (2005-04-22) 
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Projektledarens roll är störst i början av projekten och även i vis s mån mot slutet. 

Projektledarens huvuduppgift är att utforma creative brief samt projektplaneringen. Dessa två 

saker innefattar mycket säljarbete. I vissa faser i designprocessen, till exempel när designers 

arbetar med skisser och modeller, kan kunderna uppfatta det som att det inte händer så 

mycket. Då är det projektledarens uppgift att hela tiden informera dem om hur arbetet går och 

hålla dem lugna så att de är medvetna om att det går framåt. I slutet av processen kan det vara 

saker som saknas i produktionen, leveranser och andra komplikationer som projektledaren får 

ta hand om. 78  

 
 

6.5 Idesign 
På Idesign har vi intervjuat Johan Larsvall, VD och industridesigner.  

 

Kompetens och Samordning 

De tre som arbetar på Idesign turas om att ta samordnings- och projektledarrollen men oftast 

är det Johan Larsvall som sköter den delen. Johan designar 10 procent av tiden och har 

projektledararbete resten av tiden. Han tycker att det är varierande och roligt att vara 

projektledare eftersom han får feedback från kunden hela tiden. De andra två som arbetar på 

byrån designar 60-70 procent av tiden och gör andra saker, inkluderat projektledning, 

återstoden av tiden. Johan tror att man skulle tjäna mycket på att ha en specifik 

projektledarroll, någon som styr upp projekten och sköter kontakten med kunderna. Han anser 

att det många gånger saknas kompetens från kundens sida, vilket kan leda till att projekten 

drar ut på tiden och att man slösar med resurser. Detta leder till att det krävs mer förklaring 

och övertalning från designbyråns sida, vilket är tidskrävande. Detta skulle kunna bli 

smidigare om man hade en specifik projektledarfunktion. 

 

Johan anser att det nu blir en viss resursförlust i form av att hans kompetens inte utnyttjas fullt 

ut. Han brukar egentligen ofta vara en idéspruta på företaget, en kompetens han nu inte har tid 

att utnyttja. Det tar tid att hitta uppdrag och att övertala kunderna om sin förträfflighet. Därför 

skulle det vara önskvärt med en projektledarfunktion som kunde sköta sådana saker. Johan 

tror däremot att det bästa skulle vara om kunden vore en bra, påläst designköpare. Då skulle 

                                                 
78 Peters S, Personlig intervju, (2005-04-22) 



Effektivitet i designprocessen 
 
 

 
 45 (60) 

projekten bli effektivare. Det är svårt för en liten byrå att vara bra på allt. Om man är fler är 

det lättare att bredda sig och man har då även bättre förutsättningar att växa. Det är ett val 

man får göra; vill man vara bred eller smal? Johan tror att det är lättare för en stor byrå att 

skapa en specifik projektledarfunktion.  

 

Designprocessen 

Det finns ingen mall som Idesign arbetar efter när det gäller designprocessen. Alla projekt ser 

olika ut och upplägget varierar beroende på hur långt samarbetet med kunden har gått och hur 

mycket information man får från kunden. Man kan dock rita upp en generell modell över hur 

processen brukar gå till.  

 

      
    Figur 12. Designprocessen enligt Idesign79 

 

På Idesign gör man sällan en utvärdering av designarbetet. Det beror dels på tidsbrist, dels för 

att det inte är något krav från kundens sida.80  
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7 Analys 
I det här kapitlet kommer vi att analysera empirin från föregående kapitel, med hjälp av vår 

teoretiska referensram. Analysen är strukturerad som en jämförelse mellan empiridelen och 

referensramens komponenter; kompetens, designprocessen och samordning. Eftersom dessa 

tre variabler, när de används på rätt sätt, ska leda till effektivitet, är effektivitetsvariabeln 

inbakad i de tre ovannämnda rubrikerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Teoretisk referensram81 

 

7.1 Kompetens 
Kompetens är den största resursen som finns på designbyråer och denna måste användas på 

rätt sätt för att arbetsprocesserna ska vara effektiva. Kunskap som finns i ett företag men som 

inte utnyttjas kan inte kallas kompetens, eftersom den inte leder till någon effektivisering 

inom företaget. Eftersom kompetens utgör en tillgång inom en organisation måste den hela 

tiden utvecklas och underhållas. Man utvecklar en kompetens när man använder den, vilket 

även leder till att den blir mer verksamhetsanpassad.  
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Hur man använder personalens kompetens varierar mellan industridesignbyråerna i 

undersökningen. På Propeller, Ergonomidesign och Idesign är det en industridesigner (eller en 

ergonom i Ergonomidesigns fall) som har projektledarrollen. På No Picnic har man nyligen 

anställt civilekonomer som arbetar med projektledning på heltid. På Myra är det både 

industridesigners och en person, som har något som mer liknar en projektledarbakgrund, som 

leder projekten. Av de undersökta industridesignbyråerna är det bara på No Picnic som 

personer med industridesignerutbildning arbetar heltid med designarbete och projektledare 

arbetar heltid med projektledning. På resterande företag arbetar projektledaren på flera 

områden samtidigt och inte enbart på sitt kärnkompetensområde. 

 
 

7.2 Designprocessen 
Designprocessen ser olika ut på samtliga industridesignbyråer vi intervjuat, men de liknar 

dock varandra. Samtliga byråer innehåller faserna från teorin Designprocessen i fyra steg, 

vilka är planering, bedömning, fullbordande och kontroll, även om de kallas annat. Några av 

byråerna ägnar inte någon tid åt det sista steget, kontroll, på grund av tidsbrist och att det ofta 

inte är något krav från kundens sida. I samtliga av designprocessens olika faser, måste rätt 

kompetens användas från designbyråns sida, för att man ska kunna uppnå effektivitet. Om 

man jämför byråerna i undersökningen, visar det sig att de sinsemellan använder sig av olika 

sorters kärnkompetens i designprocessens faser.  

 

I designprocessteorins första fas; planeringsfasen, krävs det att designern har en bra 

relation med kundföretaget, för att man ska kunna nå ett så bra slutresultat som möjligt. Hos 

alla byråer, utom No Picnic, har designern som även är projektledare, kontakt med kunden i 

den första fasen. På No Picnic har civilekonomen projektledarrollen och är i hög grad 

involverad med kunden tillsammans med en designer. En del kunder räcker över en 

fullkomlig marknadsanalys, medan andra, mindre designkunniga kunder, inte har förberett 

någon sådan.  

 

I andra fasen, bedömningsfasen, gäller det att översätta marknadens krav på ett korrekt sätt. 

Man testar och experimenterar även med olika lösningar. I denna fas har många kundföretag 

bråttom och vill gärna skynda sig igenom. På No Picnic ägnar projektledaren sig endast åt 

projektledning och kan hela tiden kan lugna och informera kunden om vad som händer på 

byrån. Designarna kan därmed koncentrera sig på designarbetet. På de andra byråerna är det 
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en designer som har hand om kundkontakten på respektive projekt och blir därmed ofta 

avbrutna i designarbetet. 

 

I fullbordandefasen är designerns närvaro vid produktionen viktig, för att se till att allt går 

rätt till. Samtliga byråer arbetar även på det sättet. Projektledaren på No Picnic hjälper ibland 

kundföretaget att hitta en producent i denna fas.  

 

I den sista fasen, kontrollfasen, gäller det att utvärdera effekten av designarbetet. Av 

byråerna som undersökts är det främst Ergonomidesign och No Picnic som genomgår denna 

fas och det är då projektledaren för respektive projekt som sköter det arbetet. På Myra  

diskuterar man igenom varje avslutat projekt som utvärdering. 

 

7.3 Samordning 
Komponenten samordning är hämtad från teorin Organisationsstruktur, och säger att när en 

uppgift delas upp i flera mindre arbetsoperationer uppstår ett behov av samordning av de 

enskilda arbetsuppgifterna. Vidare kan man säga att samordning som behov kan ses som 

kostnaden man måste betala för att få en specialiseringsvinst. Designprocessen består av flera 

olika arbetsoperationer och därmed uppstår ett behov av samordning. På Myra anser Anders 

Wiman att det är en fördel att även ha annan kompetens än designer i projektledarrollen. Man 

kan då se helheten på ett annat sätt och därmed se vad det finns för mervärde för uppdraget. 

 

På Propeller anser man att systemet med industridesigners som samordnare fungerar bra. 

Detta på grund av att det med en specifik projektledarroll, med en ”icke-designer”, skulle bli 

ytterligare ett filter som informationen ska igenom mellan kund och designer.  

 

Enligt Sofia på Ergonomidesign är det ibland svårt att vara designer och även en bra 

projektledare. Projektledarrollen innefattar många olika arbetsuppgifter som att ha 

kundkontakt, skriva offerter, förhandla och hålla budgeten. En designer kan ibland skynda sig 

igenom det som inte är rent designarbete, som till exempel att budgetera och planera, för att 

komma till det roliga designarbetet.  

 

Idesigns VD ägnar 10 procent av arbetstiden åt att designa och resten av tiden åt samordning 

av projekten. Han säger att han egentligen är en stor idéspruta på byrån, men att det ofta går 
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mycket tid till spillo på grund av att det designköpande företaget saknar kunskap om design. 

Detta leder till att det krävs mycket förklaring och övertalning från byråns sida, vilket är 

tidskrävande.  

 

Enligt samordningsvariabeln kan det vara svårt att få de enskilda i organisationen att frivilligt 

samarbeta för att få fram en helhetsprodukt. Detta beror på att bristande överblick och 

information kan leda till att individer koncentrerar sig på sina deluppgifter, ofta på bekostnad 

av helheten. Vidare leder detta till att det finns ett behov av formella strukturer som 

säkerställer att samordning kan ske på ett effektivt sätt. På industridesignbyråer blir det ofta 

ett gap mellan den sista fasen i ett projekt och den första fasen i nästa projekt. På No Picnic 

hade man problem med det innan man började använda specifika projektledare. Nu kan man 

undvika dessa gap, eftersom projektledaren helt kan koncentrera sig på samordningen av 

projekten och sälja in nya uppdrag så att det sker smidiga övergångar mellan avslutat och nytt 

uppdrag. 

 

För att uppnå en inre, effektiv organisationsstruktur måste byråerna vara nytänkande och 

ifrågasätta det sätt de jobbar på. När en industridesigner har projektledarrollen finns risken att 

samordningsuppgifterna blir åsidosatta, enligt No Picnic. De uppgifter som en designer tycker 

är ”roliga” får då ofta mer uppmärksamhet än de ”tråkiga”, samordningsuppgifterna. Ett 

exempel på detta är utvärdering, som inte sker på något systematiskt sätt förutom hos No 

Picnic och Ergonomidesign.  
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8 Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att undersöka hur analysen svarar mot undersökningens syfte. 

 

Syftet är att göra en undersökning av arbetsfördelningen på industridesignbyråer för att 

sedan analysera och utvärdera effektiviteten i dessa företags designprocesser. 

 

8.1 Kompetens  
På Propeller, Ergonomidesign och Idesign är det en industridesigner (eller en ergonom i 

Ergonomidesigns fall) som har projektledarrollen i varje projekt. På No Picnic har man 

nyligen anställt civilekonomer som arbetar med projektledning på helt id. På Myra är det både 

industridesigners och en person, som har något som mer liknar en projektledarbakgrund, som 

leder projekten. Kompetens som finns i ett företag men som inte används kan inte kallas 

kompetens, eftersom den inte bidrar till någon effektivisering i företaget. Kompetensen måste 

utvecklas underhållas, vilket den gör när man använder den. När man på industridesignbyråer 

använder industridesigners som projektledare, kan man se detta som en resursförlust, eftersom 

designern då lägger tid på annat än sin kärnkompetens.  

 

No Picnic och till viss del Myradesign är effektiva, när det gäller att utnyttja kompetensen på 

rätt sätt. No Picnic har ökat sin omsättning avsevärt efter att man börjat arbeta med 

civilekonomer som projektledare. Anledningen till detta är sannolikt att deras designers har 

fått koncentrera sig på sin kärnkompetens, vilket är att designa, istället för att lägga tid på 

projektledning. Att Myra ibland använder sig av en person med lång erfarenhet av 

företagsledning, tyder på att man på företaget utnyttjar en projektledarkompetens vilket är 

effektivt.  

 

På de andra tre företagen; Propeller, Ergonomidesign och Idesign utnyttjas inte 

industridesigners kompetens fullt ut, eftersom de utöver att designa ägnar stor del av sin tid åt 

projektledning. Detta pekar på ineffektivitet i arbetet. Att Idesign inte har någon specifik 

projektledartjänst kan bero på att det är ett litet företag med endast tre anställda och att man 

inte har tillräckligt med uppdrag för att man ska behöva en specifik projektledare. Om man 

däremot skulle utnyttja designerns kompetens till hundra procent och ta in en person som bara 

skulle sköta projektledning, skulle man kunna ha fler uppdrag på gång samtidigt. Vilket skulle 
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leda till högre effektivitet och därmed tillväxt för företaget. Detta gäller samtliga byråer som 

idag använder sig av industridesigners som projektledare.  

 

8.2 Designprocessen 

Första fasen. Mängden information som byrån får av kunden varierar från uppdrag till 

uppdrag. En del kunder räcker över en fullkomlig marknadsanalys. Andra mindre 

designkunniga kunder, har däremot ofta inte förberett någon sådan. Därför kan det i denna fas 

även krävas kompetens i form av marknadsföringskunskaper från designbyråns sida. De flesta 

industridesignerutbildningar innehåller inte kurser som innefattar marknadsföring och 

ekonomi, vilket pekar på att det kan behövas en person med en annan bakgrund än en 

industridesigner. På No Picnic är det civilekonomer, med marknadsföringskunskaper, som 

sköter projektledningen. Detta påvisar effektivitet eftersom rätt sorts kompetens utnyttjas.  

 

I andra fasen testar och experimenterar byrån olika lösningar. Kunden behöver hela tiden 

lugnas och informeras om vad som händer. För en designer som även ska ägna tid åt 

projektledning, kan det vara svårt att koncentrera sig på designarbetet om det samtidigt krävs 

en nära kundkontakt. På Propeller, Idesign, Ergonomidesign och i viss mån Myradesign gör 

designern både designarbete och projektledning. Detta innebär att mycket ”design-tid” går till 

spillo, vilket indikerar ineffektivitet. På No Picnic har projektledaren ingen del i 

designarbetet, vilket innebär att han eller hon kan koncentrera sig på kundkontakten.  

 

I fullbordandefasen har samtliga byråer en designer med vid produktionen. Detta är 

effektivt, eftersom designern sitter inne med mycket kunskap om produkten och måste se till 

att allt blir som planerat. Projektledaren på No Picnic hjälper ibland kundföretaget att hitta en 

producent i denna fas. Det är en uppgift som inte har direkt anknytning till design. Detta 

betyder att det vore onödigt om en designer utförde det arbetet, vilket innebär att No Picnic 

här är effektiva. 

 

Den sista fasen, kontrollfasen, gäller det att utvärdera effekten av designarbetet. Eftersom 

företag bör sträva efter ständig förbättring, är det vikigt att de hela tiden ser över sina 

processer. Det är främst Ergonomidesign och No Picnic som går igenom denna fas och i båda 

fallen är det projektledarens jobb. Även här krävs det arbete som inte har direkt anknytning 

till design, som till exempel att genomföra marknadsundersökningar. Detta innebär att det 
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även i denna fas vore ineffektivt om en designer utförde arbetet, istället för någon med 

marknadsföringskompetens. Den vanligaste metoden att utvärdera projektets framgång är med 

hjälp av siffror och pengar. Dessa faktorer indikerar att No Picnic är effektivare än 

Ergonomidesign i denna fas, eftersom deras projektledare har ekonomi- och 

marknadsföringskunskaper.  

 

8.3 Samordning 
När en uppgift delas upp i flera mindre arbetsoperationer uppstår ett behov av samordning av 

de enskilda arbetsuppgifterna. Samordningen som behov kan ses som kostnaden man måste 

betala för att få en specialiseringsvinst. Propeller har nyligen gått samman med Semcon och 

består nu av över 80 designers och 1600 produktutvecklare i 9 länder. Detta pekar på att en 

samordningsfunktion, i form av en specifik projektledarroll, skulle kunna effektivisera arbetet 

avsevärt.  

 

Idesigns VD lägger mycket tid på att övertala ovana designkunder och förklara för dessa hur 

designprocesser går till och hur design fungerar. Han menar att han egentligen är en idéspruta 

på företaget, vilket han inte alltid har tid till eftersom kunden kräver hans uppmärksamhet. 

Detta pekar på att det skulle vara effektivare med en gemensam samordnare, eller 

projektledare, som skulle ansvara för den biten. På så vis skulle VD:n få mer tid till att vara 

idéspruta, vilket skulle innebära att man tar tillvara på en viktig resurs.  

 

No Picnics projektledare har sett till att gapet mellan uppdragen har minskat. Eftersom 

projektledarna på No Picnic endast sysslar med projektledning och samordning, kan de lägga 

mycket tid på att leta nya uppdrag och förhandla med potentiella kunder. När byråns uppdrag 

avlöser varandra utan glapp, uppnår man flyt i arbetet, vilket leder till effektivitet.  

 

Ergonomidesign har många anställda, vilket betyder att det krävs samordning i 

organisationen. De har även de resurser som behövs för att kunna anställa fler specifika 

projektledare, vilket skulle leda till högre effektivitet i arbetet. När industridesignbyråer 

använder sig av industridesigners som projektledare finns risken att samordningsarbete sätts i 

andra hand efter designarbete, på grund av att designerns huvudintresse är att designa. Detta 

visar att det inte är effektivt med en designer i projektledarrollen, vilket man har insett på No 

Picnic.  
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9 Slutsats 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera vad vi kommit fram till i vårt arbete utifrån vår 

problemformulering  

 

Vilka faktorer i organisationsstrukturen på industridesignbyråer påverkar effektiviteten i 

designprocessen? 

 

9.1 Våra slutsatser 
Det finns faktorer i vissa industridesignbyråers organisationsstruktur som idag pekar på 

ineffektivitet. Dessa faktorer har att göra med arbetsfördelningen i designprocesserna. 

Ineffektiva företag har sämre kvalitet och producerar mindre än effektiva företag. Företag som 

befinner sig i en bransch som börjar mogna måste därmed anpassa sin organisationsstruktur. 

Om inte det här sker kan det leda till att små, växande företag kan stanna av i tillväxten. Detta 

innebär att industridesignbyråer, som nu befinner sig i en bransch som håller på att mogna, 

bör se över och anpassa sin organisationsstruktur för att de ska kunna växa och nå en 

effektivare utbytesprocess.  

 

Eftersom kompetens utgör en tillgång inom en organisation, måste den hela tiden utvecklas 

och underhållas. Utvecklingen av kompetens kan bara ske genom användning, vilket även 

leder till att den blir mer verksamhetsanpassad. Det vanligaste sättet att arbeta på 

industridesignbyråer är med industridesigners som projektledare. Industridesignern arbetar på 

så sätt både med att designa och att samtidigt leda projekten. När industridesignern inte 

utnyttjar sin kärnkompetens, att designa, till hundra procent, leder det till en resursförlust och 

därmed ineffektivitet.  

 

Industridesignbyråernas designprocesser skiljer sig till viss del men liknar dock varandra i det 

stora hela. Byråerna sinsemellan använder sig av olika sorters kärnkompetens i 

designprocessens olika faser. Designprocessens faser innefattar delar som inte endast har med 

designarbete att göra. Därför krävs det i designprocessen inte bara designkompetens utan även 

kunskap från andra områden, till exempel företagsekonomi och marknadsföring. I de flesta 

industridesignutbildningar ingår inte kurser i dessa ämnen. Dessutom kan en person inte vara 
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bra på allt. Detta pekar på att industridesignbyråer borde se över sin organisationsstruktur och 

arbetsfördelning. 

 

Industridesignbyråer kan öka omsättningen avsevärt genom att använda sig av exempelvis 

civilekonomer som projektledare och samordnare. På så sätt får man in kompetens från andra 

kunskapsområden som har mer anknytning till projektledning. Om projektledaren sköter 

kundkontakten och samordningen och designern ostört kan ägna sig åt att designa, blir 

designprocessen effektiv.  
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10 Avslutande diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp lärdomar som uppsatsskrivandet har fört med sig och 

självkritik. Efter det följer förslag till vidare forskning.  

 

10.1 Lärdomar 
Att skriva uppsats för med sig många nya erfarenheter och lärdomar. En av de främsta 

lärdomar vi tar med oss är att uppsatsen aldrig blir riktigt fullbordad. Det finns alltid 

någonting med uppsatsen som kan förbättras. Vi har även fått erfarenhet av att vissa saker tar 

avsevärt mycket längre tid än vad man tänkt sig. Till detta hör att få fram relevanta teorier.  

 

10.2 Självkritik  
När vi skriver uppsats måste vi vara medvetna om är att vi endast kan se subjektivt på det vi 

skriver. Detta gäller utifrån våra intervjuobjekts, våra skriftliga källors och vårt eget 

perspektiv. Vi tolkar våra respondenter utifrån våra egna erfarenheter och referensramar. 

Risken finns att andra människor skulle ha tolkat svaren på ett annat sätt, eftersom våra 

erfarenheter och referensramar skiljer sig åt.  

 

10.3 Förslag till vidare forskning 
Vi valde att skriva om effektiviteten i arbetsfördelningen på industridesignbyråer. Vi var 

intresserade av att undersöka huruvida det var effektivt eller inte att använda sig av 

industridesigners som projektledare och vi valde att fokusera på industridesignbyråer, ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att belysa 

problemet från de designköpande företagens perspektiv. Man skulle då kunna undersöka hur 

nöjda de är efter samarbetet med industridesignbyrån och om byrån ifråga då hade använt sig 

av en industridesigner som projektledare eller inte. Hur bygger industridesignföretag upp 

långvariga relationer med designköpande företag? Uppnår man det lättare med eller utan 

samordnare? Hur bygger man upp långvariga relationer i ett nätverk? Dessa frågor har med 

relationsmarknadsföring att göra och vore intressanta att undersöka. 
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Intervjuer 
 

Bilaga 1. Intervjuunderlag till industridesignbyråerna 
 

Kompetens 

o Hur ser arbetsfördelningen ut på byrån? 

o Vilka utbildningar och bakgrunder har ni på den här byrån? 

o Känner du att all tillgänglig kompetens utnyttjas och finns det någon kompetens som 

du tycker fattas? 

 

Designprocessen 

o Hur ser designprocessen ut, steg för steg, på ert företag? 

o Vem på byrån gör vad och i vilken fas? 

o Tycker du att processerna är effektiva så som de ser ut idag? Vilka problem finns? 

 

Samordning 

o Hur ser samordningen ut på företaget? 

o Vem sköter kommunikationen mellan byrån, kunden och andra inblandade aktörer? 
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Bilaga 2. Intervjuunderlag till förstudien 
 

 

o Hur ser industridesignbranschen ut? 

o Hur ser den generella arbetsfördelningen ut på industridesignbyråer? 

o Vilka problem finns det med arbetsfördelningen? 

o Vad beror det på att organisationsstrukturen ser ut som den gör på 

industridesignbyråer?  

 

 


