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Sammanfattning 

 

Globaliseringen och den ökande konkurrensen har gjort att svenska företag inte kan 

konkurrera med pris på mogna marknader. Mjuka värden har tagit teknikens plats som 

strategisk konkurrensfaktor. Teknikorienterade företag har tvingats att skapa mjuka värden i 

sina produkter för att konkurrera mot de utländska lågprisaktörerna.  

 

För att tekniska företag ska kunna skapa mjuka värden krävs att de har ett nära samarbete 

mellan konstruktören och designern. Detta samarbete är beroende av flera faktorer för att 

uppnå ett tillfredställande resultat. 

 

Denna studie belyser de faktorer i samarbetet mellan designer och konstruktör som är viktiga 

för att skapa mervärde vid produktutvecklingen på en mättad marknad. Det empiriska 

materialet har samlats in från tre fallföretag och deras kunder. Empirin har studerats och 

analyserats mot teorier som författarna ansett viktiga för ämnet. 

 

Undersökningen är både av kvantitativ och av kvalitativ karaktär. Under denna intressanta 

studie har det skett sex stycken djupintervjuer med designers och konstruktörer på de tre 

fallföretagen. För att mäta validiteten i analysen av det empiriska materialet från intervjuerna 

har företagets kunder fått svara på en enkät om deras köpbeslut.  

 

Resultatet av undersökningen bekräftar vår teoretiska modell över hur ett effektivt samarbete 

leder till mervärde i produkten. Detta kan uppnås genom en simultan produktutveckling som 

präglas av en lärande kommunikation där kundbehovet är känt av båda parter. Processtyrning 

skall avse båda parter i deras arbete för att skapa ett maximalt mervärde. 

 

 

 

 

 

 

Tack till  

Normann; we love you 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

Globaliseringen och den rådande snabba tekniska utvecklingen på produkter har gjort att 

konkurrensen ökat avsevärt. Eftersom att Sverige är för fria handelsavtal kan vem som helst 

komma in på den svenska marknaden. Följden av detta blir att marknaden omgående blir 

mättad. Svenska företag kan inte överleva med enbart de fysiska produkterna och för att 

överleva måste de öka produktens förädlingsvärde. Förr var det tekniska lösningar det stora 

dragplåstret för teknikorienterade företag. Idag är det inte invecklat för ett företag att göra en 

teknisk fulländad produkt. Tekniken har givetvis inte spelat ut sin roll men som strategisk 

konkurrensfaktor är den nu inte lika effektiv. Denna ökade tekniska tillgänglighet har fått till 

följd att företagen måste hitta andra tillvägagångssätt att konkurrera med än bara produkten i 

sig. Ett verktyg i konkurrensen mellan företag, i mogna branscher och med likartade 

produkter har nu blivit att använda sig av design som en strategisk konkurrensfaktor i mycket 

större utsträckning än tidigare.1  

 

Företag måste kunna anpassa sig till förändrade köpbeteenden och följa med i den 

teknologiska utvecklingen. Detta kan de göra genom att omdefiniera sin affärsidé för att 

anpassa sig till den förändrade miljön. I företagshistorien finns mängder av exempel på 

företag som inte kunnat anpassa sig när basen för företagets verksamhet på kort tid 

förändrats.2 

 

Flera gamla traditionella, tekniskt orienterade företag har haft svårt att anpassa sig till denna 

förändring i produktutvecklingen, där designen har blivit en mycket viktig del. Ett tydligt 

exempel på detta var när Ericsson under 90-talet tog fram nya produkter. Då löd den 

designansvarige alltid under den tekniske direktören. Det resulterade i att samarbetet mellan 

dessa var näst intill obefintligt. Detta fick till följd att formen alltid fick ge vika för tekniken.3 

I mitten på nittiotalet beslutade divisionsledningen på Ericsson Mobile Communication 

                                                
1 Svengren, 1995 s.15 
2 Normann, 1999 s. 91 
3http://www.ad.se/aa/aa.php?xSHOWDOCUMENT=4044278&xTILLBAKA=1&zold_patterns=ericsson%2Bde
sign&zsection=archive 2005-04-09 kl. 23:49 
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Terminals att sträva efter att åstadkomma en mer designorienterad produktutveckling. Även 

om Ericsson har förbättrat samarbetet mellan konstruktören och designern, är det dock 

fortfarande teknikorienterade kriterier som styr produktutvecklingen, vilket i sin tur gjort att 

andra företag leder designutvecklingen inom mobiltelefonbranschen.4 

 

Ett exempel på ett företag som har tagit samarbetet i produktutveckling på allvar, är 

mobiltelefonföretaget Nokia, som ända sedan företagets genombrott haft designen i centrum. 

På Nokia har man sedan starten strävat efter ett bra samarbete mellan ingenjörkonst och 

formgivning. Produkterna utvecklas utifrån designfokus, där utseendet är minst lika viktigt 

som funktionen.5   

 

1.2 Problemdiskussion 

Designer och konstruktör har olika sätt att närma sig produkten och har olika fokus och mål. 

Industridesignern beaktar kulturella och sociala aspekter av produktens användande.6 

Konstruktionen inriktar design på tekniska perspektiv av produkten och involverar analytiska 

aktiviteter samt sammansättningen av produkten. Tekniska problem som användandet av 

material testas och löses baserat på rationella vetenskapliga metoder.7 

 

Flera studier har visat att designern blir involverade i den sena fasen av produktutvecklingen. 

Följden blir att designern inte kan påverka utformningen på produkten i lika stor utsträckning 

som om han vore delaktig från första fasen. Detta sker när design betraktas som ett kosmetiskt 

instrument. Konsekvensen blir att inget genuint förädlingsvärde kan skapas, utan endast ett 

uttryckslöst skal som inte kommunicerar det tänkta budskapet8. 

 

I början av år 2000 gjordes forskningsstudier på projektmöten mellan designer och 

konstruktörer. Den visade på stora problem på både kommunikation och förståelse av 

varandras synsätt, arbetssätt och intentioner. Detta försämrade samarbetet avsevärt mellan 

dem.  

                                                
4 Svengren, 1995 s.14 
5
http://www.ad.se/aa/aa.php?xSHOWDOCUMENT=3705004&xTILLBAKA=1&zold_patterns=mobil%2Bdes

ign&zsection=archive 2005-04-09 kl. 12:44 
6 Muller, 2001  s. 172 
7 Warell, 2002 s. 7 
8  Svengren, 1995 s.30 
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Designern kan inte förklara vad dennes intentioner exakt betyder för konstruktionen och 

denne har inte några direkta vetenskapliga modeller som styrker resonemanget. Detta 

fenomen gör att konstruktören uppfattar designerns kunskap som subjektiv och enbart baserad 

på dennes egna tankar och åsikter. Situationen försvåras av att designern har svårt att hävda 

sig i diskussioner gentemot konstruktören eftersom att de som sitter i ledarposition i projektet 

oftast har en teknisk bakgrund.9  

 

Undersökningar visar att designer och konstruktörs har olika tankesätt i hur de arbetar för att 

lösa ett designproblem. Konstruktörer löser delproblem som de sedan sätter ihop till en helhet. 

Designern arbetar mer på konceptnivå och skissar på hela produkten och går därefter in på 

detaljnivå. Resultatet av detta blir att konstruktören arbetar enligt gamla väl beprövade 

metoder, medan designern försöker hitta nya lösningar.10  

 

Svårigheter i samarbetet mellan designern och konstruktören gör att det blir svårt att leverera 

önskad upplevd effekt i produkten, och utan upplevd effekt ingen funktion.11 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka faktorer i samarbetet mellan designer och konstruktör är viktiga för att skapa mervärde 

vid produktutvecklingen på en mättad marknad?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera samarbetsprocessen i tre företag, för att se 

vad som skapar mervärde vid produktutveckling. Detta sker genom fallstudier på Electrolux, 

Marbodal och Mora Armatur. 

 

 

 

                                                
9 Persson, 2002 s. 21. 
10 Persson, 2002 s.22 
11 Warell, 2002  s.8 
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1.5 Definitioner 

 

Design  

Begreppet design avgränsas till produktdesign och denna design tolkas som ett medel för att 

kommunicera produktens tänkta budskap. Med en produkts design menas formupplevelse, 

dess struktur, innehåll och ordning. Produktens design innefattar även hur man upplever 

mönster, harmoni, kontrast, balans, dynamik och rytm. Alla dessa beståndsdelar avser att 

skapa en helhet av det enskilda elementet i betraktarens visuella verklighet. Design ger 

produkten dess kännetecken, det vill säga betraktaren läser av formen och kan genom detta se 

vem som är avsändaren. Designen är som ett visuellt verktyg för att uttrycka den tekniska 

funktionaliteten. Designen ses som en semantisk funktion och uttrycker produktens budskap. 

 

Mervärde  

Författarna har valt att definiera mervärde i en vidare mening, eftersom mervärdet i sig är 

tidsbundet i den tidsanda som råder för tillfället och är i konstant förändring. Definitionen av 

vad mervärde egentligen är skiljer sig från forskare till forskare. Uppsatsens definition av 

mervärde sammanfattas som ett immateriellt pålägg på den fysiska produkten. Vad mervärdet 

konkret är skiljer sig från person till person eftersom att det i grund och botten handlar om en 

individuell upplevelse. Mervärde är den själsliga och känslomässiga varan, det som man som 

kund upplever utöver den fysiska produkten. Mervärde är även upplevda fördelar av ett visst 

varumärke. Mervärde innefattar upplevelser som design, nyskapande och även ursprungsland 

i en produkt. 
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2 Metod 

 

I metodkapitlet redogörs för lämpliga metoder för uppsatsens undersökning och syfte, - att 

studera och analysera samarbetsprocessen i tre företag, för att se vad som skapar mervärde 

vid produktutveckling.  Även tillvägagångssätt och en kort argumentation för val av 

fallföretag presenteras. Det kommer i metoden att redovisas tillräckligt med information för 

att andra läsare ska kunna upprepa och bedöma arbetet. 

 

2.1 Undersökningsupplägg 

 

 

2.1.1 Val av forskningsstrategi 

 

Undersökningen baseras på fallstudier på tre svenska företag som agerar på mättade 

marknader. Företagen som kommer att studeras arbetar med produktutveckling och nyttjar 

således aktörerna designer och konstruktörer. Lämpligt tillvägagångssätt har valts för att 

studera och analysera samarbetsprocessen i valda företag, för att se vad som skapar mervärde 

vid produktutvecklingen. Författarna har således valt att studera tre företag för att belysa 

generella fenomen genom en fallstudie. Syftet med studien är att belysa det generella genom 

att titta på det enskilda, vilken utgör ett representativt tvärsnitt av helheten.12 

 

2.1.2 Val av forskningsansats 

 

Ett deduktivt arbetssätt har tillämpats för att ge en saklig bild av fenomenen. Det deduktiva 

arbetssättet kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier kommer 

fram till slutsatser om de enskilda fenomen. Den redan existerande teorin har jämförts med 

verkligheten som uppsatsen avsett att studera. Genom ett deduktivt arbetssätt har 

undersökningen att kunnat behålla objektiviteten i forskningen.13 

 

Motsatsen till deduktiv ansatsen är induktiv, där man tittar på många olika fall av en 

verklighet för att hitta ett samband mellan dessa som blir generellt giltig.  Faran med denna 

                                                
12 Denscombe, 2000 s.18 
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metod är att man egentligen inte har någon uppfattning om teorins omfattning, eftersom den 

grundar sig på ett empiriskt underlag som är specifikt för en speciell situation.14 

 

2.1.3 Val av metodiskt angreppssätt  

 

Både kvalitativ och kvantitativ metod har använts i denna studie. Den kvalitativa metoden har 

tillämpats för att få en djupare förståelse för samarbetsprocessen i produktutvecklingen på 

fallföretagen. En kvantitativ metodundersökning har tillämpats för att studera om resultatet av 

samarbetsprocessen återspeglas i kunders köpbeteende. Skillnaden mellan den kvalitativa och 

kvantitativa undersökningsmetoden är att utgångspunkten vid den kvalitativa metoden är att 

varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper. Därför kan inte 

dessa data mätas och vägas till skillnad från den kvantitativa metoden där data är 

kvantifierbar.15  

 

Den kvalitativa metoden har i första hand ett förstående syfte och den huvudsakliga styrkan är 

att undersökningen ofta går på djupet. Metoden syftar till att studera bakomliggande faktorer 

och skapa förståelse och är därför lämplig som metod för att belysa uppsatsens ämne.16  

Den kvantitativa metoden görs ofta i form av enkätundersökningar. Kvantitativa 

undersökningar försöker finna hur mycket eller hur många det finns av något. Kvantitativa 

frågor är numeriska och förutsätter att de egenskaper man undersöker är mätbara.17  

 

Den kvantitativa kundundersökningen har givit svar på hur kunderna uppfattar produkten. 

Skillnaden mellan de två metoderna är att man generellt kan säga att kvalitativa metoder ofta 

förknippas med närhet och sensitivitet och kvantitativa metoder med distans och selektivitet.18  

 

                                                                                                                                                   
13 Patel, 2003 s.24 
14 Patel, 2003 s.25 
15 Andersson 1994 s.71 
16 Holme & Solvang 1997  s.87 
17 Hartman 1998 s.173 
18 Holme & Solvang 1997 s.93 
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2.2 Argumentering för val av fallföretag 

 

För att studera samarbetsprocessen har tre svenska fallföretag utsetts. Dessa använder sig av 

designers och konstruktörer vid produktutvecklingen. Företagen som har studerts är 

Electrolux, Marbodal och Mora Armatur. Dessa stämmer väl in på bilden av företag som 

befinner sig på mogna marknader, konkurrentutsatta från företag som går in på marknaden 

med lågprisprodukter. Tekniken i produkterna företagen tillverkar, har sedan länge spelat ut 

sin roll som strategisk konkurrensfaktor och mer mjuka värden har tagit dess plats. 

 

2.3 Datainsamling 

 

Uppsatsen har använt primärdata som erhållits via djupintervjuer med designer och 

konstruktörer från de tidigare nämnda företagen. Semistrukturerade intervjufrågor har även 

använts. Detta innebär att intervjuaren har en lista med ämnen som skall behandlas och frågor 

som skall besvaras. Ämnenas ordningsföljd har även varit flexibelt strukturerade för att låta 

den intervjuade utveckla sina idéer och inte styra intervjuoffret allt för mycket.  

Den kvantitativa undersökningen har skett genom enkätundersökning på 25 kunder från varje 

fallföretag. Urvalet av enkätbesvarare baseras på att de köpt en produkt från fallföretaget. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

2.4.1 Validitet 

 

Med validitet menas tillförlitligheten i forskningen, det vill säga att forskaren undersöker det 

som avses och inget annat. Författarna har använts sig av intervjuer vid datainsamlingen för 

att säkerställa att validiteten blir hög, då det finns en direktkontakt och data kan kontrolleras 

beträffande riktighet och relevans under tiden den samlas in.19 Viktiga aspekter i validitet är 

att den ska försöka ge svar på hur uppnådda resultat överrensstämmer med verkligheten. För 

att förhindra att egna värderingar färgar undersökningen, har branscher valts som författarna 

saknar personliga intressen till.20  

 

                                                
19 Denscombe, 2000 s.162 
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2.4.2 Reliabilitet 

 

Grundläggande i forskning är hur stor reliabiliteten till data är. Hur noga man är vid 

bearbetning av information och hur mätningarna utförs påverkar reliabiliteten. Reliabilitet 

innebär att forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan. Det ska även ge samma resultat 

vid omprövning.21 I god tid i förväg informerades intervjuoffret på fallföretagen om beräknad 

tidsåtgång och vad för typ av frågor som skulle ställas. Allt för att situationsbundna faktorer 

inte skulle påverka undersökningen.  

 

För att bekräfta de i studien använda teorierna för hur mervärde kan skapas genom samarbete, 

har den kvantitativa kundundersökningen styrkt eller avfärdat uppsatsens teorier. Detta har 

gjorts för att ytterliggare öka validiteten och reliabiliteten och förhindra att författarnas åsikter 

och värderingar färgar resultatet. 

 

2.4.3 Generaliserbarhet 
 
Uppsatsen har fått en hög generaliserbarhet eftersom att valda fallföretag är ett lämpligt 

segment av den svenska marknaden. Tack vara att fallföretagen utgör att representativt 

tvärsnitt av helheten är  det möjligt att belysa den genom att studera det enskilda.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
20 Lekvall, 2001 s.304 
21 Denscombe, 2000 s.250 
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3 Teori 

 

Här följer en presentation av de fenomen som styr problemet i undersökningen: ”Vilka 

faktorer i samarbetet mellan designer och konstruktör är viktiga för att skapa mervärde vid 

produktutveckling?” Efter varje fenomen kommer relevanta teorier för fenomenet att 

redogöras. 

 

3.1 Teoretisk inledning 

 

Designern och konstruktören beaktar olika aspekter av produkten. Designern sätter in den i ett 

socialt sammanhang medan konstruktören enbart fokuserar på tekniska perspektiv. Designern 

kommer ofta in sent i utvecklingsfasen, vilket gör att dennes inflytande på produkten blir 

mycket begränsat. Kommunikationsproblem och de olika sätten att arbeta i projekt skapar inte 

de förutsättningar som krävs för ett bra resultat. 

 

För att lyckas skapa konkurrensfördelar krävs ett intimt och effektivt samarbete mellan 

designern och konstruktören. Dessa två måste lyssna till kundens önskemål och krav. Ett 

effektivt samarbete mellan de båda parterna kräver en god kommunikation där man tar hänsyn 

och drar nytta av varandras synsätt och kunskaper. De teorier som är relevanta för att 

samarbetet ska kunna skapa mervärde i produkten kommer här att beskrivas. 

 

3.2 Teoretisk presentation 

 

3.2.1 Mervärde 

 

Den hårdnande konkurrensen och marknader som mycket snabbt blir mättade får till följd att 

företag måste hitta andra värden att konkurrera med än bara produkten i sig. För att kunna 

besvara uppsatsens frågeställning ”Vilka faktorer i samarbetet mellan designer och 

konstruktör är viktiga för att skapa mervärde vid produktutvecklingen” på ett tydligt sätt är 

det viktigt att redogöra för teorier om hur mervärde skapas i produktutvecklingen. De företag 

som lyckas leverera mervärde till sina kunder är de som kommer att överleva. 
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Mervärde 

Som tidigare nämndes i kapitel 1.5 så kommer inte begreppet mervärde definieras exakt utan 

bevaras i en vidare mening. Här följer några teoretiska resonemang kring begreppet 

mervärde. 

 

Normann menar att: ”Kärnan i all ekonomisk verksamhet är att skapa värde. Värde 

produceras när mänskliga aktörer samspelar med varandra och i detta syfte utnyttjar sådana 

resurser som finns tillgängliga” .Normann menar också att företag skapar mervärde när de 

gör sina erbjudanden mer intelligenta vilket gör att kunderna känner sig mer utvalda, han 

understryker också att kunden och företaget tillsammans skapar mervärde genom processer 

som kompletterar varandra.22 

 

Grönroos beskriver att kundens upplevda totala värde är grundvärdet plus eller minus 

mervärdet. Grundvärdet är den fysiska produkten och upplevelsen av dess tekniska kvalitet. 

Mervärdet är genomgående en fråga om upplevelser. Mervärdet skapas genom pålagda 

fördelar gentemot likartade produkter, dessa fördelar kan även vara utseendemässiga som till 

exempel design. Det finns både negativt och positivt mervärde. Positivt mervärde 

exemplifierar Grönros med snabba leveranser och stödjande service. Negativt mervärde kan 

vara till exempel komplicerade system och icke användarvänligt teknologi. Om ett negativt 

mervärde tillförs på kärnvärdet förstörs kärnvärdet snabbt.23 

 

Grönroos redogör även för teorin kring mervärde och varumärke. Detta är när det utvecklas en 

relation mellan kunden och varumärket, denna avgörs av strömmen av varumärkesbudskap 

vilka inhämtas från t.ex. personal, reklam, rykten och erfarenheter. Det upplevda varumärket 

skapar på så sätt ett mervärde för kunden. 

 

Uppsatsens perspektiv på mervärde är att det är den själsliga och känslomässiga varan, det 

som man som kund upplever utöver den fysiska produkten. 

                                                
22 Normann, 1995 s. 76 
23 Grönroos, 2000 s.140-142 
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3.2.1.1 Teorier för att skapa mervärde 

 

Värdekedjan vs värdestjärnan 

 

Traditionellt skapas värdet i en produkt enligt Porters värdekedjemodell. Där beskrivs 

relationerna mellan aktörerna i ett produktionssystem som linjära och sekventiella. Varje 

aktör i kedjan lägger på sitt värde och produkten slussas sedan vidare till nästa aktör som 

lägger på sitt värde. Sedan fortgår det på detta sätt genom alla steg i produktionsprocessen24. 

Detta synsätt kan jämföras med arbetssättet då designern kommer in i slutfasen och lägger på 

design. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Porters värdekedja.  

Aktiviteter som traditionellt utförds i en enkel sekventiell kedja kan istället utföras som en 

värdestjärna. ”Istället för att i tur och ordning öka produktens värde, skapar de aktörer som 

deltar i produktionen, värde genom olika former av ‘samproducerande’ relationer”.25 Teorin 

bygger på att relationen och interaktionen med kunden ses som ett led i en värdeskapande 

process. Varje aktör i värdestjärnan skapar input för de övriga. Denna input gör det möjligt 

för varje aktör att öka sin kreativitet.26 Med detta förhållningssätt kommer inte designern in i 

slutskedet av produktionen utan är delaktig under hela processen och ett mycket högre 

totalvärde skapas då i produkten. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Normanns värdestjärna. 

                                                
24 Kotler, 2001 s. 480 
25 Normann, 1995 s.57 
26 Normann, 1995 s.60 
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Transaktion vs Relation 

 

Nära knutet till förhållandet mellan kund och aktör finns synsättet på relations- och 

transaktionsperspektivet. Enligt relationsperspektivet ligger fokus vid marknadsföring på att 

skapa värde snarare än att distribuera värde. Den ska även fungera som ett stöd i den 

värdeskapande processen istället för att som enligt transaktionsperspektivet endast distribuera 

redan i förväg färdigskapade värden till kunderna.27 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modell för värdeskapande genom relation.  

 

Det transaktionella perspektivet kan liknas vid målstyrning för att skapa ett kundvärde. Här 

formas en kortsiktig värdeskapande relation och man inriktar sig på att sälja en gång och inte 

att få samma person att flera gånger. Relationsperspektivet däremot ger ett processtyrt 

kundvärde och en långvarig relation byggs upp med kund.  Seth gör en liknelse vid en ”home 

building” -köpare, där köparen blir involverad vid skapandet av produkten och emotionellt 

bunden. På så sätt skapas ett mervärde till produkten, huset i det här exemplet.28 Att bygga 

upp en relation med kunder och ta in deras åsikter är på så sätt ett effektivt medel för att skapa 

och bygga upp ett långsiktigt mervärde.  

 

Teorier relevanta för fenomenet mervärde är värdestjärnan eftersom den skapar ett nära 

samarbete mellan designer och konstruktör. Båda parterna blir delaktiga i hela processen. 

Genom en relation med kunden bildas en värdeskapande process vilket ger ett långsiktigt 

mervärde. 

 

                                                
27 Grönroos, 2000 s. 25 
28 Seth, 1998 s 412 
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3.2.2 Nätverk  

 

Kunders ändrade och framtida köpbeteende och preferenser måste snabbt fångas upp av 

företag. Om företaget inte har kunskap om kundens krav och önskemål är det helt omöjligt att 

skapa ett mervärde. För att skaffa sig kunskap om kunden krävs att företaget knyter kunden 

till sig i ett nätverk. 

 

3.2.2.1  Teorier om nätverk  

 

Nätverksteorin 

 

Företags fysiska resurser är inte längre proportionerligt med dess maktposition, utan det är 

företagets relation till kunder och leverantörer som avgör detta.29 I relationer- I det enkla 

liksom i det komplexa nätverket- har parterna kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med 

varandra. Detta benämns interaktion.  

 

En part kan inte ensamt tillfredställa kunders totala behov. Det är för dyrt att skaffa sig den 

nödvändiga, extra kunskapen och resursen för att skapa det önskade elementet av erbjudandet 

själva. Då kan det vara mer effektivt och lönsamt att hitta en partner som kan komplettera det 

önskade elementet. Detta partnerskap kan skapas både horisontellt och vertikalt.30  

 

Arbete och produktion organiseras inte längre på samma sätt som under den industriella 

kapitalismen. Företags maktpositioner skapas inte längre genom fysiska resurser utan 

utvecklingskraften skapas istället genom relationer mellan företag och kunder bundna till dem 

i nätverk.31  

 

En viktig egenskap hos de relationer som byggs upp i nätverket är de fungerar som 

kunskapsmässiga bindningar. Genom att två parter arbetar tillsammans lär de sig efter en tid 

känna varandras styrkor och svagheter och på så sätt hur de ser på olika problem. Parterna 

bygger upp kunskap om varandra. Denna kunskapsuppbyggnad skapar en bindning mellan 

                                                
29 Gummesson, 2002 s.17 
30 Grönroos, 2000 s 30 
31 Brulin, 2002 s.16 
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parterna som i sin leder till kunskap om varandras behov, problem och möjligheter. Detta gör 

att bindningen över tiden blir allt starkare.32 

 

Denna teoretiska utgångspunkt visar på vikten av att inte bara knyta band utanför företaget 

med kunder, utan även på vikten av att knyta partnerskap inom företaget mellan olika 

avdelningar. En konstruktör kan inte ensam tillfredställa kunders totala behov. Och en 

designer har inte all nödvändig kunskap för att lösa behoven själv. Då de går samman och 

samspelar i ett nätverk ökar förmågan att erbjuda kunden önskade element. Detta förutsätter 

att all tillgänglig information om kunderna sprids till alla aktörer i nätverket. Förmågan att 

underhålla förtroenderelationer och ha ett effektivt utbyte av erfarenhetskunskap är avgörande 

för ett företags framgång. Utrymme för idéer skapas genom personliga förbindelser, både 

inom företaget och över dess gränser. Omvärldens ständiga förändring gör att problem löses 

här och nu, och att stundens inspirationer snabbt fångas upp och utvecklas vidare till 

potentiell affärsmöjlighet. Samspel med andra blir basen i det kontinuerliga lärandet i 

företaget.33  

 

Uppsalamodellen vs Produktlivscykeln  

 

När man ska utveckla nya produkter och processer så måste man ha en 

tvåvägskommunikation mellan företag och kund. Detta innebär att företaget måste ta reda på 

vad kunden har för behov och önskemål. För att detta ska vara möjligt krävs det att tillverkare 

och användare är lokaliserade i närheten av varandra. Produkter utvecklas i de länder som har 

behoven och önskemålen och detta är i länder med höga inkomster och höga arbetskostnader. 

När marknaden sedan växer kan man marknadsföra produkten med envägskommunikation. 

Produktlivscykeln beskriver ett internationellt utvecklingsförlopp som ofta är en direkt följd 

av att företagen lär sig medan de expandrar internationellt. Företag med hemmamarknad i 

stora länder har kan bli starka på hemmamarknaden innan de expanderar internationellt. Detta 

möjliggör att de kan utnyttja stordriftsfördelar och tillämpa envägskommunikation på mindre 

marknader som t.ex. Sverige. 

Uppsalamodellen handlar om marknadskunskapens stora betydelse för ett företag till skillnad 

från produktlivscykelmodellen som fokuserar på kunskaper om produkt och 

                                                
32 Hammarkvist, 1982 s.24 
33 Johannisson, 1996 s.123 
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processutvecklingen.34 Uppsalamodellen handlar också om att skapa långvariga intima 

förbindelser. Enligt uppsalamodellen sker en interaktion i relationen mellan kund och företag, 

företagen anpassar sina produkter och processer till kunder. Detta möjliggör för företagen att 

lära känna varandras behov och resurser och därmed höja effektiviteten i sin verksamhet samt 

utveckla nya produkter.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kunskap genom relation. 

 

”Samarbetet med viktiga kunder och leverantörer är viktigt för lärandet i 

affärsförbindelser.”35 

 

Företag som engagerar sig i olika slags relationer möter vitt skilda problem och krav. Misstag 

kommer också att göras och därför utveckla nya rutiner. Det hela leder till ett stort lärande, 

men samtidigt krävs det mycket resurser. Lärande och resurser måste vägas mot varandra.  

 

Ur nätverkssynsättet menas att när ett företag skapar sig kunskaper om marknaden handlar det 

om kunskaper om enskilda kunder samt relationen till dessa och andra på marknaden, att 

skaffa sig denna information är svårt som extern aktör. Informationen kan endast erhållas 

genom ett aktivt deltagande för att förstå berörda parters förhållande till varandra. Enbart 

genom aktivt deltagande kan man skaffa sig erfarenhet för fortsatt expansion. Ju större 

erfarenhet ett företag har av en marknad desto större blir viljan att investera ytterliggare på 

denna. Följden av detta blir att kunskapen blir begränsad till det enskilda landet.36  

 

Teorier relevanta för fenomenet med att kunder ändrar sina köpbeteenden är hur företag 

skapar sig kunskap om kund genom nätverk. Utvecklingskraft skapas genom relationer mellan 

                                                
34 Johanson, 2002 s.49 
35 Johanson, 2002 s. 88 
36 Johanson, 2002 s. 89 
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företag och kund i ett nätverk. Detta försätter en tvåvägskommunikation som möjliggör att 

företaget kan få kunskap om marknaden enligt Uppsalamodellen.  

 

3.2.3 Samarbete 

 

Ett nära samarbete mellan designer och konstruktörer är en avgörande faktor för att kunna 

skapa mervärde i produktutvecklingen.  

 

3.2.3.1 Teorier om samarbete 

 

Sekventiell vs Simultan produktion 

 

Enligt Kotler utvecklas produkter traditionellt efter ”new-product development process”. 

Denna metod innebär att produktutvecklingen sker i flera sekventiella steg. Denna startar med 

en strategi för den nya produkten och slutar med kommersialisering. Varje del av företaget 

arbetar individuellt med att avsluta sin fas i processen innan produkten skickas till nästa 

avdelning. Detta gör att designen och konstruktören arbetar i helt olika faser av 

produktutvecklingen. Även om denna metod ses som en ganska säker metod att använda vid 

riskfyllda och komplexa projekt, är den väldigt långsam.  

 

För att få ut produkter fortare på marknaden använder sig flera företag av simultan 

produktutveckling då den både är snabbare och flexiblare. Vid denna metod arbetar de olika 

avdelningarna tätt tillsammans och överlappar de olika stegen i produktutvecklingsprocessen 

vilket sparar tid och ökar effektiviteten. Dessa team består oftast av personer från 

marknadsföring, design, konstruktion, jurister och till och med leverantörer och kunder.  

Ett nära samarbete över gränserna mellan de olika avdelningarna skapas, vilket leder till 

nytänkande. Denna metod är snabbare, men också mer kostsam och innebär en högre risk. 

Fördelarna väger dock upp nackdelarna eftersom att man snabbare kan reagera på förändrade 

konsumentbeteenden och man kan ta högre priser för mer avancerad design.37  

 

 

                                                
37 Kotler, 2001 s.516 
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Målstyrning & processtyrning  
 

Traditionell planering bygger på rationellt beslutsfattande, där formulerar beslutsfattaren sina 

mål och bryter därefter ner dessa i delmål. Sedan vägs olika alternativ mot målen och de 

bedömer om de är uppfyllda kraven eller inte. Det alternativ som bäst uppfyller målen väljs. 

Om man inte hittar något lämpligt alternativ kan man antingen sänka sina krav eller starta en 

ny sökning. Denna planeringsfilosofi kallas för målstyrning. Svagheter med målstyrning är att 

den fungerar bäst i väl avgränsade och kända planeringsmiljöer där ingen hänsyn behövs tas 

till omgivningen. Målstyrda processer har svårt skapa mervärde p.g.a. att innovationer 

bromsas upp av de fasta ramarna som målstyrningen för med sig.38 

 

Ett alternativ till den traditionella målstyrningen är processtyrning. Denna syn bygger på att 

man inte sätter upp ett mål att uppnå utan att förhåller sig mer till framtiden som en vision att 

sträva mot. Denna vision ändras hela tiden och bygger på de uppfattningar man har för 

tillfället. Samarbetsprocessen flödar okontrollerat och ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan 

berörda inom produktutvecklingen. Utifrån denna vision formulerar man ett första steg i 

processen. Därefter utvärderas erfarenheterna av detta steg, och visionen förändras med 

hänsyn till de nya slutsatserna och nya steg i processen formuleras. Människan ses som en del 

i ett lärande och kunskapsbyggande system istället för som i målstyrningen där människan ses 

som rationell beslutsfattare. Företagsledningen tillämpar målstyrning vid verksamhet i ett 

moget utvecklingsstadium och processtyrning för verksamhet i tidigare utvecklingsstadier.39 

 

”Processtyrning passar i miljöer då planeringsmiljön delvis är okänd och då flexibilitet och 

förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för framgång.”40  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Normann, 1999 s.65-66 
39 Normann, 1999 s.67-69 
40 Normann, 1999 s.68 
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Kommunikation och inlärning 

 

Kommunikation kan ses som en process eller ett flöde. Problem kan uppstå om det finns 

störningar i flödet. Detta medför att vad sändaren avsåg, inte uppfattas av mottagaren. 

Kommunikation innehåller dock mer än bara överföring av meddelanden, Budskapets 

innebörd måste också förstås av mottagaren. En idé, hur bra den än är, är värdelös ifall den 

inte förstås av andra. Före kommunikation kan ske måste sändaren ha ett meddelande som 

speglar syftet med kommunikationen. Meddelandet skickas från källan till målet via en kanal i 

kodad form. Mottagaren avkodar meddelandet och tolkar budskapet. Hur effektivt och exakt 

det överförda budskapet överensstämmer beror på flera faktorer. Störningar i 

kommunikationsprocessen kan bero på flera saker, det kan vara allt från bruskällor som 

förvränger meddelandets betydelse till mottagarens erfarenheter som resulterar i att 

meddelandet uppfattas annorlunda än vad sändaren avsätt.41 

 

Ett effektivt samarbete kräver god kommunikation för att aktörerna ska kunna dra nytta av 

varandras erfarenheter och bakgrunder. Personers kunskaper, föreställningar, attityder, 

antaganden, värderingar och erfarenheter, hämtade ur modellen nedan är exempel på faktorer 

som påverkar effektiviteten i den interpersonella kommunikationen.42 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 

 

”Definitionen på att interpersonell kommunikation är effektiv är inte det samma som att få sin 

vilja fram. Begreppet effektivitet inbegriper hänsyn och förståelse för den andre.43” 

 

                                                
41 Fiske, 1990 s.18-21 
42 Dimbleby, 1999 s. 74 
43 Dimbleby, 1999 s.69 
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Detta sammanfaller med lärande enligt Normann. I inlärningsstadiet måste nya aspekter av 

företagets miljö ”avbilas inåt” i företaget genom att dess struktur ändras eller byggs upp. När 

företaget har utvecklat ett överlägset system och en överlägsen kunskap om miljön, vidtar 

utbredningsprocessen, företaget erövrar och skyddar sitt revir genom att avbilda sin egen 

struktur utåt på miljön i allt vidare cirklar44. Tolkningen av detta är att inlärning och en 

effektiv kommunikation går hand i hand med ett bra samarbete i produktutveckling, där 

kunskap mellan de berörda parterna förmedlas med en effektiv kommunikation. Kunskapen 

om den omgivande miljön och kunder förmedlas effektivt inåt till samtliga i företaget och 

genererar på så sätt en hög inlärning och anpassningsbarhet. 

 

Teorier relevanta för fenomenet samarbete är vikten av att arbeta simultant då de olika 

avdelningarna arbetar i nära samarbete. För att maximera effekten av de simultana arbetet 

bör den kombineras med en processtyrd planeringsfilosofi där människan ses som en del i ett 

lärande system. En förutsättning för detta är att men effektiv kommunikation.  

 

3.2.4 Köpbeteende 
 

Förändrade köpbeteenden hos konsumenter har gjort att mervärde har blivit ett avgörande 

element i köpbeslutsprocessen. Svenska företag kan inte konkurrera med enbart pris som 

konkurrensstrategi. Därför är det viktigt för svenska företag som befinner sig på mättade 

marknader att sälja genom mjuka värden. Nedan redogörs för teorier om 

köpbeslutsprocessen. 

 

3.2.5 Teorier för köpbeteende 

 

Höginvolvering 

 

Enligt Fill gör en individ som är högengagerad, köpet av en produkt enligt en rationell logisk 

ordning, se figur nedan. När högengagemang är med vid beslutsfattandet vid köpet av en 

produkt, upplever individen en hög grad av risk och bryr sig om det i tänkta köpet. Stora 

mängder information samlas in om produkten och en attityd skapas före köpet. Hög 

                                                
44 Normann, 1995 s.63 
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motivation driver informationssökandet som kan ske genom media och word-of-mouth, 

informationen processas och utvärderas. 

 

 

 

Figur 6. Höginvolvering 

 

En individs attityd till köpet är summan av poäng utifrån utvärderande kriterier vilka som 

används i köpbeslutsprocessen. Därför är personlig försäljning viktig för att dra individen 

närmare produkten så att den kan demonstreras och ett långsiktigt lärande kan äga rum. En 

långsiktig åsikt avgörs av garanti och produktkvalitet kombinerat för att möta förväntningarna 

som individen fick vid informationssökandet. 

 

Låginvolvering 

 

Vid lågengagemang har individen lite engagemang vid det initiala köpet av en produkt. 

Information bearbetas kognitivt men på ett passivt tillvägagångssätt. Ingen information söks 

utan man söker varumärkesassociationer man lagt på minnet, ofta från reklamens korta och 

väl genomtänkta budskap. 

 

Pris är en avgörande faktor i valet av produkt vid lågengagemang. Vid högengagemang 

däremot finns det fler attribut som spelar in vid beslutet om köp. Framtida köpbeslut grundas 

på den upplevda kvaliteten, vilket formar en attityd till varumärket.45 Eftersom svenska 

företag inte kan konkurrera med pris för att nå låginvolverade kunderna måste de rikta in sig 

på höginvolverade kunderna.   

 

Denna uppsats kommer att bygga på resonemanget att en låginvolverard kund köper sin 

produkt tack vare det fördelaktiga priset och kan således inte uppleva mervärde. 

 

 

 

 

                                                
45 Fill, 1999 s.103 
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3.3 Teoretisk syntes 

 

Med utgångspunkt i problemformuleringen vilka faktorer i samarbetet mellan designer och 

konstruktör är viktiga för att skapa mervärde vid produktutveckling, passar vissa av 

tidigare nämnda teorier bättre in än andra.  

 

Fokus kommer att ligga på begreppen nätverk, samarbete och processtyrning, då de är viktiga 

vid värdeskapande processer. Dessa begrepp kommer att ställas mot målstyrning vilket inte 

genererar utbyte med mervärde.  

 

Teorier motiveras med grundsynsättet att de kan ge en bild av vilka faktorer i samarbetet 

mellan designer och konstruktör är viktiga för att skapa mervärde vid produktutveckling. Då i 

synnerhet värdestjärnan vilken i denna uppsats anses vara den viktigaste teorin när det gäller 

att skapa mervärde.  

 

Processtyrning passar i miljöer då planeringsmiljön delvis är okänd och då flexibilitet och 

förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för framgång. Målstyrning begränsar 

visionärt nyskapande och möjligheten att ha ett nära samarbete mellan designer och 

konstruktörer i ett tidigt skede i produktutvecklingen. Därför lämpar sig processtyrning bättre 

vid utvecklandet av en produkt som ska leverera mervärde till kunden. Den rationella 

beslutsprocessen i målstyrning hämmar kreativa visioner vid produktutvecklingen eftersom 

att man i förväg satt upp ett fördefinierat mål. 

 

För att genom ett nära samarbete kunna skapa mervärde i en produkt krävs att företaget 

tillämpar processtyrning. Processtyrningen i sin tur kräver en simultan utvecklingsprocess för 

att kunna skapa ett mervärde. Detta med ett nära samarbete designern och konstruktören 

eftersom att ett sekventiellt samarbete skulle distansera parterna från varandra. Samarbete 

förutsätter att de har en effektiv kommunikation som tar hänsyn till varandras kvalitéer och 

kunskaper, denna kommunikation skapar även ett lärande. Vid en simultan arbetsprocess 

skapas värde enligt värdestjärnan.  

 

För att få kunskap om kunden krävs nära relationer mellan företag och kund, detta uppnår 

man genom nätverk. När kunden knyts till företaget i en relation uppstår ett långsiktigt 
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värdeskapande. När företag arbetar efter värdestjärnan skapar aktörerna som deltar i 

produktionen av produkten värde genom olika former att ”samproducerande” relationer. Med 

detta förhållningssätt kommer designern in ifrån början i produktutvecklingen och är delaktig 

i hela processen, detta medför att gamla mönster ifrågasätts och företaget kan snabbare 

reagera på förändrade konsumentbeteenden och skapa nya innovativa produkter som levererar 

ett mervärde. 

 

Dessa faktorer skapar ett effektivt samarbete mellan designern och konstruktören vilket 

mynnar ut i ett upplevt mervärde hos kunden. 
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Figur 7. Vår modell över den teoretiska syntesen  
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3.4 Teoretisk referensram  

 

Utifrån den teoretiska syntesen har frågor formulerats för att belysa undersökningens syfte: 

att studera och analysera samarbetsprocessen i tre företag, för att se vad som skapar 

mervärde vid produktutveckling på företag som befinner sig på en mättad marknad. 

Designers och konstruktörers samarbetsprocess kommer att studeras på Electrolux, 

Marbodal och Mora Armatur. 

 

För kunna mäta detta kommer tidigare i syntesen nämnda variabler: samarbete, nätverk och 

processtyrning. 

 

Genom en kvalitativ undersökning med intervjuer kommer det att mätas om designer och 

konstruktörer arbetar målstyrt eller processtyrt. Detta görs genom att studera och analysera 

vilka ramar och riktlinjer de får i sin arbetsprocess. Om tydliga mål och delmål från början 

satts upp pekar detta på målstyrning. När lösa visioner och löst satta ramar speglar 

förutsättningarna de har att arbetar efter, visar detta på en processtyrd produktutveckling.  

 

För att mäta deras samarbetsgrad kommer intervjuer visa på om de arbetar sekventiellt eller 

simultant. Detta kommer åskådliggöra om de arbetar i olika eller i samma fas i 

produktutvecklingen. T.ex. om produktens tekniska del skapas i ett utvecklingssteg före 

formgivningen sker det en sekventiell produktion, vilken får till följd att designen inte ger ett 

mervärde utan endast ett tomt skal. Ett simultant arbetssätt tyder på att graden av samarbete är 

högt och att mervärde skapas. 

 

Hur designer och konstruktör löser eventuella problem är också ett mått på hur nära 

samarbetet är. Om problem löses tillsammans pekar detta på ett högt samarbete, men om var 

och en löser problem separat så tyder detta på ett lågt samarbete. Spår av sambandet mellan 

problemlösning och ett högt samarbete finns även med i nätverksteorin. Ett högt samarbete 

bör genomsyras av effektiv kommunikation. Detta innebär att de tar hänsyn till varandras 

kunskaper och olika arbetssätt d.v.s. använder sig av inlärande kommunikation. Mått på en 

god kommunikation är hur väl information och kunskapen om den omgivande miljön och 

kunder förmedlas inåt till samtliga i företaget. 
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Vi kommer även att mäta hur nära deras kundrelationer är om båda parter har all tillgänglig 

kundinformation. Om så är fallet kan en högre grad av mervärde skapas än om bara den ena 

eller ingen part fått ta del av eventuella kundbehov.  

 

Detta kommer att belysas genom frågor till båda parterna hur mycket kundinformation de har 

i början av projektet och vilken feedback som tas in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Matris över den teoretiska referensramen. 

 

 

 

1. När företaget är målstyrt och samarbetet är lågt sker arbetet mer sekventiellt. Värdet 
skapas genom värdekedjan. Resultat: inget mervärde. 

 
2. När företaget är mer processtyrt men samarbetet är lågt är arbetet fortfarande 

sekventiellt men man arbetar mer efter visioner än fasta mål och värdet skapas genom 
värdekedjan. Resultat: lågt mervärde. 

 
3. När företaget är målstyrt och samarbetet är högt med delaktighet över arbetsgränserna 

är arbetsformen mer simultan och kommunikationen är lärande. Värdet skapas genom 
värdestjärnan. Resultat: mervärde. 

 
4. När företaget är processtyrt främjas kreativiteten och visioner, samarbetet är högt och 

även här är arbetsformen simultan och kommunikationen är lärande, värdet skapas 
genom värdestjärnan. Resultatet blir i den här blir högt mervärde.  
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Då mervärde är något subjektivt som skiljer sig från person till person kommer vi även att 

göra en kvantitativ undersökning på företagens kunder. På så vis verifieras våra teorier om 

hur mervärde skapas i produktionsprocessen. Genom denna kvantitativa undersökning 

kommer det att mätas åsikter om eventuella upplevda mervärden utifrån teorin om hög och 

låginvolvering. Resonemanget bygger på att en högengagerad kund upplever mervärde. 

Frågor om priset beträffande köpbeslutsprocessen är en tydlig indikator på upplevt mervärde 

eller ej. Kunder som är priskänsliga upplever inte mervärdet och fallföretaget kan inte nå detta 

kundsegment genom mervärde. En högengagerad kund söker mycket information om 

produkten innan köpet, medan en lågengagerad kund faller för reklamens korta budskap och 

gör ingen djupare informations sökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Mätmodell över faktorer som visar om kunden upplever mervärde eller ej. 
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4 Empiri 

 

I empirin kommer undersökningen att presenteras. Den inleds med en presentation av de 

företag som valts att undersökas. Efter företagspresentationen följer en redovisning av 

information från intervjuer och det data som erhållits genom den kvantitativa 

kundundersökningen.  

 

4.1 Företagspresentation 

 

Electrolux 

1919 bildas Electrolux genom en sammanslagning av lamptillverkaren Lux AB och 

Elektromekaniska AB. Electrolux tillverkar utrustning för kök och hushåll. AB Electrolux 

omsätter cirka 8,5 miljarder kronor per år Electrolux har en intern designavdelning. 

 

Marbodal 

Marbodal AB i Tidaholm är marknadsledande på köksinredning. Huvuddelen av försäljningen 

sker genom en egen säljorganisation till bygghandeln, byggentreprenörer och husfabriker i 

Sverige och Norge. Produkterna formges av interna designers. Företaget ingår i 

Nobiakoncernen. Företaget har cirka 350 anställda och en omsättning på 630 miljoner kronor 

per år.  

 

Mora Armatur 

Mora Armatur grundades 1927 av Frost Karl i byn Östnor utanför Mora då han bröt sig ur FM 

Mattsson. De har en monteringsfabrik i Ejby i Danmark. Där arbetar ett tjugotal personer med 

monteringsarbete och tillverkning av komponenter till produktionen på huvudfabriken i Mora. 

De är i dagsläget norra Europas modernaste sanitetsarmaturfabrik. Tillverkningen sker idag 

till största del med hjälp av robotar. 2002 slog Mora Armatur och FM Mattson åter ihop sig 

och bildade en koncern med 600 anställda och en omsättning på ca 700 miljoner kronor per 

år. Mora Armatur har inga egna designers utan tar in olika externa designers till olika projekt. 

I vissa fall formger även konstruktörerna själva. 
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4.2 Intervjuer 

 

Här följer en sammanställning av intervjuer med designer och konstruktör, intervjuerna i sin 

helhet finns som bilaga. Sammanställningen av intervjuerna är ganska rå, vilket är ett 

medvetet val för att inte påverka materialet i för stor utsträckning. 

 

4.2.1 Electrolux 

 

Intervjuer med designer Pelle Östlund och konstruktör Nils Stegerud den 29 april 2005 

 

Pelle berättar att produktutvecklingen går till som följer; Det första vi gör är att titta på 

behoven, vad vill människan ha? Detta görs genom marknadsföringsbolag och hembesök där 

personer får komma med sina åsikter i sin trygga hemmiljö. Teamet i början på ett projekt, 

består av designers, marketing och konstruktörer, dessa gör gemensamt kundundersökningen 

så att alla de olika frågor kan bli besvarade på så bra sätt som möjligt. Det är viktigt att inte 

styra personen i konversationen, och istället låta kunden berätta vad som stör och irriterar 

dem, och på så sätt försöka lirka ut vad som ska göras för att kunden ska bli helt nöjd. 

Grundidén är att vi styr upp våran produktutveckling så att den ska landa där de här 

människorna känner sig trygga.  

 

Pelle fortsätter med att det är ju människornas behov som styr projektet. Våra produkter är ju 

ganska mogna, de finns ju redan. Det går inte att skrynkla ihop dem hur som helst. 

Konstruktören kommer in i ett tidigt stadium i projektet och sedan bollas synpunkter fram och 

tillbaka.  

 

Nils menar att det finns kravspecifikationer de jobbar efter, men att det finns kompromisser i 

det hela ”men marknadssidan brukar oftast vara ganska tuff med att inte vilja stryka på 

någonting”. 

 

Pelle menar att även om han och konstruktör Nils har sina duster så förstår de varandras 

begränsningar och Pelle anser att Nils är en nytänkande person som förstår vad han menar när 

de diskuterar. Fast Pelle tycker att Nils inte ser helheten i projektet, han ser t.ex. sin spis, han 

ser inte kylskåpet men det gör Pelle.  
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Nils tycker han kan motivera sina argument; Ja visst kan jag det. Om det är en teknisk 

omöjlighet eller möjlighet, och för det mesta får jag kanske motbevisa, och tala om för Pelle 

att om du gör så, kommer det kanske inte hålla, eller att det blir problem i formsprutan. 

 

Båda anser att de löser problem tillsammans, de bollar åsikter fram och tillbaka för att sedan 

komma fram till en lösning som båda tycker är ok. Pelle påpekar att deras långa samarbete 

gör att de litar på varandra och vet vad den andra vill ha, han säger; I och med att vi har 

jobbat ihop sedan åttiotalet så har vi liksom skolat varandra genom åren. Vi har brottats med 

nya tekniker som 3D och katia, för när vi började så var det ritplanka som gällde. 

 

Nils säger; Pelle kommer hit med en lösning där jag ser att handtaget är alldeles för smalt ute 

i ändarna, det går liksom inte att sätta in en skruv där. Då är det min sak att tänka fram en 

kompromisslösning kanske. Man får kompromissa från alla håll. Det går ju inte att översätta 

direkt vad man har gjort utan med vissa förändringar för att få det att fungera. Alla kugghjul 

snurrar på en gång, vi har ju en limit på priset. 

 

Pelle berättar att för att se om produktutvecklingen är på väg åt rätt håll bygger de en grov 

modell som placeras bredvid konkurrenternas produkter i en testmonter. Därefter får 

testpersoner ur den ursprungliga kategorin betygsätta modellen, och får den inte toppbetyg går 

inte produkten igenom. Här menar Pelle att det finns ett problem: för vi menar att vi vet var 

behovet finns om fem år. Det vet inte dagens konsument. De som går och tittar på det här de 

jämför ju med vad de har sett idag, inte vad de ser om fem år. Det har de inte jävla aning om. 

 

4.2.2 Marbodal  

 

Intervjuer med designer Björn Söderström den 10 maj 2005 och Konstruktör Anders 

Jakobsson den 29 april 2005 

 

Björn berättar att hans synvinkel på hur produktutveckling går till är; Först och främst så 

arbetar vi med omvärldsanalys, sen har vi årspaneler där vi bollar idéer med våra 

återförsäljare, det är mycket viktigt att få med deras kunskaper eftersom de har kontakt med 

slutkunden. Mer internt tittar vi på förbättringar gentemot produktionen och gentemot 

marknaden. 
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Anders menar att han är helt frånkopplad i startskedet; Den biten styrs mer av 

designavdelningen, vi kommer in när allt redan är spikat i stort sätt.  

 

Björn menar de är styrda av marknaden och vad kunder har för behov; Men vi är inte styrda 

uppifrån, vi arbetar ganska fritt, för vi måste vara flexibla gentemot marknaden. 

 

Anders tycker att; Det blir lite för mycket av att högsta ledningen bestämmer att såhär och 

såhär ska vi ha det, och sen är det upp till oss att lösa det. 

 

Björn anser att de har ett nära samarbete fast på olika sätt, han säger; i ett tidigt stadium så är 

vi helt åtskilda, vi vill ju inte bli styrda under av en massa parametrar under den kreativa 

fasen. När vi tycker att produkten är färdig så lämnar vi över till Anders Jakobssons team 

som sköter produktionsberedningen, man kan säga att nu tar konstruktion över projektet. Vi 

är sedan bara med för att bevaka våra intressen, så att de inte tullar på formgivningen. 

 

Anders har inte riktigt samma åsikt angående samarbetet, han menar; Jag känner att 

samarbetet inte alltid fungerar så bra. Och jag tycker att det blir lite märkligt att med en så 

pass slimmad organisation med så få inblandade, så det borde samarbetet fungera på ett 

annorlunda sätt tycker jag, vi är för dåliga på att arbeta tvärfunktionellt. 

 

Björn anser att de har en bra dialog och att de kan dela erfarenheter; Definitivt, däremot är vi 

ganska noga med att inte trampa in på varandras områden. Det kan t.ex. vara lätt för oss på 

designavdelningen att tycka att det här borde man kunna tillverka på det här sättet, att vi har 

en idé om hur det skulle kunna gå till. Dialogen är väldigt påtalig, det blir ju ingen produkt 

om vi inte samarbetar med varandra. 

 

Där delar Anders inte heller samma uppfattning som Björn, han säger; tvärfunktionellt arbete 

är inte vår starka sida, i slutändan så är det produktavdelningen som tar fram ett förslag att 

såhär vill vi ha det.  Sedan så är det upp till mig att lösa dom rent tekniska bitarna. Ja där 

kan jag känna lite gran att jag tror att vi skulle kunna kommunicera mycket mer 

tvärfunktionellt mer. 

 

Båda tycker att de kan motivera sina argument men bara inom sina respektive arbetsområden. 
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Björn tycker att de löser problem tillsammans men han säger; men det är sällan vi gör ett bra 

jobb ihop om jag säger så. De har sina kanaler och källor som de arbetar med. Det är sällan 

vi skulle sitta ihop och arbeta, för vi har så olika syn på saker och ting.  

 

Anders tycker inte att de löser problemen tillsammans i den utsträckning han önskar, han 

säger; vi är för åtskilda från varandra, och att vi inte har den kommunikation som skulle vara 

önskevärd. Det här är något som jag ser som ett stort problem, för det blir ibland svårt att 

göra ett bra jobb när man ska lösa allt på varsitt håll. Det hade varit bättre om vi inte bara 

skickade problemet vidare när man känner att man gjort sitt. 

 

Björn anser att hans feedback från kund via återförsäljare som han sedan stämmer av idéer 

med. Han säger; Här får vi reda på vad kunderna efterfrågar och här bollar vi både fram och 

tillbaka, vi visar nyheter och de kanske kommer med nya idéer. 

 

Anders menar att han aldrig kommer i kontakt med kundernas åsikter utan det sköts av 

produktavdelningen. 

 

4.2.3 Mora Armatur 

 

Iintervjuer med designer Gunnar Anderung den 13 maj 2005  Vector industridesign och 

Konstruktör Erik Heider den 9 maj 2005 

 

Gunnar berättar hur det gick till i början på ett projekt han deltog i; I inledningsfasen så var 

det flera designbyråer som gav offerter om projektet. Sen så kom jag in i produktfasen. Vi 

tvungna att kartlägga var produkten skulle positioneras på marknaden. Hur det är tänkt att 

produktionen ska gå till väga och vilka tidsramar vi har att arbeta efter. Så följer en fas av 

idéskissande, här kan formproblem dyka upp som t.ex. när man ska göra en detalj som ska 

passa flera olika armaturtyper med olika formspråk. Och då kan man mer i realiteten titta på 

begränsningar i produktionen och hur man kan spara material och vilka former som fungerar 

bäst. 

 

Ur Eriks synvinkel går det till så här; Det börjar med en idé från marknadssidan och därifrån 

beställs jobbet. Det finns olika marknadsavdelningar för olika länder, vilka tittar på just 
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deras behov. Om man till exempel ska utveckla en blandare så kan marknadssidan beställa en 

förstudie där en modell görs. Det beror lite på om man ska ta in en extern designer eller om 

vi ska designa själva. Första steget är att den går till konstruktionsavdelningen där man titta 

på grundkonceptet, tekniken och dylikt.  

 

Gunnar tycker att hade mycket fria händer och det uppskattar han för han tycker att designern 

ska vara fri i första skissfasen, han säger; att en ny spak skulle designas och begränsningarna 

var ganska naturliga, den skulle ju sitta på och fungera på de utvalda armaturerna.  

 

Erik menar att målen de jobbar mot är; lite olika, ibland kan de vara väldigt diffust och då får 

man ta fram något grovt, en designmodell, en skiss eller vad som helst där man kan rama in 

det mer, då blir det ju en riktig kravspecifikation. 

 

Erik tycker att samarbetet är väldigt nära, han säger; vi satt i senaste projektet precis bredvid 

varandra. Då hade vi gjort lite grovt själva hur vi ville att det skulle se ut, men det var ändå 

väldigt i början. 

 

Gunnar menar att samarbetet är nära då det träffas men påpekar att: Sedan p.g.a. att vi sitter 

på olika platser så arbeta vi på varsitt håll emellanåt, men det bollas en hel del idéer fram 

och tillbaks. 

 

Gunnar tycker att det finns en diskussion och Erik tycker att även om det finns en dialog så 

säger gan att; Vi har ju vissa krav på vissa funktioner vi måste få in, sedan har ju designern 

idéer om designen, sedan gäller det att lösa den rent praktiskt, hur man ska konstruera dem, 

det går inte att rita något, som man inte kan göra i verktyget, 

 

Gunnar anser att det finns ett ömsesidigt lärande, han säger att; De lär sig förstå hur jag 

tänker och vad jag står för och vill. Samtidigt lär jag mig väldigt mycket teknik från deras 

håll också. 

 

Erik tycker att han delar med sig av sina erfarenheter och påpekar i samma veva; I de fallen 

där externa designers är med så styr de väldigt mycket på utsidan och jag styr allt på insidan, 

sedan får det ju bli en kompromiss, för vissa saker tar ju en viss plats, tex. hur man sätter in 
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en pip det går ju inte att göra hur som helst, det får ju finnas ett samspel när det inte går att 

göra, man får kompromissa och mötas på halva vägen. 

 

Gunnar tycker att han kan motivera sina former, han säger också; Konstruktörerna har en 

vilja att lära sig förstå också. I början är det ju ofta så att många inte är vana att diskutera 

form, men de blev öppna till det och kom in i det tankesättet också.  

 

Erik tycker att kan motivera sin argument med kostnad som argument, men han säger också; 

Det beror på vad det är för designer, en del har ju fötterna på jorden, sedan så finns det de 

som svävar i det blå. 

 

Gunnar anser att armaturer inte är så komplexa produkter och att han lösa problemen själv. 

Ett generellt problem Gunnar ser hos Mora är; jag uppfattade produktserien som spaken 

skulle sitta på som ganska spretig formmässigt, det gick inte att se någon familjeidentitet 

egentligen förutom just då spaken som var lika på alla produkter i serien. Det var saker som 

konstruktörerna själva formgivit, och så ha Mora fungerat ganska länge har jag förstått. Men 

jag tycker ändå att de lyckats väldigt väl med mycket, men just detta exempel har väll den väll 

blivit lite nymodigt behandlad, de har t.ex. tagit fram någon ny tvättställsblandare t.ex. och 

stoppat in i den här serien och då har det inte stämt med det tidigare. Där har de missat lite 

gran att hitta ett sammanknytande formspråk. 

 

Erik kommentar om problem är; Jag kan säga så här t.ex. att jag ser problem mellan en sak 

och en annan att vi får titta närmare på den, kan vi göra såhär istället, kan du tänka dig att 

ändra lite t.ex. där? 

 

Gunnar tycker inte att han får någon information om vad kunder tycker innan projektet börjar, 

men han säger också; men det kanske var så att jag själv inte hämtar in det. 

 

Erik menar att man gör en kundundersökning, han säger; och så frågar man runt hos kunder 

och de som är nära kunder tex. agenturer, de som är närmare kunderna än vad vi är och 

försöker få feedback. Den informationen som kommer fram där får vi ta del av. 
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Kundundersökning  

 

Här presenteras det empiriska data från kundundersökningen, författarna har valt att utgå 

från medianvärdet för att undvika extremvärden som kan ge felindikation, de exakta 

medianvärdena finns till beskådning i bilagan. 

 

4.2.4 Electrolux 

 

Genom kundundersökningen framkom att de kunder som köpt en Electroluxprodukt upplevde 

att priset varken var oviktigt eller avgörande vid köpet men tyngdpunkten på svaren låg åt det 

oviktiga hållet, de ansåg att produkten varken vad billig eller dyr. De var beredda att betala 

mer för att få märket Electrolux även om det fanns likartade produkter som kostade mindre. 

Reklam hade inte varit den avgörande faktorn för köpet. Kvaliteten upplevdes som mycket 

hög och mycket information hade sökts innan köpet. 

 

Produkten ansågs vara väldesignad och mer åt det nyskapande hållet än det traditionella. Vid 

köpet hade varans utformning mer betydelse än själva tekniken. Att produkten kom från ett 

svenskt företag var av mindre betydelse. De upplevde att Electrolux utvecklar sina produkter i 

nära samarbete med kundens önskemål.  

 

4.2.5 Marbodal 

 

Köpare av Marbodal ansåg att priset var ganska avgörande, även om de ansåg att produkten 

var snarare dyr än billig. De var inte beredda att betala mer för att få Marbodal om det fanns 

billigare likvärdiga produkter. Produkten köptes inte på grund av reklam och de ansåg att 

produkterna håller en hög kvalitet. Informationssökningen var varken hög eller låg. 

 

Kunderna upplevde inte att Marbodalprodukten utstrålade att den var väldesignad. 

Formspråket var ganska ordinärt, varken traditionellt eller nyskapande. Det var snarare 

utseendet än tekniken som var det avgörande vid köpbeslutet. Att produkten kom från ett 

svenskt företag var i sort sett obetydligt vid köpet. De upplever inte att Marbodals produkter 

har utvecklats i något närmare samarbete med kund. 
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4.2.6 Mora Armatur 

 

Köpare av Mora Armatur ansåg att priset var nästintill avgörande, och de tyckte att den var 

relativt billig. Om det fanns en billigare produkt av samma kvalitet så skulle de välja att köpa 

den. Produkten köptes inte pga. en reklam. Produkten ansågs hålla en hög kvalitet och viss 

information söktes innan köp. De som köpte produkten upplevde att Mora Armatur hade 

ganska väldesignade produkter även om formen snarare var traditionell än nyskapande. 

Utseendet avgjorde mer än tekniken vid köpet och att företaget var svenskt spelade ingen roll. 

Köparna upplevde att samarbetet mellan Mora Armatur och kund inte var speciellt nära vid 

utvecklandet av en ny produkt. 
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5 Analys 

Analysen kopplar samman det empiriska materialet med den teoretiska referensramen. Här 

kommer företagen att analyseras separat för att göra det hela mer lättöverskådligt.  

Den kvantitativa kundundersökningen kommer även den att redovisas företag för företag. 

 

Electrolux 

Här kommer båda intervjuerna på Electrolux att kopplas samman och det visade sig att 

designern och konstruktören hade snarlik uppfattning om frågorna som ställdes.  

 

Process och målstyrt 

När de ska ta fram en ny produkt arbetar de efter kundens framtida önskemål och behov. 

Detta får de fram genom att göra hembesök, där de försöker lirka ut en vision om vad kunden 

kan tänkas känna för behov. Utifrån visionen skapas en prototyp som sedan visas upp i 

testbussar. Om produkten inte hamnar högst upp på kundernas rangordningslista görs den om. 

Även om de hela tiden arbeta mot visionen att uppfylla kundens behov är medlen att gör detta 

inte styrt av strikta ramar. Designern menar att; ”vi vet var behovet finns om fem år. Det vet 

inte dagens konsument. De som går och tittar på det här de jämför ju med vad de har sett 

idag, inte vad de ser om fem år. Det har de inte jävla aning om. Så vi har ett dilemma där. ” 

Även om det finns vissa ramar som pris och funktioner är styrformen mer åt process än 

målstyrt, då de hela tiden arbetar efter visionen att tillfredställa kundens framtida behov. 

 

Samarbete 

Det finns flera faktorer som tyder på att de arbetar simultant. Redan i första fasen med 

kundundersökningen i hemmet är hela teamet med, både designers, konstruktörer och 

marketing. Designern tycker att; tack vare att konstruktören kommer in i ett tidigt stadium i 

projektet så kan idéer bollas fram och tillbaka på ett konstruktivt sätt. Konstruktören säger 

att; alla kugghjulen snurrar på en gång. Som tidigare påpekades i referensramen är 

gemensam problemlösning ett tecken på ett nära samarbete. Problemlösning sker både 

tillsammans och åtskilt i Electrolux. De ger förslag till varandra och diskuterar fram en 

lösning. Designern betonar: i och med att vi har arbetat ihop sedan åttiotalet så har vi liksom 

skolat varandra genom åren. Vi har brottats med nya tekniker som 3D och katia, för när vi 

började så var det ritplanka som gällde. Detta är ett tydligt exempel på lärande 

kommunikation. Samarbetet är med andra ord högt och värdet skapas enligt värdestjärnan. 



Mervärde som strategisk konkurrensfaktor 

– En uppsats om samarbetet mellan designer och konstruktör. 

 

 
 

41 

Marbodal 

Här kommer båda intervjuerna på Marbodal att kopplas samman. Dock fanns det här stora 

skiljaktigheter på deras uppfattningar på frågorna. 

 

Process och målstyrt 

Ledningen bestämmer hur det ska vara, sedan är det upp till mig att lösa det enligt 

konstruktören. Denna uppfattning delar inte designern, som menar på att det inte är styrt 

uppifrån och att han arbetar ganska fritt för att kunna vara flexibla mot marknaden. Han 

menar också att deras sortiment styr mycket. Det går inte att göra något som helt bryter mot 

det som varit. Här tolkas det som att designerns arbete är processtyrt men att han målstyr 

konstruktören. 

 

Samarbete 

På frågan hur konstruktören går till väga när de ska utveckla en ny produkt gavs svaret att den 

biten styrs mer av designavdelningen och att konstruktören kommer in i projektet när allt 

redan är spikat. Designern påpekar att de är helt åtskilda i det tidiga stadiet, han menar att de 

inte vill bli styrda under den kreativa fasen.  

Konstruktören menar att även om Marbodal har en slimmad organisation är de dåliga på att 

arbeta tvärfunktionellt. Denna åsikt delar även designern som säger att ”vi är ganska noga 

med att inte trampa in på varandras områden”. När designavdelningen tycker att produkten 

är klar lämnar de över den till konstruktionsavdelningen. De bevakar efter detta bara sina 

intressen så att konstruktörerna inte tullar på formgivningen. Detta är tydliga tecken på att 

produktutvecklingen hos Marbodal är väldigt sekventiell, arbetet sker helt åtskilt. 

 

På frågan om hur de löser problem blev det även där två olika sidor av fenomenet. Problemen 

löses separat men bara konstruktören verkar se detta som ett problem. Designern menar att det 

är sällan de gör ett bra jobb ihop när de ska lösa problem. De arbetar istället separat med sina 

enskilda kanaler. De möts en gång i veckan och stämmer av för att se vart det är på väg. 

designern säger att: ”det är sällan vi skulle sitta ihop och arbeta, för vi har så olika syn på 

saker och ting”. Konstruktören menar att de inte arbetar så nära som han skulle önska och att 

de ibland har svårt att göra ett bra jobb när de ska lösa allt på varsitt håll. Han anser också att 

de inte har den önskvärda kommunikationen för lyckas med detta. Kunders åsikter 

kommuniceras aldrig vidare från produktavdelningen till konstruktören. Det är något som 
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konstruktören tycker är nödvändigt för att göra förbättringar. Den knappa kommunikationen 

medför att den lärande kommunikationen är obefintlig vilket är en följdverkan av att man är 

noga med att inte trampa in på varandras områden. Samarbetet är mellan designern och 

konstruktören är lågt och värdet skapas genom värdekedjan. 

 

Mora Armatur 

Här kommer båda intervjuerna på Mora Armatur att kopplas samman. Här använde de sig av 

en extern designer för att formge en kranspak. 

 

Process och målstyrt 

När en ny produkt ska tas fram utgår de från vad kunden har för behov och en idé skapas från 

marknadssidan. Designern tycker att han får arbeta helt fritt och ostört i första fasen av 

projektet. Den ända begränsningen är de tekniska funktionskraven. Konstruktörens ramar är 

att försöka skapa den idé som marknadssidan tagit fram medan designern har betydligt friare 

händer. Eftersom att externa designer bara tas in i vissa specialfall är deras uppgifter ganska 

målstyrda. Vid fallet där de tog in en designer fick han en väldigt styrd uppgift vilken var att 

designa en spak. Detta visar att arbetet sker målstyrt. 

 

Samarbete 

Efter att marknadssidan har tagit fram sin idé,  tar konstruktionsavdelningen över för att titta 

på grundkonceptet och tekniken. Där tar de fram en grov skiss som designmodell. Därefter 

beslutas om en extern designer ska tas in. Designern styr allt på utsidan och konstruktören allt 

på insidan. Arbetet sker väldigt sekventiellt. 

 

Problem löses genom diskussion av olika alternativ där de delar med sig av sina erfarenheter 

och bollar förslag på lösningar, för att sedan komma fram till en kompromiss. Både 

konstruktören och designern upplever samarbetet som nära. De sitter ofta bredvid varandra 

och arbetar, och även om de sitter på olika platser upplever de att kommunikationen är 

givande. Designern upplever att det finns en vilja att hos konstruktörerna att lära sig att förstå 

hans arbetsuppgift och de är öppna för diskutera form och dela hans tankesätt.   

Tolkningen är att kommunikationen är väldigt god men det sekventiella arbetssättet gör att 

samarbetet aldrig kan bli lika högt som om de arbetade mer simultant. Värde skapas enligt 

värdekedjan men med värdestjärnans kommunikativa inslag. 
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I modellen nedan har fallföretagen placerats in för att åskådliggöra deras möjlighet att skapa 

mervärde. Enligt det teoretiska resonemang som fördes i referensramen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Modell över hur de tre fallföretagen placerades i den teoretiska referensramen. 
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5.1 Analys av den kvantitativa kundundersökningen 

De empiriska data från kundundersökningen kommer att vägas mot mätmodellen för att se om 

kunden upplever mervärde eller ej. 

 

5.1.1 Electrolux 

Kunderna som köpt en Electroluxprodukt ansåg inte att priset var avgörande utan att det 

snarare var åt det oviktiga hållet. Även om de ansåg att priset var mer åt det dyra än åt det 

billiga, pekar detta på att priset var oviktigt för Electroluxkunderna. Att de även var beredda 

att betala mer för att få just en Electrolux styrker detta.Reklamen var ingen avgörande faktor, 

kvaliteten i produkten upplevdes som hög och mycket information söktes innan köpet. Dessa 

faktorer bekräftar att kunderna som köpt Electrolux är högengagerade. De här kunderna 

upplever mervärde,  

 

5.1.2 Marbodal 

Köpare av Marbodal ansåg att priset var viktigt även om de menade att produkten inte var 

billig. Någon vilja att betala mer för att få just en produkt från Marbodal, om ett billigare 

alternativ skulle finnas, fanns inte. Vid köpbeslutsprocessen var priset med andra ord en 

avgörande faktor. Kvaliteten upplevdes som hög och reklam påverkade ej köpbeslutet. Viss 

informationssökning ägde rum före köpet, men den var inte så omfattande. Faktorerna pekar 

på att kunder som köpt Marbodal är lågengagerade. De här kunderna köper produkten på 

grund av pris upplever inte mervärde. 

 

5.1.3 Mora Armatur 

Priset var en avgörande faktor vid köpbeslutet för kunder till Mora Armatur. Produkten 

upplevdes som billig. Kunderna skulle köpa en billigare likvärdig produkt av ett annat märke 

om de kunde välja. Reklam hade inte påverkat deras köpbeslut. Produkten ansågs hålla en hög 

kvalitet och viss information samlades in före köpet. Även om de kunderna sökte viss 

information och produkten ansågs hålla en hög kvalitet pekar den stora priskänsligheten på att 

kunderna är lågengagerade. Kunderna som köper produkter från Mora Armatur upplever inte 

mervärde i någon större utsträckning. 
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från analysen vilken ska besvara uppsatsens syfte; att 

studera och analysera samarbetsprocessen i tre företag, för att se vad som skapar mervärde 

vid produktutveckling. Resultatet behandlar både företagets samarbetsprocess och 

kundernas upplevde mervärde. Med andra ord så kommer teorierna över hur ett visst 

samarbetssätt leder till mervärde att bekräftas av kunders eventuellt upplevda mervärde.  

 

Enligt analysen av fallföretagen och kundundersökningen har det bekräftats att ett företag 

måste arbeta simultant och processtyrt för att kunna skapa maximalt mervärde till kund. Detta 

bekräftades både av teorierna och av kundundersökningen.  

 

Vid sekventiellt arbete lyckades företag inte skapa mervärde av någon högre grad enligt våra 

teorier. Detta bekräftades även av kundundersökningen. Att företag hade en mix av mål och 

processtyrning gjorde inte saken bättre. I det här fallet hade konstruktören extremt fasta ramar 

medan designern kunde arbeta friare. Dessa ojämna arbetsvillkor ledde till missnöje vilket 

försvårade möjligheten till samarbete. Chanserna att skapa mervärde under dessa 

förutsättningar är nästintill obefintliga enligt våra teorier. Även om kundundersökningen 

pekar på att kunderna är låginvolverade och inte upplever mervärde så finns spår av vissa 

köpbeteende hos kunderna som kan tyda på att de inte är helt lågengagerade, men dessa 

tecken betraktas här som försumbara.  

 

Företag som arbetar sekventiellt och målstyrt kan enligt våra teorier inte skapa mervärde. En 

bra kommunikation väger inte upp nackdelarna som den sekventiella arbetsformen för med 

sig. Kunder till fallföretaget som passade in på denna beskrivning upplevde inget mervärde. 

Vilket styrker tidigare teoretiska resonemang. 

 

Det som skapar mervärde i produktutvecklingen är först och främst att arbetet sker simultant, 

där skapas värdet enligt Normanns värdestjärna. Detta betyder att värdet skapas vid 

interaktionen mellan designer och konstruktör när de adderar värdet på produkten 

tillsammans. Ett krav för detta är att det finns en dialog och en lärande kommunikation.  

 

En god kommunikation väger ej upp nackdelarna som ett sekventiellt arbete för med sig utan 

det är kombinationen mellan god kommunikation och simultant arbete som skapar högst 
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mervärde. Kommunikationen är viktig för att båda parter ska få del av inhämtade kundbehov 

för att på så sätt kunna skapa en plattform att bygga på. När alla parter har all tillgänglig 

information kan idéer bollas fram och tillbaka och problem kan lösas på ett tidigt stadium. 

Även hur projektet styrs är av stor vikt, bästa styrformen för att skapa mervärde är att inte ha 

för strikta ramar och på sätt begränsa den kreativa processen. Den bästa formen för ett kreativt 

skapande är processtyrning. Både konstruktören och designern måste ha lika ramar och 

jämlika begränsningar för att de båda ska kunna addera sina värden på bästa möjliga sätt till 

produkten.  
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7 Slutsats och diskussion 

 

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställning: Vilka faktorer i samarbetet mellan 

designer och konstruktör är viktiga för att skapa mervärde vid produktutveckling på en 

mättad marknad? 

 

Studien visar på att ett simultant arbetssätt är det som lägger grunden för att kunna skapa 

mervärde. Det simultana arbetssättet måste kombineras med en god kommunikation och den 

måste vara av den lärande typen där designern och konstruktören kan utbyta idéer och 

erfarenheter. Detta är av stor vikt för att skapa förståelse för varandras uppgifter. 

Kommunikationen skapar förutsättningen för en djupare insikt av kundbehov när kundernas 

önskemål kommuniceras över arbetsgränserna mellan designer och konstruktör. 

 

Om designerns och konstruktörens samarbete är processtyrt så kan nytänkande och visionärt 

arbete skapa mervärden i produkten. Har man istället målstyrt och sekventiellt så kommer 

både innovation och lärande att hämmas.  

 

Normann menar att företagsledningen bör tillämpa målstyrning vid verksamhet i ett moget 

utvecklingsstadium och processtyrning för verksamhet i tidigare utvecklingsstadier46. Detta 

fenomen stämmer inte på det fallföretaget Electrolux som befinner sig på en mogen marknad 

men använder sig av processtyrning i produktutvecklingen.  

 

 I den teoretiska syntesen argumenteras för att målstyrning inte kan skapa mervärde, men det 

är just kombinationen av målstyrning/sekventiellt arbete som  eliminerar möjligheten. Har 

företaget målstyrt och arbetar simultant så kan de skapa ett visst mervärde. Dock begränsar 

som tidigare nämndes innovation och visionärt arbete av målstyrning. 
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Som tidigare nämnts finns det flera faktorer som påverkar möjligheten att skapa mervärde. 

Enligt denna studie har det framkommit en lyckosam kombination av faktorer som i sitt 

sampel befrämjar samarbetet  mellan designer och konstruktör, att ett mervärde kan skapas.  

 

Kombinationen av nedanstående faktorer leder till mervärde vid produktutveckling. 

 

 Simultan produktutveckling enligt värdestjärnan. 

 Lärande kommunikation där idéer bollas över arbetsgränserna. 

 Kundbehov är kända och tillgängliga för båda parter. 

 Processtyrning som ram för båda parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
46 Normann, 1999 s.67-69 
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7.1 Kritik till det egna arbetet 

 

Att enbart försöka generalisera utifrån tre företag är svårt. Ett större antal fallföretag hade gett 

ett noggrannare resultat i studien. Även val av fallföretag skulle kunna ha varit annorlunda, då 

kunder till valda fallföretag var svåra att få tag på. Vi avsåg att få 25 kunder från varje företag 

men vi fick ett bortfall på Mora Armatur och Marbodal på tre kunder vardera. 

 

Intervjuoffren på företagen kan aldrig ses som helt objektiva då de själva jobbar på företaget 

vi ämnar göra vår fallstudie på. Att själv vara närvarande på företaget och med egna ögon 

studerat hur de samarbetade hade gett ett bättre resultat. Att bara intervjua två personer per 

företag kan även ge en skev bild av samarbetet mellan designer och konstruktör. Författarnas 

ovana att göra kvalitativa intervjuer kan ha gjort frågorna allt för ledande, men detta är svårt 

att avgöra i efterhand. 

 

Kritik kan även riktas mot tolkningen av teorin om involvering. En låginvolverad kund kan 

mycket väl känna ett mervärde. För att gå in i en djupare analys av kundens upplevda 

konkreta mervärde krävs djupare analys av större omfattning. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 

Ett förslag på ett intressant område att forska vidare på är att belysa ämnet ur ett 

ledarskapsperspektiv. Detta för att hitta faktorer som ledaren kan påverka för att skapa ett bra 

samarbete mellan designer och konstruktör. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Enkätresultat 
 
 
8.1.1 Electrolux 

 

1. Jag har köpt en produkt från Electrolux: 

Samtliga svarade ja på denna fråga.  

 

2. Så viktigt var priset för mig vid köpet:  

Här blev medianvärdet 3 där 1 var ej viktigt och 6 avgörande. 

 

3. Jag tycker produkten var:  

Här blev medianvärdet 3 där 1 var dyr och 6 var billig. 

 

4. Jag anser att även om det finns likvärdiga billigare produkter av andra märken 

betalar jag gärna mer för att få en produkt av märket Electrolux. 

Här blev medianvärdet 4 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

5. Jag köpte produkten p.g.a. en reklam jag sett. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var ja och 2 nej. 

 

6. Jag upplever att Electroluxprodukten håller en hög kvalité 

Här blev medianvärdet 5 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

  

7. Jag sökte mycket information om produkten innan köpet. 

Här blev medianvärdet 5 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

8. Jag tycker att Electroluxprodukten känns väldesignade. 

Här blev medianvärdet 5 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

9. Jag anser att Electroluxprodukten är: 

Här blev medianvärdet 4 där 1 var traditionell och 6 var nyskapande. 
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10. Vid köpet var tekniken/utseendet det viktigaste. 

Här blev medianvärdet 4 där 1 var tekniken och 6 var utseendet. Här fanns även alternativet 

annat med det använde ingen. 

 

11. Vid köpet av produkten var det viktigt för mig att den kommer från ett svenskt 

företag. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

12. Jag uppfattar det som att Electrolux produkter utvecklas i nära samarbete med 

kunders önskemål och krav. 

Här blev medianvärdet 4 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 
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8.1.2 Marbodal 

 

1. Jag har köpt en produkt från Marbodal: 

Samtliga svarade ja på denna fråga.  

 

2. Så viktigt var priset för mig vid köpet:  

Här blev medianvärdet 4 där 1 var ej viktigt och 6 avgörande. 

 

3. Jag tycker produkten var:  

Här blev medianvärdet 2,5 där 1 var dyr och 6 var billig. 

 

4. Jag anser att även om det finns likvärdiga billigare produkter av andra märken 

betalar jag gärna mer för att få en produkt av märket Marbodal. 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

5. Jag köpte produkten p.g.a. en reklam jag sett. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var ja och 2 nej. 

 

6. Jag upplever att Marbodalprodukten håller en hög kvalité 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

  

7. Jag sökte mycket information om produkten innan köpet. 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

8. Jag tycker att Marbodalprodukten känns väldesignade. 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

9. Jag anser att Marbodalprodukten är: 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var traditionell och 6 var nyskapande. 

 

10. Vid köpet var tekniken/utseendet det viktigaste. 

Här blev medianvärdet 5 där 1 var tekniken och 6 var utseendet. Här fanns även alternativet 

annat med det använde endast 2 och de skrev funktionen. 
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11. Vid köpet av produkten var det viktigt för mig att den kommer från ett svenskt 

företag. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

12. Jag uppfattar det som att Marbodalprodukter utvecklas i nära samarbete med 

kunders önskemål och krav. 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 
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8.1.3 Mora Armatur 

 

1. Jag har köpt en produkt från Mora Armatur: 

Samtliga svarade ja på denna fråga.  

 

2. Så viktigt var priset för mig vid köpet:  

Här blev medianvärdet 5 där 1 var ej viktigt och 6 avgörande. 

 

3. Jag tycker produkten var:  

Här blev medianvärdet 4 där 1 var dyr och 6 var billig. 

 

4. Jag anser att även om det finns likvärdiga billigare produkter av andra märken 

betalar jag gärna mer för att få en produkt av märket Mora Armatur. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

5. Jag köpte produkten p.g.a. en reklam jag sett. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var ja och 2 nej. 

 

6. Jag upplever att Mora Armaturprodukten håller en hög kvalité 

Här blev medianvärdet 5 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

  

7. Jag sökte mycket information om produkten innan köpet. 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

8. Jag tycker att Mora Armaturprodukten känns väldesignade. 

Här blev medianvärdet 4 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

9. Jag anser att Mora Armaturprodukten är: 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var traditionell och 6 var nyskapande. 

 

10. Vid köpet var tekniken/utseendet det viktigaste. 

Här blev medianvärdet 4,5 där 1 var tekniken och 6 var utseendet. Här fanns även alternativet 

annat med det använde ingen. 
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11. Vid köpet av produkten var det viktigt för mig att den kommer från ett svenskt 

företag. 

Här blev medianvärdet 2 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 

 

12. Jag uppfattar det som att Mora Armaturprodukter utvecklas i nära samarbete med 

kunders önskemål och krav. 

Här blev medianvärdet 3 där 1 var stämmer inte alls och 6 stämmer helt. 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuer 
 
8.2.1 Electrolux 

 
Designer Pelle Östlund den 29 april 2005 

Hur går det till när ni utvecklar en ny produkt? 

Det första vi gör är att titta på behoven, vad vill människan ha? Detta görs genom 

marknadsföringsbolag och hembesök där personer får komma med sina åsikter i sin trygga 

hemmiljö. Teamet i början på ett projekt, består av designers, marketing och konstruktörer, 

dessa gör gemensamt kundundersökningen så att alla de olika frågor kan bli besvarade på så 

bra sätt som möjligt. Det är viktigt att inte styra dem i konversationen, och istället låta kunden 

berätta vad som stör och irriterar dem, och på så sätt försöka lirka ut vad som ska göras för att 

kunden ska bli helt nöjd. Grundidén är att vi styr upp våran produktutveckling så att den ska 

landa där de här människorna känner sig trygga. 

Vi försöker nå både kunden som vill ha high class och kunden som måste kunna grädda 

tjugotvå bullar på en gång. Det gäller att hitta både formen och färgen som människor kan 

identifiera sig med. 

När man gör nya projekt så kan det vara svårt att lämna det gamla, och ta till sig det nya. Och 

svårare blir det man sen ska försöka övertyga, konstruktörerna och marknadsavdelningen, om 

att det gamla inte gäller längre. De ska ju köpa den nya idén och tro på den, de har ansvaret 

för att det går ihop med material, verktyg och arbete. Och marknadsföringsbolagen som ska 

göra marknadsföringskampanjer och hela den biten. Designerna har oftast inte det 

ekonomiska ansvaret för att det ska funka utan det har ju konstruktörerna, vi går bara omkring 

och har kul, sket det sig, fan jävla otur.  

 

Tydliga mål eller vision?  

När vi gör ett stort projekt som en helt ny plattform så är det ju en initiering i projektet där 

man bestämmer hur det ska se ut, och det är ju människornas behov som styr. Alla i projektet 

ska få fram sin åsikt, och om någon t.ex. säger nej till något så stannar projektet tills 

problemet är löst. Alla frågor måste vara besvarade och alla måste vara överens innan det kan 

gå vidare till produktion och investeringar för verktyg görs.  
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Hur nära är samarbetet mellan design och konstruktion? 

Våra produkter är ju ganska mogna, de finns ju redan. Det går inte att skrynkla ihop dem hur 

som helst. Om man ser rent historiskt så är utvecklingen från att värma mat i ett lerkrus över 

öppen eld till att värma mat i en rostfri kastrull inte så lång. Det handlar om uppvärmning i 

båda fallen. Man börjar med grundidén, jag bygger en modell som visar hur det ska se ut, sen 

får de en Cadritning, skiss, en yta, sedan ska de börja konstruera det här. Och då finns det 

komponenter som är standard, och man tittar på de ekonomiska aspekterna. Konstruktören 

kommer in i ett tidigt stadium i projektet och sedan bollas synpunkter fram och tillbaka. 

 

Finns det någon diskussion mellan er? Delar ni med er av kunskaper? 

Ja det tycker jag, , men vi har våra duster och vi bråkar och slåss. Om vi tar min kollega Nils, 

har är en person som jag funkar ihop med, han är en kul kille och han är nytänkande han ser 

och förstår vad vi snackar om. Sedan så är det ju så han har sina restriktioner och 

begränsningar, det går ju inte att göra allt som vi vill då måste han ju tweaka det där och då 

blir jag ju galen om han har gjort något som inte funkar i ytorna, de ser ju för taskiga ut, vad 

fan har han tänkt är han helt dum i huvudet, Omvänt så tänker ju han att nu har de där jävla 

idioterna tänkt ut någon ny grej som inte går att få ut ur verktyget, utan de tror ju att det bara 

ska komma ut av sig själv. I och med att vi har jobbat ihop sedan åttiotalet så har vi liksom 

skolat varandra genom åren. Vi har brottats med nya tekniker som 3D och katia, för när vi 

började så var det ritplanka som gällde. 

 

Tycker du att du kan motivera dina argument? 

Nisse förstår vad jag säger, men det finns en stolthet i deras arbete att göra en produkt som är 

snygg, bra kvalitet och allt ihop. Men jag tror att de ser, det är som en baby, de är med och 

fostrar det här barnet. De ser inte det som att det är min design utan de ser det som att jag 

kommer med en idé, sedan gäller det att få fram det här, den här babyn blir ju allas baby kan 

man säga. Den formen jag bygger på är ofta på den designfamiljen vi håller på med. Och de 

designfamiljerna byggs upp av behoven hos kunderna. För att se trender och former som vi 

tror på och så skapar vi en range med produkter, en kollektion ungefär som en modekollektion 

av kylskåp, spis, fläkt och allt vad det nu är. Och de formerna ska jag sedan plocka med mig 

in i det projektet jag är i. Vred, knappar, handtag så här allting ska formges på det viset, för 

sedan när det kommer ut ska det matcha då kylskåpet, diskmaskinen och det är jävligt viktigt 

att när jag är vid en checkpoint att jag visar var dom andra ligger också och det tycker jag när 
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det gäller som mot Nils då på fabriken, han har inte samma koll på det som jag har, den synen 

har inte han i alla lägen. Han ser sin spis, men han ser inte kylskåpet och det gör jag. 

Du har bredare syn på det alltså? 

Ja det är min liksom uppgift, det är min ansar att flagga att det här inte stämmer, eller nu fan 

får ni vrida till det här. Och det är där matcherna kommer, och då har ju jag den här kraften 

bakom mig, att om man inte följer formspråket, så kommer det i sin tur en dag att skada 

helheten. Då får dom igen det senare. Det är som att kissa i sängen, det är skönt när det är 

varmt men inte när det blir kallt.  

 

Löser ni eventuella problem tillsammans?  

Ja vi diskuterar, ja vi gör så att om kör ner till nitty gritty, så gör vi så att jag gör ett förslag, 

Nisse tittar på det, kommer tillbaka med en katiamodell. Han kommer tillbaka med någonting 

där han har fått ur verktyget, skruven eller vad fan det nu är. Och så tittar jag på det och säger 

du fan knäpp i skallen. Och ritar jag om den och så lämnar jag tillbaka den. 

Och vi bollar fram å tillbaka. Nisse och jag har arbetat så länge så jag litar på honom och jag 

tror han litar på mig med. Han vet ungefär vad jag vill ha, det är som ett äktenskap, jag vet 

vad kärringen kommer att säga. 

 

Feedback från kund/kundrelation?  

Vi går ut och så snackar vi med dom. Vi gör idéfaser och brainstorming, massa kackafoni. 

Sedan får vi upp en modell, vi bygger en modell, man trattar ju ner liksom, så bygger vi en 

modell i skum åt det där hållet, sedan visar vi det, eller man gör ett test på en grov sak, funkar 

den här ergonomin liksom. Så bjuder man hem de här personerna i kategorin liksom, så 

checkar man av mot dom, sedan gör vi marknadsundersökningar och har bussar ute vid 

stormarknader så får folk komma in och tycka. Och så får vi ut då liksom vad dom tycker och 

tycker inte, och vad dom väljer i första, andra och så vidare. Vi checkar av så vi har 

kunskapen om designen funkar eller inte för vår del. När vi gör den designfamiljen då måste 

vi scora rätt, folk måste välja det här i första hand. Och då tar vi konkurrenternas produkter 

och tejpar över alla varumärkena, ingen ser brandet. Och så får man bara tycke på utseende. 

Och ligger vi inte i topp går det inte igenom. Det är det enda raka för att få igenom ett projekt. 

Det här är dilemmat för oss designers, för vi menar att vi vet var behovet finns om fem år. Det 

vet inte dagens konsument. De som går och tittar på det här de jämför ju med vad de har sett 

idag, inte vad de ser om fem år. Det har de inte jävla aning om. Så vi har ett dilemma där. Så 
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då gäller det att stå för sin sak. Vägra att vika när det blåser åt fel håll. Då kan det bli som jag 

nämnde tidigare med segelbåten, man slår inte på vindskiftet utan man fortsätter ut på ett jävla 

hav någonstans. 

 

Konstruktör Nils Stegerud den 11 maj 2005 

Hur går det till när ni utvecklar en ny produkt? 

Jo ur min synvinkel så går det till såhär. Det börjar med att design skapar en mockup, och vad 

de gör då är att de gör en mockup och sedan gör de en marknadsundersökning och kollar med 

folk vad de tycker, där de fixar lite. Och i samband med den vevan så börjar de diskutera med 

oss. Och då är det i stora drag mitt jobb att mekanisera den här tremockupen så att det blir en 

fungerande produkt. Man brukar ju vara med ganska tidigt i projektet det är ju många grejer 

t.ex. om man har en spishäll med vreden ovanpå så måste man ju se till att man inte slår 

fingrarna i när man håller i stekpanneskaftet. Och då testar man hos folk vad dom tycker och 

är det acceptabelt och sådana saker som, fit, feel, och finish. Så att nu i M2, en ny 

spisgeneration så har det varit väldigt inriktat på det, mycket undersökningar med folk. Och 

den har varit väldigt fokuserad på att det ska vara visuellt, lätt att se in i ugnen och sådana 

saker va. Man testar lite bland kunder och bland internt för att se vad man tycker om saker. 

Man gör alltså en scanning, man kan jämföra med andra produkter vad som är fördel och 

nackdel. 

 

Tydliga mål eller vision?  

Nej så enkelvindigt är det ju inte, först och främst finns det en kravspecifikation man arbetar 

efter, om vilka funktioner som ska finnas med. Och med det finns ju en specifikation på 

funktionerna, och det finns en kravspecifikation vi arebtar efter. Sedan finns det ju 

kompromisser i det hela, men marknadssidan brukar oftast vara ganska tuff med att inte vilja 

stryka på någonting.  

 

Hur nära är samarbetet mellan design och konstruktion? 

Det är ett samarbete. Pelle kommer hit med en lösning där jag ser att handtaget är alldeles för 

smalt ute i ändarna, det går liksom inte att sätta in en skruv där. Då är det min sak att tänka 

fram en kompromisslösning kanske. Man får kompromissa från alla håll. Det går ju inte att 

översätta direkt vad man har gjort utan men vissa förändringar för att få det att fungera.  

Finns det någon diskussion mellan er? Delar ni med er av kunskaper? 
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Elakt brukar jag ju kalla honom för kulturarbetaren, man får lura varandra åt rätt håll, jag tror 

att vi är ganska vakna bägge två, vi vet vad det handlar om. Alla kugghjul snurrar på en gång, 

vi har ju en limit på priset. Och vad vi kan tänka oss att det kan kosta. Man kan inte plocka på 

hur mycket guld som helst, det måste ju vara säljbart. Och det är många diskussioner, lite om 

man ska vara kritisk ur min sida är ju det att det som är problemet är att designen aldrig blir 

riktigt fryst. Handtag och yttre designbitar spelar ofta alldeles för långt i projektet, ända till 

verktygen är satta nästan. Och det är det som jag ser som en problemgrej i det hela.  

 

Tycker du att du kan motivera dina argument? 

Ja visst kan jag det. Om det är en teknisk omöjlighet eller möjlighet, och för det mesta får jag 

kanske motbevisa, och tala om för Pelle att om du gör så, kommer det att kosta och det kanske 

inte hålla, eller att det blir problem i formsprutan eller vad som helst. Det är ju lite 

argumentera fram och tillbaka, sen är det mycket erfarenhet i sådana här jobb, då plast, plåt å 

andra bitar. Vad man kan göra och inte göra.  

 

Löser ni eventuella problem tillsammans?  

Vi arbetar båda på var sitt håll och tillsammans, kan man ju säga, så det är svårt och säga det 

beror ju på vilket fall det är. Han kanske säger till mig att tala om hur du tror att det måste 

vara för att fungera, Så kanske jag ger ett förslag till honom, och sen diskuterar vi det. Eller så 

börjar han i sin ände direkt då, och ändrar om lite, och så får jag titta på det igen om det 

fungerar. 

 

Feedback från kund/kundrelation? 

Vi gör kundundersökningar både genom hembesök hos testpaneler, när vi t.ex. ska ta fram en 

ny produkt, och vi har bussar som vi ställer ut våra produkter ihop med andra tillverkare. 

Sedan får kunderna rangordna dem utan att se tillverkarens märke. Och vårat måtto är att vi 

alltid ska vara den de tycker är bäst, andra plats räknas liksom inte. 
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8.2.2 Marbodal  

 

Designer Björn Söderström den 10 maj 2005 

Hur går det till när ni utvecklar en ny produkt? 

Först och främst så arbetar vi med omvärldsanalys, sen har vi årspaneler där vi bollar idéer 

med våra återförsäljare, det är mycket viktigt att få med deras kunskaper eftersom de har 

kontakt med slutkunden. Mer internt tittar vi på förbättringar gentemot produktionen och 

gentemot marknaden. 

 

Tydliga mål eller vision?  

Vi är hela tiden styrda av marknaden, vad kunderna vill ha och även av statistik på hur saker 

och ting säljer. Sortimentet vi har styr också, vi kan liksom inte göra något som är helt 

avvikande. Och sen är det avgörande hur många olika produkter vi ska ha i sortimentet. Ska vi 

banta eller bredda? Men vi är inte styrda uppifrån, vi arbetar ganska fritt, för vi måste vara 

flexibla gentemot marknaden. 

 

Hur nära är samarbetet mellan design och konstruktion? 

Det är väldigt nära fast på olika sätt, i ett tidigt stadium så är vi helt åtskilda, vi vill ju inte bli 

styrda under av en massa parametrar under den kreativa fasen. Så fort den fasen är klar så 

nästan det första vi gör är att ta fram en prototyp. Och det är prototypsnickarens uppgift att för 

hand skapa den. Det är först då vi får en indikation på hur det kommer att bete sig i 

produktionen, och man får en grov definition om det överhuvudtaget går att göra detta. När vi 

tycker att produkten är färdig så lämnar vi över till Anders Jakobssons team som sköter 

produktionsberedningen, man kan säga att nu tar konstruktion över projektet. Vi är sedan bara 

med för att bevaka våra intressen, så att de inte tullar på formgivningen. 

 

Finns det någon diskussion mellan er? Delar ni med er av kunskaper? 

Definitivt, däremot är vi ganska noga med att inte trampa in på varandras områden. Det är kan 

t.ex. vara lätt för oss på designavdelningen att tycka att det här borde man kunna tillverka på 

det här sättet, att vi har en idé om hur det skulle kunna gå till. Då kan vi få förklarat för oss att 

det är helt fel tillväga gångsätt, helt uråldrigt eller ekonomiskt ohållbart. Likaså när teknikerna 

går in och säger vad de tycker är relevant så kanske vi menar att det inte går för det ändrar på 

formen. Dialogen är väldigt påtalig, det blir ju ingen produkt om vi inte samarbetar med 
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varandra. Vi vet båda att man måste kunna kompremissa under resans gång för att kunna få 

fram produkten. 

 

Tycker du att du kan motivera dina argument? 

Nittio procent av det vi föreslår, som vi vill få in i sortimentet är sådant vi brinner för, sådant 

vi verkligen kämpat för. Då gör men allt för att motivera för det man tror på, sen kan man bli 

överbevisad på vägen att det kanske inte kommer att bli tillräcklig stor volym eller att 

produktionen blir för komplicerad. Vi skulle aldrig ta in något vi själva inte trodde på, för vi 

är mycket självkritiska innan vi går vidare med en idé till ledningen. 

 

Löser ni eventuella problem tillsammans?  

Ja det gör vi, men det är sällan vi gör ett bra jobb ihop om jag säger så. De har sina kanaler 

och källor som de arbetar med, men däremot har vi ständiga möten. Så om det är en produkt 

som ska in i sortimentet som är ganska komplex, arbetar vi parallellt samtidigt som vi 

försöker göra produkten enklare så arbetar de med sina kanaler för att underlätta 

produktionen. Sen har vi möten en gång i veckan och stämmer av och ser var vi hamnar. Men 

som sakt det är sällan vi skulle sitta ihop och arbeta, för vi har så olika syn på saker och ting.  

 

Feedback från kund/kundrelation? 

Båda och om man säger så. T.ex. nu på möbelmässan i Älvsjö visade vi upp en ny produkt 

som var en ren prototyp som inte var satt i produktion än men som vi ville ta in. Då hade vi en 

enkät som alla besökare fick fylla i, för att se vad de kände för den nya produkten. Just nu 

utvärderar vi om den ska den ska in i nästa års sortiment. Men den här typen av feedback har 

vi inte möjlighet att göra med alla produkter. Utan vissa saker känner man eller vet men helt 

säkert att det här är det sånt tryck på. Och mycket av den indikationen får vi från våra 

återförsäljare. Vid de här årspanelerna som jag nämnde tidigare så träffar vi utvalda 

återförsäljare som vi stämmer av idéer med. Här får vi reda på vad kunderna efterfrågar och 

här bollar vi både fram och tillbaka, vi visar nyheter och de kanske kommer med nya idéer. 

De brukar hålla med om åttio procent av det vi föreslår. Sedan när det kommit in i sortimentet 

så analyserar vi statistik på båda försäljning och reklamationer, för att se om det är något 

problem som måste lösas. 
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Vem av er skapar mervärde till produkten?  

För oss är det en självklar fråga. Det är vi. Vi sitter ju i första ledet i produktionen, det är 

ingen som sitter framför oss om man säjer så. Idéerna kommer härifrån, men det skulle ju inte 

vara möjligt att komma någonstans utan hjälp av produktionsberedningen, då skulle projektet 

stanna på mitt skrivbord. 

 

Konstruktör Anders Jakobsson den 29 april 2005 

Hur går det till när ni utvecklar en ny produkt? 

Den biten styrs mer av designavdelningen, vi kommer in när allt redan är spikat i stort sätt.  

 

Tydliga mål eller vision? 

Det blir lite för mycket av att högsta ledningen bestämmer att såhär och såhär ska vi ha det, 

och sen är det upp till oss att lösa det. 

 

Hur nära är samarbetet mellan design och konstruktion? 

Jag känner att samarbetet inte alltid fungerar så bra. Och jag tycker att det blir lite märkligt att 

en så pass slimmad organisation med så få inblandade, så det borde samarbetet fungera på ett 

annorlunda sätt tycker jag. Med ett personligt konstruktionsperspektiv här i företaget. Det är 

trotts att vi är så pass slimmad organisation så är vi för dåliga på att arbeta tvärfunktionellt. 

Så samarbetet kommer lite gran på kant.  

 

Finns det någon diskussion mellan er? Delar ni med er av kunskaper? 

Som jag nämnde tidigare så är inte tvärfunktionellt arbete vår starka sida, i slutändan så är det 

produktavdelningen som tar fram ett förslag att såhär vill vi ha det.  Sedan så är det upp till 

mig att lösa dom rent tekniska bitarna. Ja där kan jag känna lite gran att  jag tror att vi skulle 

kunna kommunicera mycket mer tvärfunktionellt mer. 

 

Tycker du att du kan motivera dina argument? 

Det kan jag väl i och för sig, men då är det rent produktionstekniska frågor, där jag känner att 

jag har, kunskapen bakom mig.  
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Löser ni eventuella problem tillsammans? 

Inte så mycket som man skulle vilja. En orsak till det, skulle kunna vara att vi är för åtskilda 

från varandra, och att vi inte har den kommunikation som skulle vara önskevärd. Det här är 

något som jag ser som ett stort problem, för det blir ibland svårt att göra ett bra jobb när man 

ska lösa allt på varsitt håll. Det hade varit bättre om vi inte bara skickade problemet vidare när 

man känner att man gjort sitt. Det blir liksom ganska sekventiellt alltså. 

 

Feedback från kund/kundrelation? 

Jag kommer aldrig i kontakt med kundernas åsikter utan det sköts av produktavdelningen, 

vilket kan göra att jag inte får den information som är nödvändig för att göra t.ex. 

förbättringar och liknande. 
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8.2.3 Mora Armatur 

 

Designer Gunnar Anderung den 13 maj 2005  Vector industridesign  

Mora armatur köpte in kranspakar från ett Italienskt företag till produktserien Sera med allt 

från kök till tvätt och bad. Men det visade sig att en Norsk konkurrent med en billigare serie 

köpt in exakt samma spak till sin egna serie. Då uppstod behovet hos Mora att göra en egen 

spak och ersätta den inköpta från Italien. 

 

Hur går det till när ni utvecklar en ny produkt? 

I inledningsfasen så var det flera designbyråer som gav offerter om projektet. Sen så kom jag 

in i produktfasen. Vi hade ett inledande möta där problemet med spaken diskuterades. På 

mötena var hela ledningen med, teknikchefen, marknadschefen o.s.v. 

Vi tvungna att kartlägga var produkten skulle positioneras på marknaden. Hur det är tänkt att 

produktionen ska gå till väga och vilka tidsramar vi har att arbeta efter. Därefter gör jag en 

arbetsoffert på det. Sen går det till som så i stora drag från min sidas sätt, förutom 

informationsfasen som är ganska stor där jag får input från de andra i projektet och får reda på 

vad de kan och vill, samt hur marknaden och konkurrenter ser ut. Så följer en fas av 

idéskissande, här kan formproblem dyka upp som t.ex. när man ska göra en detalj som ska 

passa flera olika armaturtyper med olika formspråk. Detta kräver väldigt mycket 

handskissande på form och designuttryck. Utifrån det materialet så sållar vi vidare till vilken 

väg vi ska gå. Och sedan så görs det enklare modeller i enkla material. Och då kan man mer i 

realiteten titta på begränsningar i produktionen och hur man kan spara material och vilka 

former som fungerar bäst. 

 

Tydliga mål eller vision? 

Jag hade väldigt fria händer initialt och det är väll en inställning från Moras sida också tycker 

jag, de tycker att det är mycket värt om designern tillåts vara fri i den första skissfasen. Det 

kan man ju vara där också för man låser ju inte upp något där. I exemplet där en ny spak 

skulle designas så var begränsningarna ganska naturliga, den skulle ju sitta på och fungera på 

de utvalda armaturerna.  
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Skulle du ha velat komma in tidigare i utvecklingsfasen i projektet med spaken? 

Nej, vad det gäller det här så var det det absolut tidigaste, problemet fanns där beträffande 

spaken och tidigare än så går det inte att komma in. Det var bara att plocka bort den gamla 

spaken och försöka komma på något nytt att ha där. Så i det här fallet gick det inte att komma 

in tidigare.  

Sedan så kan jag säga ganska generellt att, jag uppfattade produktserien som spaken skulle 

sitta på som ganska spretig formmässigt, det gick inte att se någon familjeidentitet egentligen 

förutom just då spaken som var lika på alla produkter i serien. Det var saker som 

konstruktörerna själva formgivit, och så ha Mora fungerat ganska länge har jag förstått. Men 

jag tycker ändå att de lyckats väldigt väl med mycket, men just detta exempel har väll den väll 

blivit lite nymodigt behandlad, de har t.ex. tagit fram någon ny tvättställsblandare t.ex. och 

stoppat in i den här serien och då har det inte stämt med det tidigare. Där har de missat lite 

gran att hitta ett sammanknytande formspråk. 

 

Hur nära är samarbetet mellan dig och konstruktion? 

Av och till, det blir ett väldigt nära samarbete när vi träffas och sätter oss ihop och diskuterar 

saker. Då blir det ett givande och tagande. Sedan p.g.a. att vi sitter på olika platser så arbeta vi 

på varsitt håll emellanåt, men det bollas en hel del idéer fram och tillbaks. 

 

Finns det någon diskussion mellan er? 

Ja det tycker jag. 

 

Finns det en lärande kommunikation? 

Ja, det är det absolut, för båda parter. De lär sig förstå hur jag tänker och vad jag står för och 

vill. Samtidigt lär jag mig väldigt mycket teknik från deras håll också. 

 

Känner du att du kan motivera dina argument? 

Ja jag kunde motivera former. Konstruktörerna hade en vilja att lära sig förstå också. I början 

är det ju ofta så att många inte är vana att diskutera form, men de blev öppna till det och kom 

in i det tankesättet också. Arbetet på Mora fungerade väldigt bra. 

 

Löser ni eventuella problem tillsammans? 
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Armaturer är ganska enkla produkter, även om jag inte är ingenjör så kan jag förstå 

begränsningarna. Ett problem som fanns vid designen av spaken var att jag velat göra tester 

och rapidprover på produkten innan den gick iväg och det beställdes produktionsverktyg. Jag 

vet att det var lite som saker som hade behövts ändrats som jag hade ritat som blev lite 

problematisk, men det var lite svårt att göra ändringar då det gått för långt och verktyget 

redan var framtaget.  

 

Prototyptest på kund innan produktionen sattes igång? 

Nej, men jag vill gärna att man kommer till det innan man tar fram verktygen för 

produktionsprocessen, jag tar ofta med det i offerter och försöker prata för hur viktigt det är 

med prototyptest på kund, men det brukar tas bort eftersom det anses kosta pengar. Hade jag 

fått välja själv så hade det blivit så. 

 

Får du någon info om vad kunder tycker från t.ex. marknadsavdelningen innan 

projektet startar? 

Nej, inte så mycket information, men det kanske var så att jag själv inte hämtar in det. I fallet 

med spaken hade de inte tänkt på att ta med det. De var så fokuserade på att problemet var att 

spaken var förväxlingsbar med den Norska konkurrentens. Så de tänkte väll inte på hur 

kunder uppfattar olika aspekter.  

 

Feedback från kund? 

Det som har kommit efter lanseringen av produkten har jag fått ta del av. Det har varit väldigt 

bra feedback, det vart ett lyft. Så nu har de kört serien längre än vad de planerade från början. 

Konstruktör Erik Heider den 9 maj 2005 

I stora drag hur går det till när ni utvecklar en ny produkt? 

Det börjar med en idé från marknadssidan och därifrån beställs jobbet. Det finns olika 

marknadsavdelningar för olika länder, vilka tittar på just deras behov. 

Om man till exempel ska utveckla en blandare så kan marknadssidan beställa en förstudie där 

en modell görs. Det beror lite på om man ska ta in en extern designer eller om vi ska designa 

själva. Första steget är att den går till konstruktions avdelningen där man titta på 

grundkonceptet, tekniken och dylikt.  

 

Tydliga mål eller vision? 
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Det är lite olika, ibland kan de vara väldigt diffust och då får man ta fram något grovt, en 

designmodell, en skiss eller vad som helst där man kan rama in det mer, så att säga. 

 

Du menar själva utseendet? 

Ja, men sen är det viktigt när ramarna är klara och man vet vad man vill ha, då blir det ju en 

riktig kravspecifikation. 

Hur nära är samarbetet mellan design och konstruktion? 

Det är väldigt nära, vi satt i senaste projektet precis bredvid varandra. Då hade vi gjort lite 

grovt själva hur vi ville att det skulle se ut, men det var ändå väldigt i början. 

 

Finns det någon diskussion mellan er? 

Det finns en dialog. Vi har ju vissa krav på vissa funktioner vi måste få in, sedan har ju 

designern idéer om designen, sedan gäller det att lösa den rent praktiskt, hur man ska 

konstruera dem, det går inte att rita något, som man inte kan göra i verktyget,  

 

Delar du med dig av dina erfarenheter? 

Ja det gör vi ju. I de fallen där externa designers är med så styr de väldigt mycket på utsidan 

och jag styr allt på insidan, sedan får det ju bli en kompromiss, för vissa saker tar ju en viss 

plats, tex. hur man sätter in en pip det går ju inte att göra hur som helst, det får ju finnas ett 

samspel när det inte går att göra, man får kompromissa och mötas på halva vägen. 

 

Tycker du att du kan motivera dina argument? 

Det beror på vad det är för designer, en del har ju fötterna på jorden, sedan så finns det de som 

svävar i det blå, allt gå ju inte att göra och det måste ju vara en rimlig tillverkningskostnad, då 

måste det finnas en dialog mellan konstruktionen, design eventuelle andra parter. Man måste 

få ner det till en rimlig kostnad sedan beror det ju på vad det är för marknad, om det är 

massproducering eller något enstaka exemplar. 

 

Löser ni eventuella problem tillsammans? Bollar ni idéer? 

Jag kan säga så här t.ex. att jag ser problem mellan en sak och en annan att vi får titta närmare 

på den, kan vi göra såhär istället, kan du tänka dig att ändra lite t.ex. där? 

 

Hur nära kunden utvecklas nya produkter? 
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Man gör oftast en marknadsundersökning först och sedan tar man fram designprototyper så 

fort man kan och så frågar man runt hos kunder och de som är nära kunder tex. agenturer, de 

som är närmare kunderna än vad vi är och försöker få feedback. Den informationen som 

kommer fram där får vi ta del av. 


