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Sinnlighetens teknokrati 
 

Vid all varuproduktion uppstår en tudelning;  
det är två ting som måste produceras, först och främst bruksvärdet men dessutom 

bruksvärdets yttre gestalt. Det är detta yttre sken som besitter konkurrenskraften. Den 
estetiska verkningskraften är med andra ord av största ekonomiska betydelse, framför allt när 
det gäller massfabricerade industriföremål. Det betyder att den som behärskar föremålets yttre 

gestalt (dvs. ytterst kapitalet) behärskar via sinnena också människorna, köparna.  
 

På detta sätt utvecklas en ”sinnenas teknokrati”. 
Det sker av ekonomisk nödvändighet. Den specialist som kapitalet avdelat för dessa 

arbetsuppgifter är designern, industriformgivaren. Sinnlighetens teknokrati innebär ett 
herravälde över människorna med hjälp av på teknisk väg producerade, konstgjorda fenomen, 

som fascinerar dem. Detta herravälde är således inte direkt, utan består i att människorna 
fascineras av estetiska fenomen. Ty det som menas med fascinationen är ju att dessa estetiska 

fenomen fängslar människornas sinnlighet. Behärskade av det sinnliga är de fascinerade i 
själva verkat behärskade av sina egna sinnen.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Selle, 1978 
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Sammanfattning 
 
I hantverkssamhället var designern och konstruktören en och samma person. I och med 
industrialiseringens effektivisering av produktionsprocessen delades dessa färdigheter upp i 
två olika yrkeskategorier. Dagens förändrade kundkrav har lett till att de tidigare separerade 
kompetenserna återigen måste förenas. Detta ställer höga krav på de värdeskapande processer 
som dagens produktutvecklande företag använder sig av för att de skall lyckas med att skapa 
mervärde i sina produkter.  
 
Företagen tvingas nu att sammanföra dessa uppdelade färdigheter och om de inte besitter 
tillräckligt med resurser att bygga upp interna produkt- och designavdelningar tvingas man att 
söka den kompetensen utifrån. Denna uppsats handlar om vilka faktorer som påverkar 
samarbetet mellan företag och designbyråer vid produktutvecklingssamarbetet för att skapa 
produkter som blir framgångsrika på marknaden. Genom fallstudier av 3 projektsamarbeten 
mellan företag och designbyråer, som alla resulterat i framgångsrika produkter, har vi med 
hjälp av enkäter och intervjuer med nyckelpersoner undersökt verkligheten. Vi har sedan 
analyserat och utvärderat samarbetsprocessen med hjälp av utvalda teorier för att ta reda på 
vilka omständigheter som bidragit till att skapa ett produktmervärde. Vid vår utvärdering har 
det framkommit att företagens tidigare erfarenheter av designsamarbeten påverkar de krav 
företaget ställer på designbyrån. Förutom erfarenheter är det också viktigt att projektet får en 
hög prioritet av ledningen. Hur designerns roll uppfattas påverkar också de förväntningar som 
ställs på projektet. Beroende på företagens tidigare erfarenheter av samarbeten med designers 
kan designerns roll få olika fokus. I undersökningen fann vi också att de teorier vi valt att utgå 
ifrån gällande styrningen av projektet och de värdeskapande aktiviteterna, till stor del stämde 
överens med sättet projektsamarbetet genomförts. Beroende på produktens komplexitet 
påverkas också samarbetsformen med de olika aktörerna. En viktig utgångspunkt är att det 
finns en ständig dialog mellan företaget och designbyrån så att man tillsammans, över de olika 
yrkeskompetenserna, kan enas om samma vision och mål. Något som inte täcktes in av våra 
teorier och som framkom vid intervjuerna var vilken roll personliga relationer och personkemi 
spelade vid samarbetet. Dessa hade betydelse framförallt vid valet av byrå, det första 
intrycket, och ifall man valde att fortsätta samarbetet i nya projekt.  
 
Som en av de intervjuade uttrycker det; ”- God design är en optimal kompromiss!” 
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1. Bakgrund 
Tittar man tillbaks på marknadssegmenteringens utveckling från början på 1700-talet till idag 
kan man se att det har skett en cyklisk utveckling. Efter hantverkssamhället där allt var 
skräddarsytt och produkter ofta hade en hög teknisk kvalité men var dyra, kom den 
industriella revolutionen och med den massproduktionen. I industrisamhället innebar detta att 
varor kunde produceras och säljas till låga priser men det fanns en missanpassning mellan 
produkter och individuella behov. Den mentalitet som rådde under standardiseringens era kan 
sammanfattas i Henry Fords klassiska uttalande: ”Kunden kan få sin bil i vilken färg som 
helst, bara det är svart!”2 Segmenteringen av markanden har förändrats under tiden, från att i 
grova drag rikta sig mot olika grupper till att nischa sig mot små segment med specifika 
behov. Henry Ford insåg visserligen vilka möjligheter bilmarknaden innebar och kunde 
tillgodose bilköparnas behov genom massproduktion, men föll i fällan att låta sig låsas i sitt 
tänkande av själva systemet. General Motors, med sina bilar i många modeller, storlekar och 
färger, började stjäla både befintliga och potentiella kunder från Ford.3 Inte förrän T-modellen 
förlorade sin ledande ställning på marknaden och konkursen var nära ändrade Ford sin åsikt 
och insåg vikten av formens förnyelse och en kontinuerlig design.4 Dagens kunder är på väg 
bort från det massproducerande samhällets konsumtionsmönster och deras aktiviteter och 
konsumtion är starkt fokuserade på förstärkningen av deras egen identitet.5  
 
På framsidan av Electrolux årsredovisning för 2003 står det inpräntat att de skall satsa mer på 
produktutveckling, och därigenom uppnå lönsamhet, tillväxt och skapa värde för aktieägarna. 
Electrolux ska ta fram produkter utifrån en stark insikt om konsumenternas behov. ”Från och 
med nu måste varje ny produktinvestering vara baserad på ett klart identifierat 
användarbehov”, skrev Stråberg i sin första kvartalsrapport som vd för Electrolux.6 
 
Sony Ericsson kunde räkna in nästan två år av förluster innan det vände upp under hösten 
2003. Lägger man ihop allt från de två sista Ericssonåren blir det en samlad förlust på 
omkring 50 miljarder kronor, den överlägset största förlusten i industrisveriges historia. 
Vändningen symboliseras framför allt av en mobil, T610. Den var kort sagt riktigt snygg och 
blev ännu ett bevis på hur snabbt det svänger i mobilvärlden. Efter att ha varit hopplöst ute 
blev Sony Ericsson plötsligt inne. Men en ny mobil lever inte mer än högst ett år och det 
krävs bara några få missar för att Sony Ericsson snart ska stå utan storsäljare igen. På Sony 
Ericsson är man högst medvetna om problemet. Alla från vd Miles Flint och nedåt pratar 
ständigt om betydelsen av att vidga produktportföljen. I vår kommer Sony Ericsson med sin 
första riktiga musikmobil vilken man tror kommer nå samma framgång som 
kameramobilerna. Men säg den trend som varar. Inbyggd kamera har numera blivit en 
standardfunktion och ska Sony Ericsson lyckas med sin strategi att vara teknikledande måste 
man snart komma med något nytt.7  
 
På en hård konkurrensmarknad bibehåller de företag som utvecklar en stadig ström av nya 
produkter eller tjänster den bästa och starkaste tillväxten och lönsamheten över längre 
perioder. Företag måste utveckla nya produkter snabbt på grund av snabbt förändrade 
kundbehov, ny teknologi och konkurrens. Dessutom har produkter idag en begränsad 
                                                 
2 Gummesson , 1998 
3 Normann, 1994 
4 Vihma, 2003 
5 Normann, 1994 
6 Svenska Dagbladet, 040728 
7 SvD, 041128 
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livslängd som bestäms dels av den generella innovationstakten på nya produkter på 
marknaden och dels av hur väl företagsledningen hanterar de olika stadierna i 
produktlivscykeln.8  
 
Svenska bolag ökar sina investeringar i design. Stora företag med fler än 200 anställda och 
bolag inom detaljhandel och möbel- industrin är mer benägna att investera i design än 
genomsnittet. Det visar en undersökning som Teknikföretagen och branschorganisationen 
Svensk Industridesign, Svid tagit fram. - Det finns ett stort medvetande hos företagen om 
design och ett förändrat inköpsbeteende och verksamhetens ledning arbetar tillsammans med 
designers för att förnya och utveckla verksamhetens affärsidé, säger Claes Frössén på Svid. 
Han påpekar att ett stort antal företag anser att det finns ett positivt samband mellan satsningar 
på design och lönsamheten i bolaget. I undersökningen konstateras dock att design är en 
faktor av flera och inte kan pekas ut som ett automatiskt framgångsrecept.  
- Det viktiga verkar vara hur design används och inte om, säger Tobias Nielsén på 
analysföretaget QNB, som genomfört själva undersökningen.9 
 
I den traditionella förståelsen, associeras ofta design med en person som är involverad i både 
designen och produktionen av ett objekt. Detta koncept förändrades under den industriella 
revolutionen, vilken initierade divisionaliseringen av arbetet samt behovet av specialisering. 
Resultatet blev att två olika grenar av design utvecklades, design som konst och design som 
teknik, båda med olika betydelse och med olika tyngdpunkt i lärandet. Bauhaus10 försökte 
sammanfoga dessa grenar, med Gropius som talade för ”giftermålet mellan design och 
maskin”, men sprickan mellan de två aspekterna av design bestod. På senare år, med ett skifte 
till att jobba i multidisciplinära team, har de två grenarna återigen sammanförts, om inte i en 
person så åtminstone i nära sammanfogade arbetsgrupper. Detta tätare samarbete mellan olika 
funktioner har uppmärksammat kultur och språkskillnader mellan avdelningar, och ökat 
behovet för att utveckla verktyg och metoder som kan överbrygga dessa skillnader och leda 
till ökad förståelse mellan medlemmarna. En annan faktor som bidragit till förvirringen kring 
design, fast det är allmänt känt att design skapas av designers, är enligt undersökningar att en 
stor del av designen eller beslut som påverkar design inte görs utav designers utan av andra 
personer i organisationen som ingenjörer och chefer. Olika utbildning leder också till olika 
inställning till problemlösning och detta kan delvis förklara företagsledares bristande 
förståelse för hur design kan leda till företagsframgångar. Saknaden av förståelse för 
skillnader mellan designers och ingenjörer gör att många företagsledare ser design och 
kreativitet som något mystiskt som inte kan ledas och därför bör lämnas därhän. Att skapa en 
förståelse och medvetenhet kring varandras kunskaper och ta med designers tidigare i 
processerna kan hjälpa till att skapa företagsfördelar som kan komma ur att man tar tillvara 
dessa skillnader i kunskap. Vare sig design bidrar eller inte till en produkts framgång eller ett 
företags resultat, så influeras den av ledningens attityd till den.11 – ”Om inte högsta ledningen 
har samma ambitioner som de inom koncernen så känner många människor att de jobbar i 
motvind.” säger Henrik Otto, designchef på Electrolux, i en artikel i Svenska Dagbladet.12 
 
Inom It branschen har man under en längre tid använt sig av konsulter. Det är en svårt prövad 
bransch som nu är på väg ut ur ett mer än tre år långt vinteride. Kjell Ulmfeldt, nyutnämnd vd 

                                                 
8 Kotler, 2005 
9 SvD, 041119 
10 Bauhaus, eg. Staatliches Bauhaus in Weimar, pedagogiskt och designhistoriskt viktig konst- och     
hantverksskola, grundad av Walter Gropius 1919.    
11 Von Stamm, 2003 
12 SvD, 040825 
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för Capgemini med 28 år i konsultbranschen, ser ljust på framtiden. Precis som flera andra i 
branschen hänvisar han bland annat till Ericssons vändning men det är också frågan om ett 
uppdämt behov av att modernisera och effektivisera gamla IT-system som tjänat ut sin roll. 
- ”Det är en blandad situation, men vi ser att kunder i första hand nu är ute efter att skapa nya 
intäkter. De viktigaste kriterierna för företagen när de nu ska välja externa tjänster är 
konsultens tidigare track record, den tekniska kunskapen och att de känner till och kan den 
bransch och sektor där kunden verkar. ”-De vill få valuta för sina investeringar och nå den 
affärsnytta man tänkt sig med projektet”, säger Kjell Ulmfeldt. Han fortsätter – ”Det vi måste 
förändra på marknaden är sättet att samarbeta med kunderna. Det är viktigt att lämna kvar 
kunskap när vi är klara. Stora projekt måste förankras i kundernas organisation och 
personalen måste få kompetens och kunskap”.13 
 
Organisationer börjar allt oftare söka expertis utanför sin egen verksamhet för att addera den 
talang och teknologi som de själva inte kan upprätthålla för att skruva upp 
produktutvecklingen. Konsulter och företag jobbar oftare ihop och på många olika sätt.14  
Det ett företag letar efter när de skall anställa konsulter är bland annat att få tillgång till det 
kunnande som en designer besitter. Denna expertis är ofta svår att nära och utveckla i alla 
utom de största företagen på grund av invanda mönster, kultur och struktur. När beslut skall 
fattas vill företag snabbt få tillgång till resurser som kan stärka deras behov och många företag 
idag har inte möjligheten att internt bygga upp en sådan kunskapsbank.15 Projekt med 
designbyråer kan uppstå på varierande vis. Företaget som söker designkompetens utifrån kan 
anordna en tävling där olika designers och designbyråer kan delta för att sedan välja det bästa 
alternativet. Detta kan kosta mycket pengar och är inte så vanligt i Sverige som i USA och 
resten av Europa men detta sätt ökar. Ett annat sätt är då studenter som skall göra 
examensarbeten tar kontakt med företag eller ibland tvärt om. Dessa projekt blir billiga för 
företagen då de inte behöver betala för designerns tid utan endast materialet. Ett tredje 
alternativ är då designern tar fram ett idéförslag och erbjuder sedan detta till ett företag och 
hoppas att de nappar så att de kan få betalt för det arbete de lagt ner. Även detta sätt är 
vanligare utomlands då svenska företag inte är lika vana att arbeta med design. Slutligen kan 
företaget kontakta med designern med ett specifikt uppdrag.16  
 
Dagens samhälle präglas av en skräddarsydd massproduktion som förenar stordriftsfördelar 
med individuella behov. Precis som i hantverkssamhället blir återigen varje individ sitt eget 
segment. Cirkeln är sluten, vi har gått ”forward to basic”, till individ- eller gruppanpassade 
erbjudande. Vi har fått en större mångfald av nya produktions- och värdeskapande metoder 
som inte utesluter varandra utan kompletterar varandra.17 
 

1.2 Problemdiskussion 
De förändrade kundkraven på vad som erbjuds på marknaden har lett till ökade krav på 
företagen att erbjuda differentierade produkter och tjänster i ett allt snabbare tempo. 
Produktlivscykeln för en vara eller tjänst har radikalt förkortats med den ökade 
globaliseringen och en allt högre grad av konkurrens. Konsumenterna nöjer sig inte längre 
med att ha en bil som fungerar, den skall erbjuda något mer – ett mervärde. Ett sätt för 
företagen att skapa ett sådant mervärde är genom innovationer i processer, aktiviteter och 
                                                 
13 Dagens Nyheter, 040426 
14 Tennity, 2003 
15 Tennity, 2003 
16 Intervju med T. Herrström, 050504 
17 Gummesson, 1998 
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tjänster för att tillgodose de nya krav som de ställs inför. Är man ett produkttillverkande 
företag ställs höga krav på en väl fungerande produktutvecklingsprocess som lyckas med att 
erbjuda ett mervärde samt att snabbt klara av att introducera produkten på marknaden. Denna 
expertis kanske inte alltid finns inom företaget, den är för kostsam att inhysa eller så saknas 
kompetensen för att bygga upp en sådan kunskapsbank. Många företagsmiljöer främjar heller 
inte alltid designerns kreativitet och behov av inspiration för att de skall lyckas tillföra 
produkten något extra. Ett alternativ kan då vara att ta in specialistkunskap utifrån för att 
addera till sin interna kompetens. Men för att få ut maximal nytta av denna expertis gäller det 
att ha ett väl fungerande samarbete. 
 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga vid produktutvecklingssamarbetet mellan företag och designbyråer 
för att produkten skall bli framgångsrik på marknaden? 
 

1.4 Syfte 
Genom fallstudier skall vi analysera och utvärdera samarbetsprocessen mellan kunder och 
leverantörer vid produktutveckling. De tre företag vi valt att studera har alla använt sig av 
varsin extern designbyrå och samarbetet har skett i projektform. Projekten är avslutade och 
alla produkter har ansetts framgångsrika då intresset för produkten varit stort på marknaden.  
 

1.5 Begreppsförklaringar 
Följande definitioner har valts ut för att användas i denna uppsats men vi är medvetna om att 
många andra definitioner finns av samma begrepp.   
 
Design - är den medvetna beslutsprocessen med vilken en idé omformas till en produkt eller 
tjänst.18 När vi i fortsättningen använder ordet design syftar vi på industriell design och då i 
samband med produktutveckling. 
 
Produktutveckling - innebär en undersökning av tekniska, marknadsmässiga, och ekonomiska 
faktorer för att utveckla en ny eller en förbättrad produkt, omfattande den samlade processen 
från idéstadiet och tills färdigutvecklade produkten har prövats och överförts i reguljär 
produktion och marknadsföring.19  
 
Framgångsrik produkt – är en produkt som genom innovationer i processer, aktiviteter och 
tjänster tillförts ett mervärde och genom det fått en stark genomslagskraft på marknaden.20 
 
Mervärde – är det värde som produceras då mänskliga aktörer (leverantör, kund och kundens 
kund) samspelar med varandra för att öka effektiviteten i sin egen värdeskapande process.21  
 
Kund och leverantör – är de aktörer vi undersöker relationen mellan. Hädanefter kommer vi 
att benämna kunden som företaget som köper in tjänsten (design) och leverantören som 
designbyrån som erbjuder tjänsten (design). 

                                                 
18 Von Stamm, 2003 
19 Hobaeck ,1969  
20 Baxter, 1996 
21 Normann, 1995 
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2. Metod 
Problemet; vilka faktorer är viktiga vid produktutvecklingssamarbetet mellan företag och 
designbyråer för att produkten skall bli framgångsrik på marknaden, skall vi belysa genom 
fallstudier. Med hjälp av dessa skall vi analysera och utvärdera samarbetsprocessen mellan 
företag och designbyråer vid produktutveckling. I metodkapitlet diskuteras vårt vetenskapliga 
förhållningssätt samt de strategier och metoder vi valt för att kunna svara på uppsatsens syfte. 
Både strategier och metoder har sina för- och nackdelar vilket tvingat oss att göra vissa val.  
 

2.1 Vetenskaplig ansats  
 

2.1.1 Induktion och Deduktion 
Det finns två typer av metoder som forskare kan använda sig av i sin vetenskapliga ansats: 
den induktiva metoden, där det vetenskapliga sökandet börjar med observationer och därefter 
formas teorier, samt den hypotetisk-deduktiva metoden. Vi använder oss av den senare 
metoden vilket innebär att vi utgår från befintliga teorier. Den hypotetisk-deduktiva metoden 
tar fasta på idén att man inte kan observera teorineutralt utan att man skall börja med att 
forma en hypotes som är en generell relationssats, och sedan låta hypotesen styra vilka 
observationer man gör. Vi har ställt upp ett antal teorier som vi tror påverkar samarbetet vid 
produktutvecklingsprojekt. Fördelar med den deduktiva metoden jämfört med den induktiva 
metoden är att den deduktiva metoden är mindre sårbar för kritik gällande hur observationen 
skall gå till samt att det är mindre risk för att leda forskare till att formulera felaktiga teorier. 
En nackdel med metoden är att man inte på ett enkelt sätt kan använda sig av den för att visa 
att hypoteser är falska.22  
 

2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ data 
Det finns en skillnad i vetenskaplig metod när det gäller kvantitativa och kvalitativa ansatser 
men dessa två kan dock mycket väl kombineras i samma undersökning.  Enkätundersökningar 
är exempel på kvantitativa ansatser där man räknar fenomen vilket innebär att man kartlägger 
deras utbredning eller deras kvantitet. Vi har använt oss av ett frågeformulär som är en typisk 
kvantitativ data. Detta har vi gjort för att få en så bred täckning som möjligt på de fenomen vi 
undersöker. Fördelar med kvantitativa data är att de lämpar sig för mätning av 
undersökningen och att analysen av stora mängder kvantitativ data är relativt snabb. En 
nackdel är att kvalitén i datan kan vara bristfällig och att den inte alltid är vetenskapligt 
objektiv. En kvalitativ ansats kan vara att genomföra en längre intervju med ett mindre urval 
än vid kvantitativa metoder. Avsikten är att få fram fylliga beskrivningar och den här ansatsen 
är användbar när man ska undersöka fenomen som man inte känner till så bra. Vi har använt 
oss av semistrukturerade intervjuer som ansats när vi samlat in kvalitativ data. Fördelar med 
kvalitativ data är att materialet är detaljerat och relevant och att det finns möjlighet till 
alternativa förklaringar som den kvantitativa datan inte ger. En nackdel är dock att tolkningar 
av den kvalitativa datan är nära kopplade till forskarens egna värderingar.23  
 

                                                 
22 Hartman, 1998 
23 Denscombe, 2000 
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2.1.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet (giltighet) behandlar hur bra, eller relevant, data representerar fenomenet. Mäter vår 
mätmetod verkligen den egenskap vi avsett mäta? Reabilitet (tillförlitlighet) rör 
undersökningens data, vilken data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas. Det 
finns olika sätt att testa ett datas reabilitet. En möjlighet är att upprepa samma undersökning 
på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om resultaten blir desamma är det ett uttryck för 
hög reabilitet, test-reabilitet. Ett annat tillvägagångssätt är att flera forskare undersöker samma 
fenomen. Kommer de fram till samma resultat är det ett uttryck för hög reabilitet vilket kallas 
internbedömarreabilitet. 24  
 

2.1.4 Primär och sekundärdata. 
Skillnaden mellan primär- och sekundärdata är att primärdata är data som samlas in för den 
aktuella undersökningen medan sekundärdata är data som redan finns insamlat. Svagheten 
med sekundärdata är att det kan vara svårt att värdera dess kvalitet och användbarhet då den 
inte är anpassad för att belysa forskarens frågeställning.25 Vi har i vår undersökning använt 
oss av primärdata som vi samlat in genom intervjuer och frågeformulär samt av sekundärdata 
i form av produktbeskrivningar, företagspresentationer och liknande skrivet material. 
 

2.2 Forskningsstrategier 
Enligt Denscombe finns det fem typer av strategier en forskare kan använda sig av för att få 
bästa möjliga utgångspunkt för att erhålla ett så bra forskningsresultat som möjligt. Den 
strategi vi kommer att använda oss av är fallstudier. Dessa inriktar sig på en (eller några få) 
undersökningsenheter i syfte att erhålla djupgående redogörelse för händelser, relationer, 
erfarenheter och processer som uppträder i den speciella undersökningsenheten. Fallstudier 
har varit underlaget för vår undersökning då vi enbart valt att studera några få 
undersökningsenheter och vi ville betona relationer och processer snarare än resultat och 
slutprodukter. De strategier vi inte kommer att använda oss av då de är för omfattande eller 
inte går att tillämpa på vårt syfte och undersökningsprojekt är: Surveyundersökningar, där 
man eftersträvar en bred och omfattande täckning samt mycket kvantitativ data, experiment, 
där man vill upptäcka nya förhållanden eller egenskaper i det material som man undersöker 
eller pröva redan existerande teorier. Aktionsforskningsstrategin, där forskaren och 
medarbetarna deltar i utformningen och utförandet av undersökningen och Etnografi som 
innebär en beskrivning av människor eller kulturer.26 
 

2.2.1 Fallstudie 
Fallstudien kännetecknas av att den är djupgående och belyser en eller några 
undersökningsenheter och målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda. Ett viktigt motiv till att vi valde fallstudier är att vi använder oss av en deduktiv 
ansats i uppsatsen och vid forskning som prövar teorier kan denna strategi som 
tillvägagångssätt användas med gott resultat. Eftersom vi vill undersöka vilka faktorer som 
bidrar till att skapa goda samarbeten (och därmed framgångsrika produkter) mellan företag 
och designbyråer vill vi lägga fokus på de relationer och processer som påverkar utbytet. Ett 
annat motiv till att vi valde fallstudier var att vi valt att undersöka fall där samarbetet redan 

                                                 
24 Johannessen & Tufte, 2003 
25 Lekwall & Wahlbin, 1993 
26 Denscombe, 2000 
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var avslutat och vid fallstudier skall ”fallet” som utgör undersökningens utgångspunkt existera 
före forskningsprojektet kommer in i bilden. Fördelar med att använda fallstudien är att den 
tillåter en rad olika källor, alla lämpliga metoder och källor kan användas för att undersöka de 
relationer och processer som man finner intressanta. Ytterligare fördelar är att vi får möjlighet 
att ta itu med förhållanden och sociala processer på ett sätt som surveyundersökningen inte 
tillåter och vid småskalig forskning kan man genom koncentrera ansträngningarna på ett fåtal 
undersökningsplatser. Nackdelarna med fallstudier är dock att de är känsliga för kritik när det 
gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat och att det finns en 
uppfattning om att de producerar mjuka data, vilket innebär att man menar att fallstudier 
snarare fokuserar på processer mer än mätbara resultat, och att de snarare bygger på 
kvalitativa data och förklarande metoder än kvantitativa data och statistiska, mätbara 
tillvägagångssätt. Vidare är en nackdel att det kan vara svårt att få tillträde till fallstudiens 
miljöer och detta kan leda till att forskningen går trögt.27 De specifika fall vi undersökt är 
samarbetena mellan; Telia (nuvarande Axcom) och Myra Industriell Design, Romedic och 
Myra samt samarbetet mellan Etac och A&E Design. Gemensamt för dessa tre projekt är att 
samarbetena är avslutade, det gällt produktutveckling och att samtliga ansetts lyckade då 
produkterna hävdat sig bra på marknaden.  
 

2.3 Metoder 
Denscombe presenterar fyra typer av metoder en forskare kan använda sig av i sin forskning; 
frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor.28 Vi har valt att använda oss av 
intervjuer, frågeformulär samt skriftliga källor. Var och en av metoderna har sina speciella 
styrkor och svagheter och vid valet av metod måste man fråga sig vilken som är den mest 
lämpade i praktiken för uppgiften. Observation har vi valt bort då projekten redan varit 
avslutade men vi har dock genomfört intervjuerna på företaget respektive designbyrån och på 
så sätt observerat den miljö samarbetet skett i.  
 

2.3.1 Intervjuer 
Då vi i vår undersökning vill ta reda på vilka faktorer som påverkar samarbetet, har vi valt att 
använda oss av intervjuformen då den lämpar sig då man vill gå på djupet och inte på 
bredden. Att få fram data kring erfarenheter, känslor och omedvetna föreställningar kan vara 
svårt genom att bara använda frågeformulär. Vi har även undvikit telefonintervjuer då miljön 
runt omkring, kroppsspråk och annat kan säga mycket utöver orden. Det har också gett oss 
möjligheten att besöka företagen på plats. Det finns olika typer av intervjuer; vid 
strukturerade intervjuer innehar forskaren en stark kontroll över frågorna och svarens 
utformning. En lista med frågor ställs och en begränsad uppsättning med svarsalternativ 
erbjuds informanten. Vid ostrukturerade intervjuer ger forskaren förslag på ämnen som sedan 
den intervjuade får prata fritt kring. Vi har valt att använda oss av en mellan form av dessa 
metoder – semistrukturerad intervju. Frågor har iordningställts i förväg men svaren har varit 
öppna och respondenterna har låtits utveckla sina synpunkter. Flexibilitet har även funnits i 
frågornas ordningsföljd så att den intervjuade kunnat tala utförligt kring sina idéer om det 
ämne som tagits upp. Fördelar med intervjuer är djupet och detaljrikedomen i den information 
som erhålls och ämnen kan utvecklas och följas upp. Denna information ger värdefulla 
insikter som grundar sig på nyckelpersonernas kunskaper. Att genomföra intervjuer kräver 
liten utrustning och är på så vis en billig metod. Intervjuer är även bra då de låter 

                                                 
27 Denscombe, 2000 
28 Ibid 
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informantens åsikter och idéer komma fram samt vilka prioriteringar dessa har. Intervjun 
tillåter även flexibilitet och möjliggör justeringar i frågorna. Validiteten ökar då data 
kontrolleras direkt då de samlas in samt svarsfrekvensen är hög då plats och tid bokas i 
förväg. En nackdel med intervjuformen är att den är tidskrävande då analysen kan vara 
besvärlig. Metoden producerar även icke-standardiserade svar vilket påverkar dataanalysen. 
Kontexten i vilken datan samlas in kan påverka intervjuarens objektivitet. Datan påverkas av 
kontexten samt vilka individer som medverkar vilken kan ge en ogynnsam effekt på 
tillförlitligheten. Informanten kan även påverkas av intervjuarens identitet och på hur frågorna 
ställs. Detta kallas intervjueffekten.29  Då vi haft begränsad tid samt ekonomi har vi valt 
företag som är belägna i Stockholmsområdet. De personer vi intervjuat har varit 
nyckelpersoner i de projekt vi valt att undersöka och de har suttit inne med kvalitativ 
information. Personliga intervjuer på mellan en till två timmar har genomförts med tre 
produktchefer (en på varje kundföretag) och tre projektledare (ansvarig designer på respektive 
designbyrå). 
 

2.3.2 Frågeformulär 
En nödvändighet vid kvantitativa ansatser är att man gör fenomenen konkreta genom att 
generalisera dem, detta görs för att man skall kunna mäta dem. Denna konkretisering av ett 
fenomen kallas variabel och den kännetecknas av att den har flera värden. Om man är 
tveksam till vad som är en variabel kan man som tumregel föreställa sig ett frågeformulär där 
frågan är variabeln och svarsalternativen är värdena.30 Vi har valt att undersöka åsikter, 
attityder, synpunkter, övertygelser och preferenser hos våra undersökningsobjekt genom att 
utforma ett frågeformulär. Det innebär att respondenten har gett ut information om känslor 
och fått uttrycka värderingar genom att väga alternativ mot varandra på ett sätt som kräver att 
han eller hon snarare bedömer saker än redogör för fakta.31 Vi använder oss av data på 
ordinalskalenivå vilket innebär att vi har placerat variabler av olika typer som ”fråga” och 
använt 6 kodrutor som valmöjlighet mellan det värde respondenten anser att variabeln har. 
Svar i ruta 1-3 motsvarar variabelns vänstra värde och svar i ruta 4-6 motsvarar variabelns 
högra värde. Respondenten har fått svara på hur han eller hon uppfattar sin organisation samt 
projektsamarbetet. Vid utvärderingen valdes vissa frågor ut och delades in i kategorier för att 
belysa de fenomen vi avsett att undersöka. Samma fråga har återkommit för att belysa flera 
fenomen då frågorna vi ställt kan appliceras på mer än en variabel. Vi valde att använda oss 
av fasta frågor vilket innebär att respondenten endast tillåtits ge svar genom att välja bland de 
svarsalternativ som getts på frågeformuläret. En fördel med fasta frågor är att svaren på ett 
enkelt sätt låter sig kvantifieras och analyseras men nackdelen är att respondenten får mindre 
möjlighet att ge svar på det verkliga förhållandet eller inställningen till ämnet och att hans 
eller hennes åsikter inte stämmer överens med de alternativ som återges i formuläret.32 

2.3.3 Skriftliga källor 
Vi har tagit del av skriftliga källor främst i form av företagsbroschyrer, men i viss mån har vi 
också läst tidningsartiklar som handlat om de produkter vi valt att inrikta oss på. Vi har även 
använt oss av internet, främst de organisationer vi valts hemsidor, för att få information om 
företaget eller designbyrån.  
 
 
                                                 
29 Denscombe, 2000 
30 Johannessen & Tufte, 2003 
31 Denscombe, 2000 
32 Ibid 
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3. Teori 
Den problemfrågeställning denna uppsats avser belysa är; vilka faktorer är viktiga vid 
produktutvecklingssamarbetet mellan företag och designbyråer för att produkten skall bli 
framgångsrik på marknaden? De förändrade kundkraven på vad som erbjuds på marknaden 
har lett till ökade krav på företagen att erbjuda differentierade produkter i ett allt snabbare 
tempo och produktlivscykeln för en vara har radikalt förkortats. Är man ett 
produkttillverkande företag ställs höga krav på en väl fungerande produktutvecklingsprocess 
som lyckas erbjuda ett mervärde till kunderna samt att den snabbt skall klara av att 
introducera produkten på marknaden. Denna expertis kanske inte alltid finns inom företaget, 
ett alternativ kan då vara att ta in kunskap utifrån för att addera till sin interna kompetens. 
Men för att få ut maximal nytta av denna expertis gäller det att ha ett väl fungerande 
samarbete. 
 
I vår uppsats är det övergripande fenomenet produktdesign genom samarbete och vår 
målvariabel är mervärde. För att ta reda på vilka faktorer vid produktutvecklingsprojekt som 
genererar detta mervärde och därmed framgångsrika produkter har vi valt ut ett antal teorier 
som behandlar vad vi förmodar påverkar samarbetet. Vi använder oss av teorin dominerande 
idéer eftersom dessa idéer styr hur ett företags ledning agerar och uppfattar olika situationer 
och dessa idéer påverkar därigenom samarbetet. Mål- och processtyrnings teorin är en 
planeringsfilosofi som menar att det finns två olika synsätt för hur organisationer styr sina 
aktiviteter för att skapa konkurrensfördelar. Vilket synsätt en organisation har påverkar sättet 
de leder sina projekt. Teorierna värdekedjan och värdestjärnan är båda teorier som 
behandlar hur organisationer genomför sina aktiviteter för att skapa ett mervärde. I vår 
uppsats använder vi oss av dessa för att se på vilket sätt företag och designbyråer samarbetar 
för att skapa ett mervärde vid produktframtagningar. Teorin produktutveckling använder vi 
för att belysa hur företag och designers samarbetar i produktutvecklingsprojekt. Design är det 
verktyg som används vid produktutveckling för att skapa differentiering hos ett företags 
produkter. Vi använder oss av teorier om designprocessen som illustrerar hur design används 
som ett strategiskt verktyg inom ramen för de olika typer av produktutvecklingsmetoder vi tar 
upp. Newcombs kommunikationsmodell belyser objektens attityder till uppgiften och hur 
kommunikationen påverkas i en social gemenskap. 
 
Företag kan ses som öppna system som interagerar med sin omgivning där olika former av 
inputs omvandlas till outputs, denna process kallas utbytesprocessen. Ett företag måste skydda 
sina utbytesprocesser mot störningar som kan leda till begränsad effektivitet och man 
eftersträvar att utforma ansvarsområden, informationsvägar och problemlösningsrelationer på 
ett sätt som stöder utbytesprocessen. Detta arrangemang, hur resurserna ordnas och deras 
karaktär, kallas för ett företags organisatoriska struktur. Effektiviteten i utbytesprocessen 
bestäms således av vilka villkor ett företag uppnår med utbytesmiljön, dvs. hur väl företagets 
struktur utformas för att stödja utbytesprocessen. De interna förhållandena och relationerna 
till utbytesmiljön förändras kontinuerligt och genom utbytesprocessen kan företaget förändra 
sin utbytesmiljö – detta förhållande kallas för utvecklingsprocessen 33och det är denna process 
vi skall titta närmare på. 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Normann, 1995 
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3.1 Teorier 
 
Enligt Marx motsvarade mervärdet det överskott som uppstår i den kapitalistiska 
produktionsprocessen genom att arbetarna producerar ett värde som är högre än det värde 
kapitalisten betalar för användningen av deras arbetskraft. Mervärdet ökar om arbetets 
intensitet, arbetstidens längd eller arbetets produktivitet ökar och minskar om lönen stiger. 
Mervärdet omvandlas till pengar om produkterna säljs till ett pris som motsvarar deras 
arbetsvärde. I den mån priset avviker från arbetsvärdet avviker den realiserade vinsten från 
mervärdet. För Marx var produktionen och realiseringen av mervärdet själva grunddrivkraften 
i ett kapitalistiskt samhälle.34 
 
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.35 
 
Grönroos beskriver grundvärdet som den fysiska produkten och upplevelsen av dess tekniska 
kvalitet. Mervärdet är genomgående en fråga om upplevelser som skapas genom pålagda 
fördelar gentemot liknande produkter. Kundens upplevda totala värde är grundvärdet plus 
eller minus mervärdet.36 
 
Vi kommer att använda oss av begreppet mervärde genom att titta på den 
produktutvecklingsprocess där det tillförts i form av design och som genom värdeskapande 
relationer mellan företag och designbyråer resulterat i framgångsrika produkter på marknaden.  
 

3.1.1 Dominerande idéer 
I varje organisation finns en uppsättning värderingar, normer, begrepp och antaganden som 
tillsammans utgör en viktig del av den verklighet aktörerna befinner sig i. Denna verklighet 
kallas idésystemet och det innefattar medvetna uppfattningar om företagets roll och uppgift 
och antaganden om vilken organisationsstruktur som skall användas för att uppnå effektivitet. 
Alla idéer har dock inte ett avgörande inflytande, det pågår en ständig ”kamp” om vilka idéer 
som skall accepters och vara vägledande för företaget. Vinnarna i denna kamp kallas för de 
dominerande idéerna. De signifikanta aktörerna är de personer med tillräcklig makt och 
inflytande för att påverka de dominerande idéerna. Hur företagets ledning agerar beror på de 
dominerande idéerna och hur man uppfattar olika situationer. Företagsledningen kan här 
misslyckas på olika sätt; den aktuella situationen kan misstolkas, de dominerande idéerna kan 
vara bristfälliga eller kanske inte kan klara av komplicerade situationer. Misfits mellan 
företagets dominerande idéer och dess utvecklingssituation leder i sin tur till andra misfits och 
måste därför elimineras i första hand om man önskar få bestående förändringar. Det är de 
dominerande idéerna och själva problemlösningsförmågan som måste vara 
situationsanpassade och fungerande.37 Vi kommer att använda oss av teorin om de 
dominerande idéerna genom att undersöka hur våra undersökningsobjekt företaget uppfattar 
design. Vi kommer även att använda oss av de signifikanta aktörerna genom att titta på om 
dessa aktörer ser på design som strategisk resurs och om detta är det synsätt som dominerar i 
företaget. Vi utgår ifrån att dessa dominerande idéer påverkas av tidigare erfarenheter av 

                                                 
34 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 
35 Normann, 1995 
36 Grönroos, 2000 
37 Ibid 
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designsamarbeten och att detta i sin tur påverkar ledningens inställning till design och hur de 
då prioriterar produktutvecklingsprojektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 138 

De dominerande idéerna är en produkt både av företagets historia och av de signifikanta aktörernas personliga 
utveckling. 

 

3.1.2 Styrning av aktiviteter 
 
Det finns två planeringsfilosofier för hur ett företag kan styra sina aktiviteter – mål eller 
processtyrning.39 Vi kommer att använda oss av dessa två synsätt genom att tillämpa de på 
aktiviteten projekt. Vi kommer att utvärdera hur projekten i våra undersökningsobjekt har 
styrts och genom detta visa på hur styrningen av projektet påverkar slutresultatet. Nedan 
kommer först en beskrivning över de båda filosofierna och därefter en kort presentation av 
hur ett projekt definieras. Därefter beskriver vi hur ett projekt ser ut beroende på om det är 
mål eller processtyrt.  
 
Målsyn 
Målsynen har länge varit dominerande och ses som den ”traditionella planeringsfilosofin”. 
För att ett framtida önskat tillstånd skall kunna nås formuleras tydliga mål vilka delas in i 
olika delmål. För att nå målen utformas olika alternativ och sedan väljs det alternativ med 
högsta måluppfyllelse. Denna planeringsteknik bygger på modellen om den rationella 
beslutsfattaren. Målsynen är lämpligt i väl avgränsade och kända planeringsmiljöer eller då 
man har så överlägsen styrka, att man i sin planering inte behöver ta hänsyn till omgivningen. 
Den här typen av planeringsfilosofi passar bra vid mogna stadier i företagets utvecklingscykel 
och spänningar och misfits är inte önskvärda utan elimineras genom planeringen.40 
 
Processyn 
Processynen utmärks av att man formulerar en vision av ett framtida tillstånd och denna 
planeringsfilosofi bygger på de insikter man för tillfället har och med utgångspunkt från 
visionen formuleras sedan ett eller flera första steg i en process. När man kommit en bit på 
vägen bör erfarenheterna utvärderas, visionen ändras med hänsyn till det nu aktuella 
kunskapsläget och nya processteg formuleras. Planeringen ses som ett inlärningsförlopp i 
vilket perspektivet ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder. Människan (och 

                                                 
38 Normann, 1995 
39 Ibid 
40 Ibid 
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företagsledningen) ses som ett lärande och kunskapsbyggande system och processynen är 
lämplig i komplexa planeringsmiljöer. Den passar bäst vid tidiga stadier i företagets 
utvecklingscykel. Spänningar och misfits är i stor utsträckning önskvärda och utgör resurser i 
planeringen; ibland eftersträvar man att skapa spänningar.41  
 
Projekt 
En definition av projekt är att det som primärt särskiljer ett projekt från annan verksamhet är 
dess avgränsning i tiden. Ett projekt initieras för att genomföra en förändring, till exempel att 
utveckla en produkt. Syftet med förändringen – att lösa projektuppgiften – står i centrum. 
Projektuppgiften kan beskrivas ha tre dimensioner uppspända i en liksidig triangel och dessa 
är; tid – projektet har en avgränsning i tid, funktion – projektets funktion är att lösa en uppgift 
samt kostnad – de resurser som avsätts påverkar projektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 242 

Definition av projekt 
 
Vi kommer dock inte att beakta dimensionerna kostnad och tid, visserligen tror vi att detta 
kan påverka samarbetet men då ramarna för de projekt vi undersökt redan var fastställda var 
detta inga variabler som togs i beaktning. 
 
Målstyrt projekt 
Om ett företag använder sig av målstyrning påverkar detta projektarbetet. Traditionellt 
målstyrda projekt uppfattas som en tillfällig modifiering av den existerande 
huvudorganisationen och projekt inrättas som tidsbegränsade, tillfälliga grupper som drar till 
sig människor från olika avdelningar och specialiteter för att lösa en bestämd uppgift; att 
utveckla en ny produkt, införa ny teknik eller genomföra en omorganisation o.s.v. När denna 
uppgift är löst upplöses projektgruppen och den lösning som skapas plöjs ner i organisationen. 
Vid utvärdering av målstyrda projekt förutsätts det att organisationen redan på 
planeringsstadiet har tagit ställning till problemets valör och förutsatt att projektmålet har 
uppnåtts tar man för givet att projektresultaten också skall implementeras. Vi vet vad vi skulle 
uppnå med projektet och utvärderingen består i att avgöra hur mycket av detta vi faktiskt 
uppnådde.43  
 
Processtyrt projekt 
När aktiviteterna i ett företag styrs enligt processynen blir även projekten processtyrda. Här 
ses projektsamarbetet som ett organisatoriskt experiment, som ett led i en söka-lära-process. 
Vid denna typ av projekt är operationell effektivitet inte det bärande elementet i 
produktarbetet utan processynen flyttar produktutvärderingens fokus från processen till 

                                                 
41 Normann, 1995 
42 Brulin, 2002 
43 Christensen & Kleiner, 1997 
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relationen mellan problem och lösning. Vi vet vad vi faktiskt har uppnått, utvärderingen 
består i att avgöra vad vi har uppnått med detta.44 
 
Beroende på vilket synsätt en organisation har på styrningen av projekt ser förutsättningarna 
för att skapa framgångsrika produkter olika ut. Vi kommer att använda oss av den 
processtyrda projekt teorin som mall när vi undersöker hur produktutvecklingsprojekten vi 
undersökt bedrivits. Dessutom kommer vi att använda oss av inlärnings- och 
utvecklingsperspektivet i processynen när vi undersöker hur företaget och designbyrån ser på 
designerns roll vid samarbetet. En organisation kan uppfatta designern som expert eller 
designern som coach vilket innebär att företaget och designbyrån har en föreställning kring 
vad designerns uppgift är vid samarbetet. Som expert är designerns primära mål uppgiften och 
som coach är processen det främsta designern arbetar med. 45 Använder företaget sig av 
processtyrning antar vi att designerns roll måste vara en blandning mellan dessa två 
ytterligheter för att organisationen skall kunna ta åt sig de kunskaper designbyrån besitter.  
 

3.1.3 Värdeskapande aktiviteter 
 
Värdekedjan 
Det finns två olika sätt en organisation kan styra sina värdeskapande aktiviteter och 
konkurrensfördelar växer fram beroende på hur ett företag organiserar och utför dessa 
aktiviteter. Det traditionella sättet är en värdekedja, vilket innebär att ett mervärde skapas 
genom att aktörerna i tur och ordning adderar sin del av mervärdet till produkten. 
Värdekedjan bygger på nio grundläggande interna aktiviteter som är dels primära (den 
ingående logistiken) och dels stödjande (företagets interna infrastruktur). Värdekedjan söker 
isolera enskilda aktiviteter och se deras bidrag till värdeskapande för kunden liksom deras 
kostnader. Kedjan är i första hand sekventiell och funktionerna avgränsade, men den berör 
dock interaktion och parallella aktiviteter samt betydelsen av allianser. Dock är kundens 
viktiga roll i kedjan borttappad och kunden förblir en passiv mottagare.46 
  
Värdestjärnan  
Ett modernare sätt att styra sina värdeskapande aktiviteter är genom värdestjärnan. Här ses 
relationer och interaktion med kunden som ett led i en värdeskapande process och leverantör 
och kund är samproducenter av en vara eller tjänst. Denna innovationsprocess med avseende 
på samarbete leder till skapandet av nya erbjudande. Samarbetet mellan ekonomiska aktörer 
är inte längre linjärt och sekventiellt som värdekedjan beskriver. Kontaktytorna mellan dem 
omdefinieras och gör det möjligt att omfördela aktiviteter mellan olika aktörer. Relationerna 
mellan två aktörer är vanligen långt mer komplex än vad som är möjligt att beskriva med 
hjälp av den linjära tillverkning – försäljnings modell som värdekedjan bygger på. Istället för 
att i tur och ordning öka produktens värde, skapar de aktörer som deltar i 
produktutvecklingssamarbetet erbjudande genom olika former av samproducerande relationer. 
I värdekedjan har aktörerna bara kontakt med de aktörer som befinner sig närmast före 
respektive efter dem i kedjan; enligt samproduktionsperspektivet finns det kopplingar åt alla 
håll. Här är också kunden en del av den värdeskapande processen och leverantörerna får 
genom samproduktionsperspektivet en indirekt koppling till kunden kund. Eftersom 
värdeskapande system involverar mer än en aktör blir det nödvändigt med arbetsfördelning. 
Aktörerna hjälper varandra att utföra sina respektive uppgifter och denna 
                                                 
44 Christensen & Kleiner, 1997 
45 Intervju med R. Bau, 2005 
46 Gummeson, 1998 
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omfördelningsprocess kallar Norman för omkonfigurering. De alltmer komplexa inter-
organisatoriska relationerna kommer att tvinga företag att ompröva sina organisatoriska 
strukturer och processer och en gränsöverskridande företag kommer att bli en central 
kompetens.47  
 
Vi kommer att använda oss av teorier om värdeskapande aktiviteter genom att utreda om de 
företag och designbyråer vi valt att undersöka arbetar med värdeskapande enligt värdestjärnan 
och hur detta samproduktionsperspektiv påverkat mervärdet i slutprodukten. Vi kommer inom 
ramen för denna teori även att ta upp hur designbyrån, genom samproduktionsperspektivet 
med företaget och dess kunder, måste ta hänsyn till kundens kund vid produktframtagningen 
beroende på komplexiteten i produkten. Kundens kund kan vara en brukare (vårdtagaren som 
sitter i en rullstol), användare (vårdaren som kör rullstolen) eller en återförsäljare.  
 

3.1.4 Produktutveckling 
 
Sekventiell produktutveckling  
Det finns omfattande forskning om hur nya produkter och produktionsprocessen skapas, 
traditionellt är teorier om en linjär utvecklingskedja från forskning till färdig produkt. I denna 
sekventiella modell spelar grundforskning och teknik en framträdande roll. Många företag har 
traditionellt använt ett sekventiellt tillvägagångssätt vid produktutveckling. Nya produkter 
utvecklas enligt denna modell i en serie steg som följer på varandra. Varje avdelning arbetar 
individuellt med att färdigställa sin del i processen innan produkten förs vidare till nästa 
avdelning där nästa steg i processen inleds. Vid sekventiell produktutveckling tas designbyrån 
in i ett av stegen och arbetar då endast med de aktörer direkt före och direkt efter i kedjan och 
här ses designern främst som en expert. Den här typen av produktutveckling kan liknas vid ett 
stafettlopp där produkten lämnas vidare från avdelning till avdelning. Modellen har sina 
fördelar – den hjälper till att skapa ordning och kontroll i riskabla och komplexa 
utvecklingsprojekt. Men den kan vara väldigt långsam. En flaskhals i ett steg i processen kan 
skada och förlänga hela projektet.48   
 

 
Figur 349 

Linjär produktutveckling med exempel på var designbyrån kan komma in i de olika stegen i processen. 
 

                                                 
47 Normann, 1995 
48 Kotler et al., 2005 
49 Ibid 
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Linjär designprocess  
Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling. 
Designprocessen var länge en process som skedde omedvetet i den enskilda personens hjärna 
och i den stora organisationens ledning. Med industrialiseringen, och speciellt i början av 
1900-talet, började man göra försök att beskriva och utveckla metoder för att få större kontroll 
över processen som många menade till allt för stor del styrdes av slumpen. Att arbeta med 
design vid en linjär produktframtagning innebär att man anser att designprocessen är linjär 
och planeringsbar och man brukar av pedagogiska skäl dela upp den i olika moment. Det 
avgjort vanligaste sättet att beskriva designprocessen är i form av flödesscheman eller, om 
man så föredrar, med ett antal lådor beskrivande olika steg i processen. Ofta görs åtskillnad 
mellan momenten analys, syntes och utvärdering, vilket kan stå för en allmänt accepterad 
modell av designprocessen.50  
 
 
Simultan produktutveckling 
Ett annat, modernare, synsätt är att man istället för den sekventiella 
produktutvecklingsmodellen pratar om simultana utvecklingsprocesser. Sidospåren är många i 
den simultana processen, istället för att arbeta linjärt gäller det att kunna arbeta parallellt vid 
produktframtagningar. I denna modell arbetar de olika avdelningarna inom företaget tätt 
tillsammans med designbyrån och överlappar stegen i utvecklingsprocessen. 51 Idag ställs det 
höga krav på företag att snabbt kunna komma ut med nya produkter då produktlivscyklerna 
förkortats och konkurrensen på marknaden ökat. För att lyckas med detta har fler och fler 
företag bytt ut den sekventiella produktutvecklingsprocessen mot en snabbare mer flexibel 
simultan produktutveckling eller teambaserad metod. Istället för att produkten lämnas över 
från avdelning till avdelning samlar företaget ihop en grupp/team av personer från olika 
avdelningar som följer med produkten från start till slut. Simultan produktutveckling liknar 
mer en rugbymatch än ett stafettlopp – gruppmedlemmar passar den nya produkten fram och 
tillbaka samtidigt som de rör sig mot det gemensamma målet - en lyckad produktlansering av 
den nya produkten. Högsta ledningen ger produktutvecklingsteamet generella strategiska 
direktioner men klara produktkrav eller arbetsplan. Detta utmanar teamet med klara mål men 
ger dem frihet att och resurser att själva bestämma hur. Även denna modell har sina brister. 
Snabb produktutveckling kan vara riskabel och mer kostsam än en långsammare mer ordnad 
sekventiell modell. Och den skapar ofta spänningar och förvirring inom organisationen. Men i 
snabbt förändrade industrier som möter allt kortare produktlivscykler, är vinsterna med en 
snabb och flexibel produktutveckling större än riskerna. Företagen kan få ut nya förbättrade 
produkter på marknaden snabbare än sina konkurrenter och på så vis vinna 
konkurrensfördelar.52 
 
Cyklisk designprocess 
När man arbetar med den simultana produktutvecklingsprocessen har man en annan syn på 
design än vid den sekventiella. Den här teorin förespråkar en cyklisk eller interaktiv process, 
där det sker en ständig växling mellan momenten. Den cykliska modellen vill visa att 
designprocessen inte är uppdelbar i ett antal förutsägbara steg. En följd av detta blir att 
designprocessen leder till en konstant omprövning av problemet. Designproblem kan generellt 
sägas vara svårdefinierbara och ostrukturerade, vilket hör till de största hindren för att införa 
rationella metoder för design.53 

                                                 
50 Rosell, 1990 
51 Brulin, 2002 
52 Kotler et al., 2005 
53 Rosell, 1990 
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Vi kommer att använda oss av teorin om simultan produktutveckling och därigenom även 
teorin om den cykliska designprocessen som riktmärke när vi undersöker hur 
produktutvecklingen sett ut hos våra undersökningsobjekt.  
 

3.1.5 Kommunikation 
Newcombs modell 
Newcomb presenterar den triangulära kommunikationsmodellen. Denna modell för in 
kommunikationens roll i en social gemenskap. Rollen är enkel -kommunikationen är avsedd 
att upprätthålla jämvikt inom det sociala systemet. 54  

Figur 455 

Kommunikationsmodell enligt Newcomb 
 
Modellen fungerar på följande sätt; A och B är kommunikator och mottagare. De kan vara 
individer, företagsledning och fackförening eller staten och medborgarna. X är en del av deras 
sociala omgivning. ABX är ett system vilket betyder att deras interna relationer är ömsesidigt 
beroende; om A förändras kommer även B och X att förändras osv. Om A och B är vänner 
och X är något eller någon de båda känner till är det viktigt att A och B har liknande attityder 
mot X. Har de det befinner sig systemet i jämvikt, men om A tycker om X och B inte gör det 
kommer A och B känna sig tvingade att kommunicera tills de båda kommer fram till samma 
attityder mot X. Ju viktigare ställning X har i deras sociala omgivning, desto starkare kommer 
deras strävan efter en gemensam orientering mot honom eller det att vara. X kan vara vad som 
hels i deras gemensamma omgivning, regering, lönepolitik osv. Om förhållandet AB inte är 
vänskapligt kan de vara oeniga om X; systemet befinner sig ändå i jämvikt. Modellen 
förutsätter, även om den inte klart konstaterar, att människor behöver information. Vi måste få 
tillräcklig information om vår sociala omgivning både för att kunna veta hur vi ska reagera på 
den och i vår reaktion kunna identifiera faktorer som vi har gemensamma med andra 
medlemmar i vår kamratgrupp, subkultur eller kultur.56  
 
Modellen innebär att A och B skall ha samma syn på X. Detta kan uppnås genom att 
kommunicera tills de båda kommer fram till samma attityder mot X. Vi kommer att använda 
oss av modellen genom att anta att X är projektuppgiften – att skapa en framgångsrik produkt 
- A och B är företag respektive designbyrå. Om A och B befinner sig i dialog (de 
dubbelriktade pilarna) kan de genom kommunikationen komma överens om vilken attityd de 
skall ha gentemot uppgiften och därigenom sträva mot samma mål.  

                                                 
54 Fiske, 1997 
55 Ibid 
56 Ibid 
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3.2 Teoretisk syntes 
 
För att skapa en så framgångsrik produkt som möjligt vid samarbetet mellan företag och 
designbyråer skall de förhållanden som råder, enligt vår tolkning av teorin, se ut på följande 
sätt: 
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De dominerande idéerna i företaget påverkas av de signifikanta aktörerna. Om dessa aktörer 
inser att design är ett verktyg som, om det används på rätt sätt, kan generera mervärde och 
skapa konkurrensfördelar för företagets produkter, innebär det att förutsättningarna för att få 
ett lyckat samarbete som leder till en framgångsrik produkt är stora. Ytterligare en faktor som 
påverkar de dominerande idéerna är erfarenheter. I syntesen innebär detta erfarenheter från 
tidigare samarbeten med designbyråer. Om erfarenheterna varit goda innebär det att de 
dominerande idéerna påverkats positivt av samarbetet och det i sin tur innebär att ledningen 
prioriterar produktutvecklingsprojekt tillsammans med designbyråer. Detta projekt är i 
syntesen processtyrt vilket innebär att perspektivet skiftar mellan visioner och åtgärder. 
Perspektivet inlärning och kunskapsbyggande som finns inom ramen för processynen återges i 
syntesen som de föreställningar som finns om designerns roll vid 
produktutvecklingsprojektet. Designern kan ses antingen som en expert eller som en coach. I 
vår syntes representeras designerns roll som en blandning mellan dessa två med vilken vi vill 
belysa det lärandeperspektiv processynen står för. Att ett projekt är processtyrt är en 
förutsättning om man vill arbeta enligt värdestjärnan som bygger på ett 
samproduktionsperspektiv. Detta samproduktionsperspektiv förstärks i syntesen genom den 
simultana produktutvecklingsmetoden. I denna modell arbetar de olika avdelningarna inom 
företaget tätt tillsammans med designbyrån och överlappar stegen i utvecklingsprocessen. 
Värdestjärnan förutsätter också att kommunikationen är dubbelriktad, detta återges i syntesen 
genom Newscombes modell. Denna teori innebär att en dubbelriktad kommunikation är ett 
krav för att företaget och designbyrån skall ha samma syn på uppgiften. I vårt fall 
representeras X (uppgiften) av en produkt som genererar ett mervärde och på så sätt blir 
framgångsrik på marknaden.  
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3.3 Teoretisk referensram 
Vi skall analysera och utvärdera samarbetsprocessen mellan företag och designbyråer vid 
produktutveckling. Vi har tittat på tre företag som anlitat varsin designbyrå och samarbetet 
har skett i projektform. Samarbetena har enligt de inblandade alla varit framgångsrika då 
slutresultatet, produkten, blivit framgångsrik på marknaden och försäljningen varit god. De 
variabler som vi valt ut för att belysa samarbetsprocessen är; Förutsättningar, Designerns roll, 
Projektstyrning, Kundens kund och Kommunikation.  

3.3.1 Förutsättningar 
Företagets syn på design som strategiskt verktyg påverkar förutsättningarna för att kunna 
skapa ett mervärde i slutprodukten. Vi har, utifrån teorin, valt ut två variabler som påverkar 
ett företags syn på design; erfarenheter från tidigare samarbeten samt ledningens prioritet av 
projektet. Genom att analysera dessa hoppas vi kunna få en bild av hur samarbetet med 
designbyråerna prioriterats och hur de förutsättningar som är de bästa för att skapa 
framgångsrika produkter skall se ut. Detta tror vi har en avgörande effekt på hur samarbetets 
form samt hur resultatet har blivit. Mätning av hur företaget ser på design, och då främst från 
ledningens håll, har skett genom frågeformulär och intervjuer med produktchefer i de 
inköpande företagen. Med hjälp av nedanstående matris vill vi illustrera hur de förutsättningar 
som krävs ser ut och vad de påverkas av.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om företagen hamnar i den översta vänstra rutan innebär det att företaget har bra erfarenheter 
från tidigare samarbeten med designbyråer med väljer av olika anledningar att prioritera andra 
aktiviteter. Om företagen hamnar i den nedre vänstra rutan innebär det att erfarenheterna från 
tidigare samarbeten med designbyråer varit dålig eller bristfällig. Detta innebär att företagets 
ledning kommer att avsätta mindre pengar till designprojekt då de inte tror på design som 
strategiskt verktyg för att skapa konkurrensfördelar. Ur samarbetsperspektivet innebär detta 
dåliga förutsättningar för att skapa framgångsrika produkter. Hamnar företagen i den nedre 
högra rutan innebär detta att de har dålig eller bristfällig erfarenhet av designsamarbeten men 
att de insett att design är ett viktigt verktyg för att hävda sig på marknaden. Om ledningen 
prioriterar designsamarbetet innebär detta att de avsätter mycket resurser, problemet här är då 
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att företaget inte vet vilka krav det kan ställa på designbyrån eller vilka ramar som skall sättas 
upp gällande resurser som tid och pengar. Detta kan leda till att projektet lätt skenar iväg både 
ekonomiskt och tidsmässigt. Det bästa för företaget är om man hamnar i den övre högra rutan, 
detta innebär att företaget har goda erfarenheter från tidigare designsamarbeten, det kan vara 
med en tidigare designbyrå eller en långvarig samarbetspartner. Här avsätter ledningen de 
resurser som behövs i form av både tid, pengar och rätt kunskaper. Här finns alltså goda 
förutsättningar för ett lyckat samarbete som därigenom leder till en framgångsrik produkt. 
 
När vi nu utrett hur de förutsättningar som måste finnas bör se ut skall vi applicera detta på att 
skapa ett mervärde hos ett företags produkter genom ett samarbete med designers. Nedan 
finns en matris som visar sambandet mellan den oberoende variabeln (förutsättningar) och 
den beroende variabeln (mervärde)  
 
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I övre vänstra rutan har samarbetet mellan de inblandade flutit smärtfritt och man har kommit 
överens men kanske har man inte vågat ställa krav på varandra vilket lett till en misslyckad 
produkt. I nedre vänstra rutan har samarbetet varit dåligt vilket även resulterat i en dålig 
produkt. I nedre högra rutan har företaget tidigare haft dåliga erfarenheter och vet kanske 
därför inte vad de kan ställa för krav och vad byrån kan hjälpa dem med. Samarbetet blir 
konfliktfyllt och jobbigt men har i slutänden gett en bra produkt. I övre högra rutan har 
samarbetet flutit bra, företaget vet vad de kan kräva av designbyrån, och produkten blir 
lyckad. Då det inköpande företaget tidigare haft goda erfarenheter av design som strategiskt 
verktyg kommer ledningen ge designen en hög prioritet.  

3.3.2 Designerns roll 
Både företaget och designbyrån har en föreställning kring vad designerns uppgift är vid 
samarbetet. Denna syn sträcker sig mellan att se på designern som expert eller designern som 
coach. Genom att ställa upp dessa två motpoler mot varandra vill vi ta reda på vilken roll en 
designer bör ha för att ett företag skall få ut maximal nytta vid ett samarbete. Mätningen av 
hur företaget och designbyrån uppfattar designerns roll har skett genom frågeformulär samt 
genom intervjuer där berörda parter har fått värdera sin inställning. Företagets och 
designbyråns synsätt skiljer sig lite och därför har vi valt att mäta deras synsätt genom två 
olika matriser. 
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Företagets synsätt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om företagets syn på designerns roll hamnar i den övre vänstra rutan innebär detta att man ser 
designers som någon som kan hjälpa dem att förbättra sina produkter tekniskt eller 
rationalisera produktutvecklingsprocessen för att hjälpa till att skära ner på ex. kostnader. Om 
företagets syn på designerns roll hamnar i den nedre vänstra rutan innebär det att man ser 
designerns roll som en stylist som skall jobba med utformningen eller stylingen av en produkt. 
Företaget är inte insatt i hur designerns roll kan bidra till verksamheten i större skala. Hamnar 
synen på designerns roll i den nedre högra rutan innebär det att företaget ser designern som en 
fristående konsult som eventuellt kan bidra med något som genererar en bra produkt. 
Företaget utnyttjar här inte designerns kunskaper på rätt sätt utan vill göra det mesta på egen 
hand, detta kan vara ett fall när företaget har en egen intern konstruktionsavdelning som 
kanske bara vill ha hjälp med att få upplägg till nya idéer. I den övre högra rutan ser man 
designerns roll som en organisationsutvecklare, vilket innebär att samarbetsprojektet ses som 
en inlärningsprocess där företaget försöker behålla de kunskaper designern besitter även efter 
att samarbetet avslutats. Att ett företag återfinns i denna ruta innebär att det förstår hur de 
skall använda designerns kunskaper både som den experten han eller hon är, samt förstår att 
en designers roll även bidrar till att utveckla företaget.  
 
Designbyråns synsätt 
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Om designerns syn på sin egen roll hamnar i den översta vänstra rutan innebär det att han eller 
hon ser uppgiften (produkten) som det primära och inte tar hänsyn till företagets erfarenheter 
av sin egen marknad. Hamnar man i den nedre vänstra rutan innebär det att designbyrån inte 
är lika duktiga som konkurrenterna utan försöker vinna kunder genom att erbjuda lägre priser 
på sina tjänster. Om designerns syn på sin roll placerar dem i den nedre högra rutan, kommer 
designbyrån rätta sig för mycket efter vad företaget säger och inte bidra med sin egen 
kreativitet och kunskap. Den ultimata synen på designerns roll återfinns i den övre högra rutan 
och är även här organisationsutvecklare. Detta innebär att designern vill coacha företaget så 
att det växer tillsammans med projektet men också att designern får möjligheter att utnyttja 
sin totala expertis på ett sätt som hjälper företaget att åstadkomma sådant det annars inte 
skulle kunna uppnå.  
 
De två ovanstående matriserna visar att en designers roll inte skall vara antingen expert eller 
coach utan det bästa är en kombination av dessa två. För att illustrera hur en sådan 
kombination påverkar slutprodukten har vi nedan gjort en matris som beskriver hur den 
oberoende variabeln - designerns roll - påverkar den beroende variabeln – mervärdet. Vi har i 
matrisen utgått från företagets perspektiv då det är detta perspektiv vi använder oss av i 
uppsatsen.  
 
Variabel 2: Designerns roll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om synen på designerns roll hamnar i den övre vänstra rutan innebär detta att företaget är 
oförmöget att ta till sig den kunskap designbyrån besitter och utvecklas därmed inte. Hamnar 
synen på designers i den nedre vänstra rutan innebär det att designern ses som 
produktutvecklare men produkterna som tas fram är hårt styrda av tekniska krav och därför 
blir kreativiteten begränsad. Organisationen tar inte till sig de kunskaper designern besitter 
utan betraktar hans eller hennes insats enbart som styling av en tekniskt komplex produkt. Om 
synen på designerns roll infinner sig i den nedre högra rutan innebär det att designern främst 
ses som en produktutvecklare men att företaget är öppen för hans eller hennes kompetens, 
dock stannar inte lärandet i organisationen efter att samarbetet avslutats. Den bästa synen på 
designerns roll återfinns i den övre högra rutan. Här är designerns roll organisationsutvecklare 
vilket innebär att han eller hon tillsammans med företaget är delaktig i en lärande process. Här 
skapas det högsta mervärdet genom att företaget tar till sig designerns kunskaper och genom 
samarbetet utvecklar det sin egen organisation.  
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3.3.3 Projektstyrning 
Genom att titta på hur projektet bedrivits; hur mål ställs upp och på vilket sätt man arbetat för 
att nå målen samt hur designbrief/kravspecifikationer sett ut och följts upp, vill vi utreda om 
projekten varit processtyrda och hur detta berikat slutprodukten med ett mervärde. Variabeln 
styrning av projekt mäts genom intervjuer av projektledaren/produktchefen på företagen samt 
med den ansvarige av projektet från designbyrån. 
 
Variabel 3: Projektstyrning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Om projektets styrning hamnar i den övre vänstra rutan innebär det att de inblandade parterna 
inte kommit överens. Detta kan bero på att produktutvecklingen gått för snabbt och skapat 
spänningar och förvirring inom organisationen. Om ett projekt styrts genom målstyrning 
arbetar man enligt värdekedjan och inget gemensamt mervärde kan skapas då varje avdelning 
endast samarbetar med den framför och bakom i utvecklingslinjen. Dessutom är kundens roll i 
kedjan inte innefattad. Vid produktframtagningar representeras denna värdekedja ofta av en 
sekventiell produktmetod. Projekt i den nedre högra rutan innebär att värdet har adderats steg 
för steg på ett lyckosamt sätt genom bra ledning och kontroll av annars riskabla och komplexa 
utvecklingsprojekt. Det bästa sättet att styra sina projekt är genom processtyrning då detta 
generar ett ökat mervärde. Om man arbetar så som förespråkat i värdestjärnan innebär det att 
man genom samproduktionsperspektivet skapar ett gemensamt och starkt mervärde i sina 
produkter. Vid produktframtagningar innebär detta att man arbetar med en simultan 
produktutvecklings metod. Detta fall återfinns i den översta högra rutan.  

3.3.4 Kundens kund 
Designbyrån har vid produktframtagningar två kunder att tillfredsställa. Dels ska man ta 
hänsyn till företagets behov men dels ska man också ta hänsyn till slutkunden som skall nyttja 
produkten. Det är viktigt att hitta en balans mellan de båda kundernas önskemål, att 
uppmärksamma slutkundens behov vid produktframtagningen kan man göra genom kontakter 
med tilltänkta användare. Hur omfattande dessa kontakter måste vara är beroende på 
komplexiteten i produkten. I matrisen nedan vill vi belysa hur produktkomplexiteten påverkar 
kontakten med användaren. Sedan kommer ytterligare en matris där vi vill belysa hur sättet 
man samarbetat med kundens kund påverkar slutresultatet – mervärdet. Mätning av hur man 
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samarbetat med kundens kund har skett genom frågeformulär samt intervjuer med 
produktchefen i respektive företag samt ansvarig projektledare på designbyrån.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den övre vänstra rutan återfinns produkter som är tekniskt komplexa men inte kräver att 
användaren vet hur det fungerar. I den nedre vänstra rutan återfinner man produkter det inte 
finns ett uttryckt användarbehov av utan företaget vill med sin produkt skapa ett begär genom 
att göra en snygg produkt. I den nedre högra rutan återfinns produkter med låg komplexitet 
som kräver stora kunskaper om kundernas vanor. I den övre högra rutan arbetar företaget 
tillsammans med användaren för att hitta nya lösningar på ett definierat problem. I matrisen 
kan man utläsa att man antingen kan arbeta med användaren eller för användaren. Hur dessa 
båda synsätt påverkar mervärdet illustreras i ytterligare en matris.  
 
Variabel 4: Kundens kund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den övre vänstra rutan har man arbetat tillsammans med kundens kund men trots det inte 
lyckats tolka behoven på rätt sätt. Detta kan bero på att kunden inte riktigt vet vad han eller 
hon vill ha. I den nedre vänstra rutan har man arbetat mot ett antaget behov och inte tillfrågat 
kunden vad han eller hon vill ha. Hamnar man i denna rutan innebär det att man antagit fel om 
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de behov man velat tillgodose. Om undersökningsobjektet återfinns i den nedre högra rutan 
innebär det att man arbetat mot ett antaget behov som visat sig vara riktigt. Det bästa är om 
man hamnar i den övre högra rutan vilket innebär att man arbetat tillsamman med slutkunden, 
förstått vad han eller hon haft för behov och lyckats tillfredställa dem.  
  

3.3.5 Kommunikation 
Om kommunikationen är dubbelriktad, så som Newscombes modell förespråkar, innebär det 
att en dialog uppstår mellan företag och designbyrå. Om det finns en dialog innebär det att 
man kan få samma attityd mot uppgiften. Mätning av hur kommunikationen fungerat sker 
genom intervjuer och enkäter till nyckelpersoner. 
 
Variabel 5: Kommunikation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den övre vänstra rutan finns en dialog mellan företaget och designbyrån men de förstår inte 
varandra. Detta kan bero på att de inte talar samma språk (teknik vs estetik), har för olika 
kulturer eller bakgrund eller att de inte har förståelse för varandras kompetenser. I den nedre 
vänstra rutan är kommunikationen enkelriktad. Detta innebär att de båda sidorna inte lyssnar 
på varandra och därmed inte kan komma överens om vilken attityd de skall ha gentemot 
uppgiften. I den nedre högra rutan är det en sida som bestämmer genom enkelriktad 
kommunikation. Här kan man skapa ett högt mervärde om företaget känner till sina kunder på 
ett bra sätt och vet vad de vill ha. Dock är den bästa kommunikationen dubbelriktad. Genom 
att föra en dialog kan företaget och designbyrån komma fram till vad målet är och hur de 
tillsammans skall uppnå det.  
 
 
Sammanfattningsvis är den  bästa utgångspunkten, enligt vår uppställda referensram, att 
samarbetet mellan företag och designbyråer för att skapa en framgångsrik produkt hamnar i 
den övre högra rutan under varje uppställd variabel.  
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4. Empiri 
 
Vi har valt att undersöka 3 svenska företag och deras samarbete med designbyråer. Dessa 
företag och projekt har valts ut då projekten redan varit avslutade och produkten ansetts 
framgångsrik samt att vi fått möjligheten att intervjua de nyckelpersoner som ingått. 
Företagen är alla belägna i Stockholmsområdet. Vi kommer att kalla företagen A (Telia), B 
(Romedic) och C (Etac) och den designbyrån företag A använt sig av kommer att benämnas a 
(Myra), företag B:s designbyrå är densamma som As och kommer kallas a även där. Dock har 
intervjuer skett med två personer på byrå a vilka ansvarade för var sitt projekt på a. Företag 
C:s designbyrå kommer att benämnas b (A&E). Företag A (Telia) har efter samarbetet med a 
delat upp sin verksamhet och sålt ut sin produkttillverkning till en underleverantör men i vår 
uppsats kommer vi att behandla företag A så som det var under perioden för samarbetet. Först  
presenteras de företag vi intervjuat och sedan beskrivs de projekt de samarbetat i. 
Produkternas namn kommer inte att framgå pga. önskemål från företagen. Projekten med att 
utveckla en produkt kommer därför att benämnas som Aa (samarbetet mellan Telia och 
Myra), Ba (samarbetet mellan Romedic och Myra) samt Cb (samarbetet mellan Etac och 
A&E).Efter detta utgår vi från varje företag och tittar på de variabler vi valt att mäta..  
 
Intervjuer har skett med;  
Företaget: Christina Flink, produktchef på Telia vid tidpunkten, nu produktchef på Axcom, 
Kristin Törnkvist, produktchef på Romedic, Christina Ripe, produktchef på Etac vid 
samarbetet, nu produktstrateg. Designbyrån: Johan Dahlberg och Jon-Karl Sundh på Myra, 
industridesigners och delägare samt Hans Ehrich på A&E, industridesigner och delägare. 
 

4.1 Objektbeskrivning 

4.1.1 A (Telia) 
Företag A är ett börsnoterat svenskt företag som främst verkar på den svenska marknaden.  
Företaget sysslar med teletjänster och produkter kopplade till den service de jobbar med. 1985 
släpptes monopolet på dessa produkter i Sverige och företagets svensktillverkade produkter 
blev för dyra jämfört med konkurrenternas Man bytte dåkoncept till att göra det man var bra 
på - svensk design, och tillverkningen flyttades utomlands. Kunderna är allt från 
privatpersoner till företag och återförsäljarna finns främst i Sverige.57  

4.1.2 B (RoMedic) 
B arbetar med funktionshinderhjälpmedel och då främst med förflyttningshjälpmedel för bla. 
vårdavdelningar, rehabilitering, intensivvård, hemvård och eget boende. Företaget startades 
1984 och består idag av 13 anställda. Tillverkningen sker i Sverige medan återförsäljarna 
finns över stora delar av världen. 58 På sin hemsida skriver de att deras förflyttningshjälpmedel 
är ett världsledande system av enkla hjälpmedel för sjukhus, sjukhem, hemvård och för 
handikappade personer. Företaget menar att de är kända för sina nyskapande och enkla 
lösningar på förflyttningsproblem liksom för högsta nivå på produktkvalitet, service och 
kompetens. Företagets slogan är ”Kun(d)skapande relationer underlättar omsorgen i vården”. 
Kunder är i huvudsak kommuner och landsting och då främst upphandlare inom vården. 
Företaget skriver vidare på hemsidan att de skall sträva efter att ständigt förbättra sin 
verksamhet så att de kan förbli konkurrenskraftiga och att det skall vara världsledande inom 
                                                 
57 Intervju med C. Flink, 050428  
58 Intervju med K. Törnkvist 050425 
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sitt affärsområde. I kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter skall de vara 
lyhörda vänliga och tydliga.59  
 

4.1.3 C (Etac) 
Är ett svenskt företag, men verksamheten sträcker sig utanför landets gränser. Det finns även 
försäljningsbolag i, Norge, Danmark och Tyskland. Huvudkontoret finns i Stockholm. 
Tillverkningen sker i Malaysia medan montering sker i Sverige. Företaget tar även in 
agenturprodukter som kompletterar deras egen produktutveckling. Sammanlagt är det ca 260 
anställda. Företagets sortiment innehåller en mängd olika produkter inom 
hjälpmedelsbranschen. Det sträcker sig från nagelfilar och kammar via duschstolar och 
badbrädor som underlättar hygienbestyren till rollatorer och rullstolar för olika ändamål.60 På 
hemsidan skriver de att deras produkter skiljer sig åt vad gäller funktioner och 
användningsområde men att de har en sak gemensamt: den filosofi som ligger till grund för 
alla våra hjälpmedel - ”De (produkterna) ska vara bland de främsta i världen när det gäller 
form och funktion.”61  ”- Ett hjälpmedel får aldrig accentuera ett handikapp, aldrig peka ut. 
Då gör det nästan större skada än nytta, säger Christina Ripe. "Våra hjälpmedel ska spegla vår 
syn på dem som använder dem."62  
 

4.1.4 a (Myra) 
Myra Industriell Design har funnits sedan 1993. Idag består företaget av sju personer varav en 
majoritet är delägare och utbildade industridesigners. Deras uppgift kan vara att förenkla 
tillverkning och minska kostnader för en produkt, tillföra nytänkande, lösa existerande 
problem och ge produkten ett yttre som inte kan kopieras. Produkter de utvecklat inbegriper 
medicintekniska produkter, proffsverktyg, konsumentprodukter, handikapphjälpmedel mm. 
Kunderna är stora till små företag som söker designexpertis till sin produktutveckling. Vid 
projektsamarbeten utses oftast en projektledare och vem det är varierar från gång till gång. 
Kunder finns i Sverige såväl som utomlands.63  
 

4.1.5 b (A&E) 
Designbyrå b har funnits sedan 1968 och består idag av två personer med bas i Stockholm. 
Deras designmetod lyder; ”Att finna den bästa möjliga balans mellan utseende, funktion, 
produktion och marknad. –” Våra designlösningar kännetecknas av en optimal balans mellan 
utseende, funktion, produktion och marknad.”64 Produktområden är konsumentartiklar, 
producentvaror, handverktyg, möbler och inredning, medicinskteknisk utrustning m.m. Deras 
kunder sträcker sig utanför Sveriges gränser.65  
 

                                                 
59 http://www.romedic.com  
60 Företagsbroschyr Etac AB 
61 http://www.etac.se 
62 Intervju med C. Ripe 050504 
63 Intervju med J-K Sundh  050426 
64 Företagsbroschyr A&E 
65 Intervju med H. Ehrich 050427 
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4.2 Projektbeskrivning 

4.2.1 Aa (Telia+Myra) 
1994 startades samarbetet mellan företag A och designbyrå a med siktet inställt på att göra en 
produkt som skulle fylla en lucka i företag As dåvarande produktsortiment. 1995 kom 
produkten ut på marknaden. Från företagets håll ansågs projektet lyckat då produkten blev en 
försäljningsframgång, den har vunnit pris och den är fortfarande aktuell på marknaden. 
Projektet ansågs lyckat från byråns sida då samarbetet var trevligt, man höll sig inom de 
ekonomiska ramarna, de uppställda målen nåddes och produkten finns kvar på marknaden. 
Detta var det första projekt de två företagen samarbetat kring och kontakt hade några månader 
tidigare initierats från designbyråns håll där de presenterat sig och sitt företag. Att de valdes 
till leverantör av företag A berodde enligt produktchefen på personkemi, förtroende, deras 
tidigare arbeten de gjort för andra företag samt att de verkade seriösa. Samarbetet mellan de 
båda företagen har fortsatt. De personer vi intervjuat är produktchefen för företag A., 
Christina Flink, samt den designer som haft huvudansvaret för projektet på byrå a, Jon-Karl 
Sundh. Utöver dessa har en tekniker från företag A medverkat vid en del möten samt 
ytterligare några medarbetare från byrå a. 

4.2.2 Ba (Romedic+Myra) 
Företag Bs samarbete med a tog sin början år 2001. Produkten skulle fylla ett tomrum på 
marknaden. Företag B hade tidigare aldrig samarbetat med en utomstående designbyrå. Dock 
hade samma projekt påbörjats ihop med en annan byrå i form av en workshop där idéer för 
hur produkten skulle kunna se ut hade tagit form. En skola hade även fått i uppdrag att göra 
modellen, då det blev billigare men resultatet var inte tillräckligt bra. Förbindelsen med 
designbyrå a fick man genom en personlig kontakt. Projektet var lyckat då produkten blev bra 
men misslyckat på så vis att den blev för dyr att producera och exportera enligt produktchefen 
på företag B. Enligt designbyrå a ansågs projektet lyckat då produkten fyller sin funktion och 
att efter projektet har företag Bs ledning ökat sitt engagemang för design. Samarbetet mellan 
de båda har fortsatt. Vi har intervjuat produktchefen på företag B, Kristin Törnkvist, samt den 
ansvarige ledaren för projektet från byrå a, Johan Dahlberg.   
 

4.2.3 Cb (Etac+A&E) 
Projektet startades 1999 och pågick under två år. Uppdraget bestod av att förbättra en befintlig 
produkt samt hitta billigare metoder för transport och montering. Samarbetet var lyckat från 
företag C:s sida eftersom ett bra försäljningsresultat nåddes. Definition av ett lyckat projekt 
anser produktchefen bero på försäljningsresultat, hur produkten mottas, att den går att sälja till 
det pris som bestämts, att man är rätt ute (fyller luckan) och att de försäljningsvolymer som 
prognostiserats nås. Designbyrån ansåg samarbetet lyckat då man nått de uppställda målen i 
kravspecifikationen samt att produkten hävdade sig bra på marknaden. Samarbetet mellan de 
båda företagen har pågått sedan 1973 och pågår fortfarande. Intervjuer har skett med 
dåvarande produktchef på företag C, Christina Ripe, samt ansvarig industridesigner på byrå b 
Hans Ehrich.  
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4.3 Vår undersökning 

4.3.1 Företag A 
 
Förutsättningar 
Sedan 1985, då man började jobba med att ta in svenska designers, har erfarenheterna varit 
goda. A ser på design som ett strategiskt verktyg och har därför haft långvariga samarbeten 
med olika designers. Kontakten med den specifika byrån skedde på byråns initiativ som 
ringde och därefter kom och presenterade sig. Anledningen till att A valde a som 
samarbetspartner/leverantör berodde enligt Christina Flink på bra personkemi, att a 
uppfattades som ett seriöst företag samt att deras tidigare arbeten var meriterande. Christina 
Flink berättar att det viktigaste vid ett designsamarbetet i slutänden är  prioritet från ledningen 
och enligt A:s ledning är design ett av deras viktigaste konkurrensmedel. Varje år avsätts 
pengar ur budgeten till produktutvecklingsprojekt.  
 
Designerns roll 
Christina Flink säger att designern skall bidra med att ta fram en produkt där form och 
funktion samspelar på ett för användaren optimalt sätt. ”- Det är viktigt att designerns kan stå 
för produkten när den är klar”. Designern skall vara med under hela utvecklingsprojektet och 
projektet blir under denna tid en del av organisationen. Christina Flink menar att designern är 
en expert inom sitt område och att det är viktigt att en designbyrå har många olika 
kompetenser. Man skall ha respekt för varandras yrkeskunskaper vilket a visades genom att 
ges i princip fria händer. 
 
Styrning av projektet 
Det är viktigt att veta hur länge en produkt lever och man skall veta vad man skall ersätta den 
med - att komma med nyheter är viktigt, menar Christina Flink. Projektet började som ett 
önskemål om att fylla en lucka i A:s befintliga sortiment. En allmän kravspecifikation togs 
fram av Christina Flink tillsammans med en tekniker från A. Designbyrån togs in i processen 
efter att företaget delvis bestämt vilka funktioner man ville ha. ”- Ingen vet hur processen 
kommer att se ut, företaget sätter specifikationerna, där målgrupp, material, kostnader, 
funktioner och antal m.m. beskrivs och sedan kontaktas designbyrån, det skall finnas ramar 
för projektet men designbyrån får fria händer inom dessa ramar”, berättar Christina Flink.    
”–Det är viktigt att förmedla vad man vill få fram i slutänden men man måste också vara 
öppen inför designbyråns åsikter och synpunkter” säger hon vidare. Hon berättar också att det 
är viktigt att designern är delaktig under hela utvecklingsprojektet och projektet ses av A som 
en del av organisationen. ”- Det viktigaste i samarbetet är att alla vet vad vi skall 
åstadkomma, alla skall veta vad uppgiften är och man strävar efter att nå samma mål”.  
 
Kundens kund 
Produkten riktar sig till privatpersoner och är inte så tekniskt komplicerad. Användarstudier är 
bra, menar Christina Flink, men ger inte alltid så mycket då ”- konsumenten vet vad hon vill 
ha idag men produktchefen måste veta vad hon vill ha imorgon”. När grundramarna för 
produkten specificerats tog A kontakt med a. 
 
Kommunikation 
För att man skall sträva mot samma håll krävs kontinuerliga möten och träffar säger Christina 
Flink. Diskussioner fördes kontinuerligt i varje steg av utvecklingen för att alla skulle vara 
medvetna om vad uppgiften var. ”- Det är viktigt att man har respekt för varandras 
yrkeskunskaper och att man strävar efter att nå samma mål” säger Christina Flink.  



 30

4.3.2 Designbyrå a 
 
Erfarenheter hos A 
Företag A uppfattades som vana designköpare vilket bidrog till ett smidigt samarbete. Jon-
Karl menade att A:s ledning var väl insatta i hur de skulle använda design som strategiskt 
verktyg för att skapa konkurrensfördelar.  
 
Designerns roll 
”-Designern skall bidra med nya innovativa lösningar. Vi skall bidra med kundernas tänkta 
krav och åsikter både vad gäller utseende och hantering. Telia litade mycket på vad vi tyckte 
om i stort sätt allt.” berättar Jon-Karl.  
 
Styrning av projekt 
När grundramarna för produkten specificerats kontaktades a. a utökade därefter den kravlista 
de fått med utgångspunkt från användare, tillverkare och distributörer. Enligt Jon-Karl skall 
en funktionell kravlista vara så allmängiltig som möjligt när den lämnas ifrån företaget och 
därefter gör designbyrån en egen funktionsanalys och förslag på en ny kravlista som gås 
igenom tillsammans med uppdragsgivaren. Projektet präglades av processer vilket enligt Jon-
Karl delvis berodde på att A gav dem stora friheter. Ett problem som kan uppstå när teknik 
möter estetik kan vara att formen får ge efter för att få plats med ett tekniskt innehåll. Denna 
kompromiss var inget problem vid detta projektet då produkten hade en rejält tilltagen storlek 
och formgivaren därmed hade större möjligheter att arbeta fritt. ”- Vid produktframtagningar 
måste man ofta gå inifrån och ut men en duktig designer arbetar i båda riktningarna samtidigt” 
säger Jon-Karl. Under projektets gång arbetar man etappvis. Skisser tas fram, möten med 
kunden hålls regelbundet, modeller görs och  visas för kunden osv. Målet brukar ändras under 
projektets gång. Kort kan designprocessen beskrivas som; 1) Förstudier, analys och 
användarstudier - kravlista 2) Idéer och koncept – skisser och 3) Presentation och utvärdering. 
Från a:s sida var alla på företaget delaktiga i början sedan fullföljdes projektet av 
projektledaren Jon-Karl.  
 
Kundens kund 
Inga brukare var med under produktutvecklings processen och inga användarstudier gjordes 
då produktens låga komplexitet gjorde att a själva kunde fungera som användare. Viktiga 
aspekter var exempelvis att produkten skulle vara lätt att rengöra och enkel att använda. 
  
Kommunikation 
I ett tidigt skede av projektet är kommunikationen oftast verbal berättar Jon-Karl, efter ett tag 
kan man också kommunicera visuellt genom skisser och modeller. Det hölls regelbundna 
möten där man diskuterade produktförslag. Det var  viktigt för A att a förstod vad a ville 
förmedla med sin produkt och att deras vision kom fram. Från a:s sida var det viktigt att ”- få 
kunden att förstå att vi har förstått” säger Jon-Karl. Han fortsätter; Under senare delen av 
projektet då vi kommunicerade med tillverkarna i Kina så skedde kontakterna mest genom 
Telia men även genom E-post och fysiska modeller. 
 

4.3.3 Företag B 
 
Förutsättningar 
Hos företag B hade man före samarbetet med designbyrå a inte haft några andra projekt 
tillsammans med designers. ”- Det är svårt att veta vilka krav man kan ställa på designbyrån 
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när man inte tidigare arbetat ihop med designerns” säger Kristin Törnkvist.  Projektet med a 
hade tidigare inletts med en annan byrå men avbrutits då kostnaderna för ett fortsatt samarbete 
skulle blivit för höga. Man anlitade då en högskola för att ta fram en prototyp, men den blev 
inte tillräckligt bra. Trots detta valde man ändå att fortsätta projektet, nu med byrå a som man 
fick kontakt med genom en förbindelse till Kristin Törnkvist . Stora resurser hade lagts ner på 
det ursprungliga projektet tillsammans med den första designbyrån. Tidigare hade inga pengar 
spenderats på design överhuvudtaget utan produktframtagningen hade skötts av konstruktörer. 
Projektet var högt prioriterat hos ledningen och man avsatte pengar till produktutvecklingen 
av produkten tillsammans med byrå a. Efter detta projekt har företag B avsatt pengar till 
produktutvecklings projekt tillsammans med designerns i varje års budget.  
 
Designerns roll 
Kristin Törnkvist säger att designerns roll som expert är mycket viktig i projekten. Med den 
erfarenhet de har av produktutveckling kan de påverka projektet mest av alla. Vad designern 
skall bidra med beror, enligt Kristin Törnkvist, helt på vilket företag designern arbetar med. 
Stora företag har oftast starka interna resurser medan mindre företag även vill ha andra 
kvalitéer än experthjälp hos en designer för att kunna ta del av utvecklingsprocessen. Det 
ställer större krav på designern om denne även skall fungera som projektledare tillsammans 
med representant från uppdragsgivaren.  
 
Styrning av projektet 
Projektet startades för att RoMedic tyckte att det saknades en produkt på marknaden. 
Designbyrå x kontaktades och en workshop blev startskottet på produktframtagningen. Här 
tog man fram en kravspecifikation utifrån identifiering och viktning av behov samt 
utvärderingar av befintliga produkter. Trots att workshopen i sig var lyckad tyckte inte Kristin 
Törnkvist att man kommit fram till något revolutionerande och dessutom skulle ett fortsatt 
samarbete med designbyrå x kosta långt mer än företaget tänkt sig. Efter ett möte med en 
industridesigner kom en helt ny idé som skiljde sig från befintliga produkter på ett radikalt 
sätt. En modell i trä tillverkades av Kristin Törnkvist hemma i garaget och på den avslutande 
dagen på workshopen avtäcktes den. Denna prototyp blev sedan utgångspunkt för vidare 
utveckling. Genom tidigare nämnda industridesigner togs kontakten med designbyrå a. Nu 
ställdes klara ramar upp för projektet, ”- Vid vårt första möte med designbyrå x ställdes inga 
klara tidsramar, budget eller mål upp, men i samarbetet med a gjordes detta för att man inte 
skulle upprepa samma misstag igen”.  
 
Kundens kund 
Vid workshopen fanns flera reflektanter närvarande, ex. industridesigners och personer med 
specialistkompetens inom förflyttning samt personer från olika verksamhetsområden med 
olika kompetens. Då tillverkaren har andra förutsättningar för att använda produkten än 
vårdtagaren är det viktigt att arbeta tillsammans med vårdare och brukare vid framtagningen, 
menar Kristin Törnkvist.  När en produkt som klarade utvärdering på fältet arbetats fram 
gjordes detta i samarbete med flera vårdinstitutioner i två steg. Först testades en ”ruff” 
prototyp med olika inställnings möjligheter för att testa olika parametrar sedan en modell som 
ligger mycket nära slutprodukten. Användarstudier gjordes i ett relativt sent skede men 
Kristin Törnkvist menar att ”- då produkten skall användas av äldre och funktionshindrade 
människor var det viktigt att produkten var relativt klar och därmed stabil vid testningen så att 
man inte riskerade olyckor”.  
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Kommunikation 
Kristin Törnkvist menar att det är viktigt att alla idéer får komma fram i projektet 
(brainstorming). På så vis kommer nya lösningar fram istället för de traditionella (hemma 
blindhet). Alla idéer skall vara tillåtna men när man beslutat går man vidare i de gemensamma 
besluten. Klar och tydlig kommunikation med angivande av ansvar är viktigt. 
 
 

4.3.4 Designbyrå a  
 
Erfarenheter hos B 
Johan berättar i intervjun att det märktes att produktchefen och företag B var ovana 
designköpare, de visste inte riktigt vilka krav de kunde ställa på a. Däremot fanns ett 
förtroende hos B för a, vilket grundade sig i att Kristins kontakt och Johan hade jobbat ihop 
tidigare. Att B inte visste vilka krav de kunde ställa var dock inget negativt för a utan gav dem 
snarare friare händer, Johan påpekar dock att detta kräver att man förvaltar förtroendet väl.  
 
Designerns roll 
”- Vår roll är att ha ett övergripande utformningsansvar så att man inte fastnar i detaljer” säger 
Johan Dahlberg. Varje detalj får konsekvenser för utformningen och designerns roll är att se 
konsekvenserna på helheten av de förändringar som man gör både tekniskt och estetiskt.  
 
Styrning av projektet 
Designbyrå a fick ta del av det material som framkommit under workshopen med designbyrå 
x samt den prototyp som Kristin och Hans tagit fram. Johan tog sedan fram en ny 
kravspecifikation och utvärderade prototypen mot den och detta gjorde att man kom på nya 
lösningar på problem som innan inte varit helt tillfredställda. Detta gjorde att slutprodukten 
blev annorlunda mot den prototyp man utgick från till en början säger Johan. a uppfattade B:s 
inblandning i projektet som väldigt aktivt och menar att det är viktigt att uppdragsgivaren 
ställer krav på designbyrån. Johan berättar att det ofta uppstår kompromisser mellan brukare 
och tillverkares intressen, då tillverkaren vill göra produkten så lättkonstruerad och billig som 
möjlig medan brukaren har andra mål. Man hade täta möten tillsamman med Kristin 
Törnkvist som då förde protokoll och dessa stämdes sedan av mot tillverkarna. 
  
Kundens kund 
Användarstudier genomfördes relativt sent i framtagningen. Detta för att produkten var så 
pass ny på marknaden att det var svårt för en brukare att avgöra vad som var bra och dåligt 
med produkten. Många brukare har svårt att föreställa sig vad som skulle kunna förbättras på 
en produkt om de inte samtidigt får prova den, berättar Johan. När en prototyp hade tagits 
fram testades den på brukare och användare, inköpare inom vård och omsorg var dock inte 
med vid utvärderingen.  
 
Kommunikation 
Kommunikationen skedde mycket med hjälp av ritningar och skisser. ”- Det som är viktigt är 
att konkret visa alternativa utformningar så att alla på mötet kan vara delaktiga, t.ex. så skissar 
designern med perspektiv så att även de som inte är tekniker och har svårt att förstå sig en 
tvådimensionell ritning hänger med. Hellre prata lite för mycket än lite för lite” säger Johan. 
Då det fanns gott om underlag att utgå ifrån tidigt i projektet och att B arbetat med projektet i 
flera omgångar tidigare, var det lätt för B att uttrycka vad de ville ha. Det fanns en konkret 
produktprototyp att utgå ifrån, vilket underlättade kommunikationen då man lätt kan 
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visualisera omarbetningar och ändringar. Även om B ställt upp klara mål och ramar tyckte 
Johan att det fanns mycket  utrymme för  diskussion om utförandet.  
 

4.3.5 Företag C 
 
Förutsättningar 
Företag C har jobbat tillsammans med designers i sin produktutveckling sedan starten 1972 
och Christina Ripe hade vid produktutvecklingen goda erfarenheter av att jobba i 
designprojekt. C började samarbeta med b redan 1973. Hon berättar att C var det första 
företaget i Sverige som använde sig av designade hjälpmedel för äldre och handikappade. För 
att veta vilken typ av produkt man skall utveckla går C igenom sitt befintliga sortiment för att 
se vad som saknas. Därefter tar man reda på vad den får kosta, hur den skall se ut, varefter 
man söker den designbyrå som man tror passar bäst för jobbet. Man har genom åren haft 
många och långvariga samarbeten med olika designbyråer och Christina Ripe ser det som en 
styrka att kunna välja designbyrå beroende på projekt.  
 
Designerns roll 
Designern skall med sin expertis bidra med idéer för tekniska, funktionella och estetiska 
lösningar på problem eller för behov som finns redovisade i den tekniska kravspecifikationen. 
Diskussioner som förs mellan företagets konstruktörer och designbyrån är viktiga då detta kan 
leda till ett vidare perspektiv hos företagets anställda. Att konstruktör och designer strider för 
sin sak är positivt. Lösningen blir en kompromisslösning och det är bra med formgivare som 
står på sig. 
 
Styrning av projektet 
C har ett utarbetat koncept för hur man skall samarbeta med designers då deras erfarenhet av 
designprojekt sträcker sig långt tillbaka i tiden. Syftet med metoden är att säkerställa att 
produkten som tas fram uppfyller de krav som ställs på den innan den når marknaden. 
Metoden innebär att man först gör en förstudie där man analyserar marknadens behov och 
målsättningen med den nya produkten. Därefter utses en projektledare som tar fram en 
produktspecifikation. I detta fall hade konstruktörer från C skissat på en ritning till produkten, 
som var en modifiering av en tidigare, och denna gavs till designbyrån. Tillsammans med 
berörda parter (b) upprättas sedan en handlingsplan. Konstruktörerna är dock med under 
perioder i arbetet för att bidra med kunskaper i material- och produktion. Säljkåren var 
inblandad och letade lämpliga användare som kunde testa modellerna. Slutanvändaren var 
med ganska sent i processen.  Idag, har prispressen ökat på marknaden vilket ställer krav på 
allt enklare och billigare utvecklingskostnader .”– Vi kommer att vara tvungna att arbeta på 
ett annat sätt tillsammans med formgivare – genom att lämna allt tydligare krav på t.ex. 
kostnad, transport – vilket leder till snävare ramar för designbyråerna” säger Christina Ripe. 
Under detta år har C varit tvungna att förändra sin organisation för att möta dessa nya krav 
men den produkt vi undersökt togs fram hade dessa förändringar inte helt slagit igenom. Dock 
arbetade man med en väldigt klar och tydlig kravspecifikation som utformades av Christina 
Ripe och en konstruktör på C.  
 
Kundens kund 
Den produktutvecklingsmetod C använder sig av innebär att man först gör en förstudie där 
man analyserar marknadens behov, vilket innebär att man börjar med användarstudier. 
Därefter talar man med terapeuter inom vården som uttrycker sina behov och sedan blandas 
konstruktörer, tekniker och industridesigners in som alla få säga sitt. Deras jobb är att 
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transformera kraven och önskemålen till en fungerande produkt. Därpå följer månader av 
analys och tester som mynnar ut i en prototyp som testas av brukare och användare och när 
man testat färdigt är det dags för produktion. ”- Kvalitet tar tid” säger Christina Ripe.  
 
Kommunikation 
C:s långa erfarenhet och samarbete med b gjorde att samarbetet flöt på. ”- Då produktion och 
designers kan varandra blir resultatet av 1+1=3” säger Christina Ripe. Diskussioner som förts 
mellan C:s konstruktörer och b är viktiga och ses som meningsfulla skillnader. Christina Ripe 
säger ”- det är viktigt att både konstruktörer och designer strider för sin sak. Lösningen blir en 
kompromiss och det är positivt om formgivaren står på sig.” Problem i samarbetet kan bero på 
att formgivarens val av teknisk lösning är för dyr. Formgivaren kan tycka att företaget endast 
ser till profiten, det är viktigt att hitta en kompromiss.  Kontakten mellan C och b skedde till 
viss del över telefon men merparten av kommunikationen skedde muntligen på möten där 
avstämningar gjordes, men med skriftliga protokoll för att bekräfta överenskommelser.  
 

4.3.6 Designbyrå b 
 
Erfarenheter hos C 
1973 samarbetade b med C första gången och upplevde då att deras erfarenhet av 
designsamarbeten var liten. Detta uttryckte sig i att de var dåliga på att definiera sina krav, nu 
är de dock duktiga designinköpare då de lärt sig på vägen. Hans Ehrich tror att C återkommer 
för att de varit nöjda med produkterna som tagits fram tillsammans med b. Det är viktigt att 
designbyrån etablerar ett förtroende hos uppdragsgivaren för att kunna skapa en ömsesidig 
förståelse.  
 
Designerns roll 
Bara för att ett företag anlitar en designer är det ingen garanti för att produkten skall bli 
framgångsrik. En bra designer besitter en talang och begåvning och detta är inget man kan 
lära sig på någon skola, menar Hans Ehrich. Designern skall vara både konstnär, tekniker och 
konstruktör i ett.  
 
Styrning av projektet 
Hans Ehrich vill ha tydliga och omfattande kravspecifikationer från sin uppdragsgivare och b 
jobbar helst mot uppdrag med klara och tydliga önskemål. Ofta står företagets önskemål i 
kravspecifikationen i motsatsförhållande till varandra men Hans Ehrich anser att C har lärt sig 
av dem på denna punkt och blivit allt bättre på att skriva ner sina önskemål vilket underlättar 
samarbetet. När uppdragsgivaren lämnat över en kravspecifikation gör b en analys av den och 
sedan hålls ett möte där man ställer frågor och gör kompletteringar. Ett projekt anses vara 
lyckat då byrån uppfyllt de krav som ställts i specifikationen eller, ännu bättre, överträffat 
dem. Det är också ett lyckat projekt då produkten hävdar sig bra på marknaden. Designbyrån 
föreslog en stark färg, men gick inte igenom. Det C kunde sträcka sig till var att göra 
produkten i svagt turkos istället för i vitt, något som visade sig vara uppskattat av brukarna.  
 
Kundens kund 
Då produkten riktar sig till äldre och funktionshindrade använder man sig av användarstudier. 
Användaren togs in efter det att en prototyp tagits fram men var inte delaktig vid 
framtagningen av prototypen.  
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Kommunikation 
”- God design är en optimal kompromiss” säger Hans Ehrich. Det är viktigt att designern inte 
hamnar i konflikter med företagets konstruktörer och tekniker, vilket kan leda till 
missförstånd om vem som skall göra vad. Detta kan inträffa då designern tas in där 
konstruktörer tidigare arbetade eller förväntar sig att arbeta under projektet. Hans Ehrich 
menar att det kan finnas fördomar från båda sidorna och konflikter undviks bäst genom att 
vara lyhörd och ”inte sätta design-näsan i vädret”. Samspelet mellan uppdragsgivaren och 
konsult påverkas om uppdraget är viktigt för företaget och om företaget inte kan specificera 
sina mål är det inte bra. Om mål sen kan sättas tillsammans med designbyrån blir resultatet 
det bästa. Uppdragsgivaren förväntar sig ett konkret resultat.  
 
 
Direkta svar på vilka faktorer våra objekt ansåg påverka samarbetet mest; 
 
A (Telia) –”Kravspecifikationen skall vara tydlig, dialog skall ske kontinuerligt och man skall 
ha respekt för varandras yrkeskunskaper”. 
a (Jon-Karl Myra) ”-personkemin, att vara lyhörd och kunna läsa kunden, företaget köper 
oftast en tjänst av personen.” 
 
B (Romedic) - Ekonomin och personkemin är de faktorer som påverkar samarbetet allra mest. 
Naturligtvis även om man har ett tydligt uppdrag och projektbeskrivning som gör att arbetet 
flyter smidigt, det minskar risken för missförstånd så att man gör rätt sak i rätt tid. 
a (Johan, Myra) ”-Personkemin, att kunna vara psykolog, tekniker och inge förtroende” Det 
svåraste är att göra en lyckad kompromiss. 
 
C (Etac) ”- Hur öppna man är för att lyssna på varandras kompetenser – giv och tag- samt en 
tydlig målsättning initialt, alla måste vara överens” Om  tex priset är viktigt då måste 
materialval vara en hög prioritet.  
b (A&E) ”-Det skall finnas en klar affärsuppgörelse och konkreta förväntningar hos företaget 
samt ett förtroende för byrån genom tex tidigare erfarenhet eller hörsägen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

5. Analys 
 

5.1 Förutsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aa  
Då produkten ansetts framgångsrik och förutsättningarna varit goda, vilket kan hänvisas till 
A:s långvariga samarbete med designbyråer samt att hög prioritet från ledningen och som 
även framgår av sammanställningen i enkäten, placerar sig projektsamarbetet Aa i den övre 
högra rutan vilket verifierar vår teori. 
 
Ba  
Företag B:s tidigare samarbete med designbyrå x bidrog till relativt dåliga erfarenheter av 
designprojekt, men även om erfarenheterna var mindre bra hade projektet med designbyrå a 
fortfarande en hög prioritet från B:s ledning. Vid sammanställningen av enkäten kan man 
utläsa att förutsättningarna överlag varit goda och då produkten ansetts vara lyckad placerar 
sig Ba i den övre högra rutan. 
  
Cb 
C:s långa erfarenheter av designsamarbeten samt hög prioritet från ledningen har lett till goda 
förutsättningar för ett bra samarbete med b. Detta resulterade också i en framgångsrik produkt 
och därför placerar även de sig i rutan för goda förutsättningar och högt mervärde.  
 

5.2 Designerns roll 
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Aa 
Christina Flink säger att designern är en expert inom sitt område men i sammanställningen av 
enkäten (bilaga) kan man utläsa att designern främst uppfattas som en coach. Detta kan 
hänvisas till att hon även säger att designern genom projektet blir en del av organisationen. 
Detta leder till att designerns blir en organisationsutvecklare och då produkten varit 
framgångsrik placerar sig därför A i den övre högra rutan. ” -Designern skall bidra med nya 
innovativa lösningar. Vi skall bidra med kundernas tänkta krav och åsikter både vad det gäller 
utseende och hantering. Telia litade mycket på vad vi tyckte om i stort sätt allt” berättar Jon-
Karl. Vilket ger designern ett ansvar utöver att tillföra expertkunskaper.  
 
 
Ba 
Kristin Törnkvist säger att designerns roll som expert är viktig då hans eller hennes erfarenhet 
påverkar projektet mest av alla. I sammanställningen av enkätsvaren ser man dock att 
RoMedic främst ser designern som en coach. Detta kan hänvisas till det hon säger vid 
intervjun om att mindre företag även vill ha andra kvalitéer än experthjälp i designers för att 
kunna ta del av utvecklingsprocessen. Detta innebär att designern blir en 
organisationsutvecklare och då projektet utmynnade i en framgångsrik produkt vilket placerar 
B i den övre högra rutan. Johan Dahlberg säger; - ”Vår roll är att ha ett övergripande 
utformningsansvar så att man inte fastnar i detaljer” Varje detalj får konsekvenser för 
utformningen och designerns roll är att se konsekvenserna på helheten av de förändringar som 
man gör både tekniskt och estetiskt.” Vilket även placerar dem som både expert och coach. 
 
 
Cb 
Christina Ripe säger att designern med sin expertis skall bidra med idéer för tekniska, 
funktionella och estetiska lösningar på problem men i sammanställningen av enkäterna 
(bilaga) kan man se att hon uppfattar designerns roll främst som coach. Detta bekräftas genom 
att Christina Ripe i intervjun även säger att det är viktigt med diskussioner mellan 
konstruktörer och formgivare för att företagets anställda skall kunna utvecklas. Detta gör att 
de ser designerns roll som en organisationsutvecklare och då produkten ansetts lyckad kan 
man dra slutsatsen att C placerar sig i den övre högra rutan. Hans Ehrich säger i intervjun att 
en designer skall besitta många olika kompetenser för att vara en expert. I enkät-
sammanställningen kan man se att b ser på designerns roll främst som coach vilket bekräftas i 
intervjun med att han säger att C har lärt sig mer under tiden de samarbetat med b, när det 
gäller ex. hur de skall definiera sina krav. Att b ser designern som både coach och expert 
innebär alltså att b ser designerns roll som organisationsutvecklare. 
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5.3 Projektstyrning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aa 
Projektet mellan A och a styrdes av produktchefen på A (Christina Flink)och projektledaren 
på a (Jon-Karl). I enkäten (bilaga) framgår det att projektet varit processtyrt men att det varit 
viktigt att sätta upp mål och ramar. Projektet var en  samarbetsprocess som skedde genom 
återkommande möten där målen förändrades över tiden. A lämnade en kravspecifikation 
vilken diskuterades tillsammans med a, sammanställningen av enkäten visar att a uppfattade 
projektet som processtyrt vilket enligt Jon-Karl delvis berodde på att A gav dem stora friheter. 
Därför placerar sig projektsamarbetet mellan Aa i värdestjärnan vilket verifierar vår teori om 
värdeskapande.  
 
Ba 
Här möttes deltagarna, främst produktchefen från B (Kristin Törnkvist)och projektledaren 
från a (Johan Dahlberg ), regelbundet och utbytte information. Någon specificerad kravlista 
från B lämnades ej men de tidigare resultaten från workshopen lämnades över. I 
sammanställningen av enkäten kan man tydligt avläsa att projektet varit processtyrt. Trots att 
B satt upp ramar hade de ej överlämnat en kravspecifikationen vilket enligt Johan Dahlberg 
ledde till att det fanns mycket utrymme för diskussioner och att a därmed fick ett stort ansvar i 
projektet. Dessa omständigheter ledde i slutändan till en god produkt.  
 
Cb 
Här lämnades en väldigt tydlig kravspecifikationer som utformats av C:s konstruktörer 
tillsammans med produktchefen (Christina Ripe). I sammanställningen av enkäten kan man 
utläsa att projektet varit processtyrt, men i mycket mindre grad än ex. projektet Ba. Detta kan 
hänvisas till C:s utvecklade metod för produktframtagning samt att Hans Ehrich i intervjun 
säger att b vill ha en så omfattande och klar kravspecifikation som möjligt. Då C arbetat 
tillsammans med designers länge vet hur de skall omkonfigurera sina aktiviteter för att skapa 
ett så högt mervärde som möjligt vilket innebär att man arbetar enligt värdestjärnan. Detta har 
lett till att produkten blivit framgångsrik och därför placeras detta projekt i den övre högra 
rutan. 
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5.4 Kundens kund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aa 
I detta projekt fanns inte användaren med. Produkten hade en relativt låg komplexitet och det 
gick att använda sig själv som ”testperson” vid utvecklingsprocessen. Vid sammanställningen 
av enkäten (bilaga) framgår det att A arbetar lika mycket för som med kunden vilket kan 
sammanfattas med Christina Flinks uttalande om att  –”kunden vet vad hon vill ha idag men 
produktchefen måste veta vad hon vill imorgon”. Då framtagningen genererat i ett högt 
mervärde hamnar Aa i den nedre högra rutan vilket innebär att deras antagande om vad 
kunderna önskade var rätt. 
 
Ba 
Utvecklingen av denna produkt, som var av relativt hög komplexitet (förflyttnings- 
hjälpmedel), krävde att både brukaren och användaren var delaktiga vid utvecklingen. 
Projektet hamnar i övre högra rutan där designen skett tillsammans med användare och 
produkten blev lyckad då man tolkade denne rätt. I enkät samanställningen kan man utläsa att 
företag B arbetat främst med slutkunden vilket bekräftar resonemanget ovan. 
 
Cb 
I sammanställningen av enkäten ser man tydligt att C och b samarbetat med kundens kund 
men här skiljer sig de olika kunderna åt. Den i empirin beskrivna metoden utgår från 
användarstudier vilket här innebar att terapeuter från vården – användaren -  fick uttrycka 
sina krav. Användaren var främst med vid utvecklingsprocessen då produkten kan anses vara 
av komplex natur. Först efter framtagningen av en prototyp kom brukaren in. 
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5.5 Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aa 
Samarbetet mellan A och a genomgicks av kontinuerliga möten och Christina Flink säger i 
intervjun att det är viktigt att man strävar efter att nå samma mål. Jon-Karl säger att det var 
viktigt för A att a förstod vad man skulle sträva efter. I sammanställningen av enkäten kan 
man avläsa att kommunikationen till stor del präglades aven dialog vilket verifierar det som 
sagts under intervjuerna. Detta tillsammans med att produkten blev lyckad ger att Aa placeras 
i den övre högra rutan.  
 
Ba 
Kristin Törnkvist säger i intervjun att det är viktigt att man har samma åsikter om uppgiften 
vid ett samarbete. Då underlag från workshopen till stor del beskrev vad man ville uppnå 
kunde a på ett bra sätt förstå vad B ville. I enkäten kan man avläsa att kommunikationen till 
stor del var verbal vilket innebar att det fanns en dialog mellan företaget och designbyrån 
vilket också framgår av intervjun. Här förklarar Johan att trots att B ställt upp klara mål och 
ramar fanns det mycket  utrymme för  diskussion om utförandet. Detta gör att projektet 
placerar sig i den övre högra rutan.  
 
Cb 
I enkäten framgår det att det var en dubbelriktad kommunikation som präglade projektet. 
Kommunikationen skedde till viss del på telefon och de möten som hölls var främst för att 
göra avstämningar men då C har arbetat med b sedan 1973 var förståelsen stor från båda sidor 
och produkten blev framgångsrik. Detta gör att Cb placerar sig i den övre högra rutan. 
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6. Resultat 
Genom fallstudier har vi analyserat och utvärderat samarbetsprocessen mellan tre företag och 
deras samarbetspartners vid produktutveckling. Följande resultat framkom. 
 

Vi fann att ett framgångsrikt samarbete påverkades av hur förutsättningarna sett ut. A:s 
långa erfarenhet av samarbeten med designbyråer tillsammans, med deras lednings prioritet 
av design har haft positiva effekter på projektet med a. För B:s del var projektet med a det 
första som genomfördes med hjälp av en designbyrå. Trots en del dåliga erfarenheter från 
samarbetet med designbyrå x, i form av för höga kostnader, fick B ändå en positiv inblick i 
vad design kunde tillföra produktutvecklingen vilket påverkade ledningens positiva 
inställning till att fortsätta uppdraget tillsammans med a. C:s långa samarbete och satsningar 
på designinköp var en god grund för projektet med b. C och b hade dessutom jobbat 
tillsammans i flera omgångar tidigare och man visste var man hade varandra.  
 

Företagens syn på designerns roll har påverkat de förväntningar som ställts på 
designbyråerna. Även om samtliga företag säger sig se designern som en expert, förväntar de 
sig ändå att designern skall guida dem fram till ett bra resultat samt fungera som en länk 
mellan tekniker, konstruktörer och användare. Företagen kan alla ses som lärande 
organisationer, då de insett att designern måste bli en del av organisationen för att företaget 
skall kunna ta del av utvecklingsprocessen. Företag C säger t.ex. att de lärt sig att definiera 
sina krav bättre genom samarbetet med b. Designbyråernas svar tyder på att även om de ser 
sig själva först och främst som experter, anser de att deras uppgift även  inkluderar att ”ha den 
övergripande bilden över hur slutprodukten kommer se ut och kunna förmedla denna till 
företagets olika aktörer” (Johan Dahlberg).  
 
Projekten har styrts av produktcheferna på respektive företag tillsammans med projektledaren 
på respektive designbyrå. Även om tydliga mål och snävare ramar satts av A och C till 
skillnad mot B, så har alla projekten byggt på kontinuerliga möten och avstämningar mellan 
de inblandade. Målen har omprövats, mer eller mindre i de olika projekten, och olika 
avdelningar inom företaget har tillfrågats och uppdaterats under projektens gång. Vi fann att 
alla projekten styrts enligt processynen, (även om vi inte kan säga något om hur företagen 
styr sina andra aktiviteter) och samtliga projekt har genomförts enligt modellen värdestjärnan, 
där relationer mellan aktörerna ges stor betydelse.  
 
Hos A var kundens kund inte delaktig i produktutvecklingen. Detta har dock inte påverkat 
slutprodukten negativt vilket visar på att man inte alltid måste designa med användaren. I de 
andra projekten var det dock av yttersta vikt att användare och brukare var med i processen då 
produkterna var hjälpmedel inom vården och stora krav ställdes på funktion och 
användarvänlighet. Då både företagen och designbyråerna ansåg att man skulle arbeta 
tillsammans med slutkunden bidrog det till att det inte uppstod konflikter dem emellan.  
En bidragande anledning till att produkten blivit framgångsrik var den goda 
kommunikationen mellan deltagarna. Många möten hölls, protokoll fördes och information 
utbyttes kontinuerligt för att alla inblandade skulle veta vad uppgiften var och sträva mot 
samma mål. 
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7. Slutsats och diskussion 
 
I vår undersökning av vilka faktorer som är viktiga vid produktutveckligsamarbetet mellan 
företag och designbyråer för att produkten skall bli framgångsrik på marknaden, har vi 
kommit till en slutsats som nedan redovisas och diskuteras. 
 
Det vi i undersökningen kommit fram till är att de variabler vi valt att titta på; förutsättningar, 
designerns roll, projektstyrning, kundens kund samt kommunikation, alla har spelat en större 
eller mindre roll vid utvecklingssamarbetet för att skapa en framgångsrik produkt.  
 
En av de viktigaste faktorerna för att genomföra lyckade projekt har visat sig vara 
förutsättningarna för samarbetet. Vi fann att företagens tidigare erfarenheter av designprojekt 
underlättade samarbetet dels genom de förväntningar man hade på samarbetet men också 
genom att företaget då visste vilka krav som kunde ställas på designbyrån. Vi upptäckte dock 
att dåliga erfarenheter från tidigare samarbeten inte alltid behöver betyda att ett företag väljer 
bort att arbeta tillsammans med designers. Så länge företaget tar till sig och utvecklar en 
förståelse för design som en strategisk resurs så finns förutsättningar för att i framtiden skapa 
framgångsrika produkter, genom att ledningen då stöttar andra designprojekt.  
 
En annan faktor som visat sig vara av betydelse är hur man ser på designerns roll i samarbetet. 
Ser man designern som en organisationsutvecklare, vilket innebär att man ser designern både 
som coach och expert, innebär det att man från företagets perspektiv ser samarbetet som en 
del i en lärande process och företaget utvecklas tillsammans med sin produkt. För designern 
innebär detta perspektiv att han eller hon dels ser på uppgiften genom att bidra med sin 
expertis, men också genom att vara lyhörd för företagets behov och önskemål. Vi upptäckte, 
att för företag med mindre erfarenhet av designsamarbeten, är det av större vikt att designern 
fungerar som en coach som kan hjälpa företaget att bättre få klart för sig vad det egentligen är 
man vill ha. För designerns del medför detta att han eller hon får större friheter vid 
produktutvecklingen, men också ett större ansvar att förvalta kundens intressen, intressen som 
kunden kanske inte alltid själv är medveten om.  
 
I fallet med företag B och designbyrå a var förutsättningarna sådana att B:s erfarenheter var 
relativt begränsade vilket gav a större friheter, men också större ansvar. Detta ledde i 
slutändan till att produkten blev för dyr för att exportera, mycket på grund av för höga 
tillverkningskostnader. Dock kan sägas att B inte ställt tillräckligt tydliga krav på prisnivån 
vilket därmed ledde till att a anpassade designen främst efter slutkunden och inte till B, som 
skulle tjänat på en billigare tillverkningskostnad så att produkten kunde säljas på export. 
Kanske om designern här agerat ännu mer som coach att detta kunnat undvikas.  
 
Det har visat sig i undersökningen, att om ett företag har erfarenheter av att jobba tillsammans 
med designbyråer, kan designern agera mer som en expert. Detta sker då företaget vet vad de 
vill ha och på ett bra sätt kan precisera det i kravspecifikationen. 
 
Hur företagen styrt sina projekt har varit en viktig faktor för att skapa framgångsrika 
produkter. Av de tre projekt vi undersökt har samtliga inblandade arbetat enligt 
värdestjärnemodellen. Vi fann att även om det är av stor vikt att sätta upp ramar och definiera 
målet i kravspecifikationen är det också viktigt att man ser relationerna mellan de olika 
parterna som värdeskapande i sig. Designbyrå b ville ha väldigt specifikt utformade kravlistor 
medan a önskade utgå ifrån mer allmängiltiga. I de fall vi tittat på kan detta bero på att byrå b 
hade haft flera långvariga samarbeten tillsammans med C och att de på så sätt lärt sig hur 
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kravspecifikationerna skulle se ut. Båda byråerna gick dock själva igenom kraven och förde 
sedan en dialog med kunden om vad som kunde ändras eller förtydligas.  
 
Ju mer komplex produkten är desto viktigare är det att förstå slutkundens behov och arbeta 
tillsammans med denne i utvecklingsprocessen. Designbyrån har dessutom flera kunder, 
förutom företaget skall man också se till användare, brukare och återförsäljare, som alla har 
olika intressen i produkten. Detta leder ofta till att produkten blir en kompromiss mellan 
företagets och designbyråns önskemål om vem man skall tillgodose och hur man skall 
tillgodose dessa behov i slutändan.  För att veta vad man skall sträva är det viktigt att föra en 
öppen dialog vid samarbetet så att man kan diskutera sig fram till ett gemensamt 
förhållningssätt gentemot uppgiften. 
 
Andra faktorer som visat sig ha betydelse för samarbetet men som inte täckts in av vår 
undersökning är de personliga relationerna mellan deltagarna. Personkemi har visat sig vara 
en faktor som kommit fram i våra intervjuer. Andra faktorer kan vara de ekonomiska 
resurserna som finns till förfogande men dessa anser vi beror på företagsledningens prioritet 
av projekten.  
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8. Kritik av det egna arbetet 
 
Vi har i efterhand insett att vi gick ut för tidigt med våra intervjuer och frågeformulär och om 
vi gått ut lite senare hade vi kunnat formulera bättre frågor som mer specifikt svarade på det 
vi ville undersöka. Detta skulle betytt att vi inte hade behövt kontakta företagen igen via mejl 
eller telefon för att ställa följdfrågor. Alla våra intervjuobjekt var dock snälla nog att svarade 
oss snabbt vilket till viss del uppväger att vi inte ställde alla frågor rätt från början. Vi 
använde inte någon bandspelare vid intervjutillfällena utan förlitade oss på våra anteckningar 
(vi var dock alltid två stycken som skrev vid varje tillfälle). I efterhand inser vi att 
inspelningar varit att föredra då fått med mycket mer information då vi i redan i 
anteckningsögonblicket sållade bort sådan information som vi ansåg oviktig men som senare 
skulle kunnat vara värdefull och viktigare för vår undersökning än vi trott.  
 
Våra intervjufrågor var öppna och byggde på den semistrukturerade intervjuformen. Vår 
oerfarenhet på att genomföra intervjuer ledde ofta (i alla fall i början) till att vår respondent 
”tog över” intervjun och svävade ut kring andra ämnen. Även om det som sas var intressant 
ledde det ibland till att vi på grund av begränsad tid inte hann med alla frågor vi ämnat att 
ställa.   
 
Då vår studie bygger på fallstudier av endast tre projekt är undersökningen liten och de 
resultat vi fått fram kan vara tillfälligheter. Vår analys är tolkningar av våra intervjuobjekts 
svar och våra egna erfarenheter och föreställningar påverkar dessa. Fler projekt skulle behöva 
undersökas för att säkerställa våra antaganden om vilka faktorer som påverkar 
samarbetsprocessen mellan företag och designbyråer. Då de endast undersökt projekt som 
ansetts framgångsrika skulle det vara intressant att även jämföra de antaganden vi kommit 
fram till i samarbetsprojekt som misslyckats (sådana kan dock vara svåra att hitta eller få 
tillgång till då de inblandade inte gärna vill framhålla sina misslyckanden). För att vidare 
belysa problemet skulle faktorerna även kunna testas på företag som använder sig av 
designkompetens in-house för att se vilka skillnader och likheter som finns i hur man 
samarbetar kring produktutvecklingen.  
 
Då vi i vår undersökning endast ställt upp fem variabler som vi tror inverkat på samarbetet 
och slutprodukten faller andra element utanför ramarna i denna undersökning. Andra aspekter 
som kan tänkas påverka samarbetet och slutprodukten är utbildning, kultur, resurser i form av 
tid och pengar som satsades osv. Ett projekt kan ju även anses lyckat utan att för den skull 
samarbetet varit trevligt medan trevliga samarbeten kan leda till dåliga produkter.  
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10. Bilagor 
 

10.1 Intervjufrågor Företaget 
 
Vilken position innehar du? 

Vilken bransch arbetar ditt företag i och hur länge har ni verkat inom denna? 

Hyr lyder er affärsidé? 

Till vem riktar sig era produkter? Hur ser den typiske användaren ut? 

Vart säljs produkterna och genom vilka kanaler? 

Hur stor är er marknad? Finns ni i andra länder än i Sverige? 

Anpassar ni i så fall produkten utifrån vilket land den skall lanseras? 

Vad påverkar produktens utformning? Vad är viktigast? 

Hur ser företaget på produktutvecklingsprocessen och när tas design in? 

Arbetar ni i avdelningar eller nätverk då nya produkter utvecklas? Varför? 

Varför använder ni er av externa konsulter? 

Varför valde ni just X till samarbetspartners? 

Vad upplever ni att ni får ut av att ta in designkunskapen utifrån? 

Vad är företagets och ledningens inställning till design? Tycker du alla inom företaget delar 

samma åsikter kring design? 

På vilket sätt bidrar design till produktutvecklingen? 

Hur har projektet bedrivits? (Ställdes klara mål och tidsramar upp? Ändrades dessa under 

projektets gång?) 

Vad initierade beslutet om att genomföra projektet? Vem tog beslutet? 

Vilka personer har ingått? (Från ert företag och byråns) 

Hur har projektet styrts anser du? Och vem har varit ledare? 

Vilka personer har haft mest åsikter och input tex teknik, design, ekonomin? 

Anser du att resultatet var lyckat? 

Varför?  (Nåddes målet) 

Utvärderar ni projekten i efterhand? Hur och varför? 

Hur mäter ni värdet av design? Går det att mäta Ex… 

Anser du projektet var högprioriterat eller inte? Hur yttrade sig detta? Ex i resurser pengar 

människor 

Fanns det en tidsram? Hölls denna? Om inte vad berodde detta på och vad tyckte ledningen?  

Hur tycker du samarbetet fungerade? 
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Tycker du att ni lärde er något?  

Hur länge har ni samarbetat med X? 

Har ni anlitat dem igen? Varför, varför inte? 

Vilka personer inom företaget tror du har störst inflytande på hur företaget agerar? 

Vilken yrkeskategori dominerar i företaget? 

Hur mycket resurser läggs på design om man jämför med andra avdelningar? 

Hur skulle du beskriva din organisation? Platt / hierarkisk? 

Var projektet skilt från huvudorganisationen (som projekt brukar vara) eller integrerades det? 

Vad anser du vara ett lyckat projekt? 

Kan du ge ett exempel på ett lyckat respektive misslyckat projektsamarbete? 

Varför var det lyckat/misslyckat? 

Upplevde du några problem i samarbetet? 

Vad tror du det berodde på? Ex, Problem i kommunikationen? 

Vad hade kunnat avhjälpa detta? 

Hade ni samma åsikt om uppgiften? Var det viktigt eller oviktigt att komma fram till en                                   

gemensam lösning eller styrde ena sidan? 

Tycker ni byrån uppfattade er och uppgiften på det sätt ni ville förmedla? 

Vilka faktorer tror du inverkar mest på samarbetet? 

Vilka faktorer tror du påverkar resultatet? 

Finns det någon skillnad med att jobba ihop med designers mot tex tekniker eller ekonomer? 

Hur uppfattade du byrån? 

Vad anser ni tillförs till produkten/företaget genom att samarbeta med designers utifrån? 

Kan man mäta effekten av design?  

Upplever du att det finns en kulturell skillnad? Påverkar detta samarbetet och 

kommunikationen? Är det positivt eller negativt? 

 

10.2 Intervjufrågor Designbyrån 
 
Vilken position innehar du? 

Vilken bransch arbetar ditt företag i och hur länge har ni verkat inom denna? 

Hyr lyder er affärsidé? 

Hur skulle du beskriva X organisation? Platt / hierarkisk? 

Hur kom ni i kontakt med X? 

Vilket är det vanligaste sättet som ni kommer i kontakt med era kunder? 
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På vilket sätt kan design bidra till produktutvecklingen? 

Hur har projektet bedrivits? (Ställdes klara mål och tidsramar upp)? Ändrades dessa under 

projektets gång?) 

Vad var er uppgift? 

Hur förmedlades denna , ex genom designbrief? 

Vilka personer har ingått? (Från ert företag och byråns) 

Hur har projektet styrts anser du? Och vem har varit ledare? 

Vilka personer har haft mest åsikter och input tex teknik, design, ekonomin? 

Anser du att resultatet var lyckat? 

Varför?  (Nåddes målet) 

Utvärderar ni projekten i efterhand? Hur och varför? 

Kan man mäta värdet av design? Hur? 

Anser du projektet var högprioriterat från X sida? Hur yttrade sig detta?  

Fanns det en tidsram? Hölls denna? Om inte vad berodde detta på och vad tyckte ledningen?  

Hur tycker du samarbetet fungerade? 

Tycker du att ni lärde er något?  

Hur länge har ni samarbetat med …? 

Har ni samarbetat med dem igen? Varför, varför inte? 

Vad anser du vara ett lyckat projekt? 

Kan du ge ett exempel på ett lyckat respektive misslyckat projektsamarbete? 

Varför var det lyckat/misslyckat? 

Upplevde du några problem i samarbetet? 

Vad tror du det berodde på? Ex, Problem i kommunikationen? 

Vad hade kunnat avhjälpa detta? 

Hade ni samma åsikt om uppgiften? Var det viktigt eller oviktigt att komma fram till en                                   

gemensam lösning eller styrde ena sidan? 

Hur tror du X uppfattade er? 

Vilka faktorer tror du inverkar mest på samarbetet? 

Vilka faktorer tror du påverkar resultatet? 

Hur uppfattade du X? 

Upplever du att det finns en kulturell skillnad? Påverkar detta samarbetet och 
kommunikationen? Är det positivt eller negativt? 
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10.3 Frågeformulär  
 

 
Kultur Nytänkande  Traditionell 

Organisationsstruktur Hierarkisk  Platt 

Idéer Inkrementella  Radikala 

Fokus Estetik  Teknik 

Förväntningar Trygget  Utveckling 

Förutsättningar för styrka Stabilitet  Ömsesidigt beroende 

Bransch Oföränderlig  Växlande 

Arbetssätt Flexibelt  Strukturerat 

Företagets roll Marknadsföljare  Marknadsledare 

Hur uppnås effektivitet Utbyte  Utveckling 

Syn på problemlösning Kontinuerlig  Tillfällig 

Utbildning Ingenjör  Designer 

Bakgrund hos ledningen Tradition  Entreprenör 

Erfarenhet hos ledningen Från företaget  Utifrån 

Föreställningar Traditionella  Kontroversiella 

Historia Lång  Kort 

Mervärde skapas genom Relationer  Aktiviteter 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Mission Uppgiftsorienterat  Lärandeorienterat 

Ledning Genom visioner  Genom mål  

Miljö företaget verkade i  Känd  Okänd 
vid samarbetet 
    
Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Stadiet företaget befann sig Mogen livscykel  Tidigt stadium i  
i vid samarbetet   livscykeln 

Stadiet produkten befann sig Mogen livscykel  Tidigt stadium i  
i vid samarbetet   livscykeln 

Önskvärt resultat Marknadsandel  Marknadsutveckling 

 
Kommunikationsform Mest verbal  Mest skriftlig 

Relation till uppgiften Olik A&E  Lik A&E 
  



 52

Missförstånd p.g.a. Språk  Kultur 

Företagskultur Liknande A&E  Olik A&E 

Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 
 
Status är Branschvana  Värdefulla bidrag 

Resurser Information  Pengar 

Fokus Organisation  Individ 

Ledning Inspirerande  Dogmatisk 

Fördelaktighet Stor likhet  Meningsfulla
  skillnader 

 
Motivation Att fullända  Att bygga 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Pengar till förfogande Mycket  Lite 

Prioritet från ledning Hög          Låg 

Samarbetsform Tät kommunikation Lite kommunikation 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

Design som Styling  Problemlösning 

Designern som  Coach  Expert 

Design För användaren  Med användaren 
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10.4 Sammanställning av frågeformulär 
 
Telia 
 
Variabel 1: Förutsättningar  72% 
 
Variabel 2: Designerns roll  67% 
 
Variabel 3: Projektstyrning 53% 
 
Variabel 4: Kundens kund 50% 
 
Variabel 5: Kommunikation 90% 
 
Romedic 
 
Variabel 1: Förutsättningar  67%  
 
Variabel 2: Designerns roll  62% 
 
Variabel 3: Projektstyrning 70% 
 
Variabel 4: Kundens kund 58% 
 
Variabel 5: Kommunikation 83% 
 
 
 
Etac 
 
Variabel 1: Förutsättningar  67% 
 
Variabel 2: Designerns roll  62% 
 
Variabel 3: Projektstyrning 58% 
 
Variabel 4: Kundens kund 83% 
 
Variabel 5: Kommunikation 79% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Myra (Jon-karl) 
 
Variabel 1: Förutsättningar  72% 
 
Variabel 2: Designerns roll  69% 
 
Variabel 3: Projektstyrning 76% 
 
Variabel 4: Kundens kund 50% 
 
Variabel 5: Kommunikation 96% 
 
Myra (Johan) 
 
Variabel 1: Förutsättningar  89%  
 
Variabel 2: Designerns roll  63% 
 
Variabel 3: Projektstyrning 74% 
 
Variabel 4: Kundens kund 50% 
 
Variabel 5: Kommunikation 71% 
 
 
 
A&E Design 
 
Variabel 1: Förutsättningar  83% 
 
Variabel 2: Designerns roll  57% 
 
Variabel 3: Projektstyrning 55% 
 
Variabel 4: Kundens kund 75% 
 
Variabel 5: Kommunikation 88% 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.4.1 Kristina Flink på Telia 
 

         1    2    3    4    5    6 
       
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 
  Dåliga     Goda 
Pengar till förfogande Lite          Mycket 

Prioritet från ledning Låg  Hög 

Design som Styling  Problemlösning 

 
Variabel 2: Designerns roll 
 

Produktutvecklare  Organisationsutvecklare 
Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mission  Uppgifts-  Lärandeorienterat 
 orienterat   

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Designern som  Expert  Coach 

Design som Styling  Problemlösning 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

 
Variabel 3: Projektstyrning 
 
  Målstyrt   Processtyrt 
Arbetssätt Strukturerat  Flexibelt 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mervärde skapas genom Aktiviteter  Relationer 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Ledning Genom mål  Genom visioner 

Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 



 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

 

Variabel 4: Kundens kund 
 

 För användaren  Med användaren 

Design som Styling  Problemlösning 

Design För användaren  Med användaren 

 
Variabel 5: Kommunikation 
 

 Enkelriktad  Dubbelriktad 

Kommunikationsform Mest skriftlig  Mest verbal 

Relation till uppgiften Olik   Lik 
  
Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 

Kommunikation Ringa  Tät 

 

 

10.4.2 Jon-Karl Sundh på Myra Industriell Design 
                                                                           

         1    2    3    4    5    6 
       
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 
  Dåliga   Goda 
Pengar till förfogande Lite          Mycket 

Prioritet från ledning Låg  Hög 

Design som Styling  Problemlösning 

 
Variabel 2: Designerns roll 
 

Produktutvecklare  Organisationsutvecklare 
Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mission  Uppgifts-  Lärandeorienterat 
 orienterat   

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Designern som  Expert  Coach 

Design som Styling  Problemlösning 



 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

 
Variabel 3: Projektstyrning 
 

Målstyrt   Processtyrt  
Arbetssätt Strukturerat  Flexibelt 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mervärde skapas genom Aktiviteter  Relationer 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Ledning Genom mål  Genom visioner 

Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

 

Variabel 4: Kundens kund 
 

 För användaren  Med användaren  

Design som Styling  Problemlösning 

Design För användaren  Med användaren 

 
Variabel 5: Kommunikation 
 

 Enkelriktad  Dubbelriktad 

Kommunikationsform Mest skriftlig  Mest verbal 

Relation till uppgiften Olik   Lik 
  
Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 

Kommunikation Ringa Tät 

 

 



 

10.4.3 Kristin Törnqvist på RoMedic  
 
                                                                          1    2    3    4    5    6 
       
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 
  Dåliga   Goda 
Pengar till förfogande Lite          Mycket 

Prioritet från ledning Låg  Hög 

Design som Styling  Problemlösning 

 
Variabel 2: Designerns roll 
 

Produktutvecklare  Organisationsutvecklare 
Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mission  Uppgifts-  Lärandeorienterat 
 orienterat   

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Designern som  Expert  Coach 

Design som Styling  Problemlösning 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

 

Variabel 3: Projektstyrning 
 

Målstyrt   Processtyrt  
Arbetssätt Strukturerat  Flexibelt 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mervärde skapas genom Aktiviteter  Relationer 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Ledning Genom mål  Genom visioner 

Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 



 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

 

Variabel 4: Kundens kund 
 

 För användaren  Med användaren  

Design som Styling  Problemlösning 

Design För användaren  Med användaren 

 
Variabel 5: Kommunikation 
 

Kommunikationsform Mest skriftlig  Mest verbal 

Relation till uppgiften Olik   Lik 
  
Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 

Kommunikation Ringa  Tät 

 

 

10.4.4 Johan Dahlberg på Myra industriell Design 
 
                                                                          1    2    3    4    5    6 
       
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 
  Dåliga   Goda 
Pengar till förfogande Lite          Mycket 

Prioritet från ledning Låg  Hög 

Design som Styling  Problemlösning 

 
Variabel 2: Designerns roll 
 

Produktutvecklare  Organisationsutvecklare 
Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mission  Uppgifts-  Lärandeorienterat 
 orienterat   

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Designern som  Expert  Coach 

Design som Styling  Problemlösning 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 



 

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

 

Variabel 3: Projektstyrning 
 

Målstyrt   Processtyrt  
Arbetssätt Strukturerat  Flexibelt 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mervärde skapas genom Aktiviteter  Relationer 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Ledning Genom mål  Genom visioner 

Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

 

Variabel 4: Kundens kund 
 

 För användaren  Med användaren  

Design som Styling  Problemlösning 

Design För användaren  Med användaren 

 
Variabel 5: Kommunikation 
 

 Enkelriktad  Dubbelriktad 

Kommunikationsform Mest skriftlig  Mest verbal 

Relation till uppgiften Olik   Lik 
  
Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 

Kommunikation Ringa  Tät 

 
 



 

10.4.5 Christina Ripe på Etac  
 
                                                                           1    2    3    4    5    6 
       
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 
  Dåliga   Goda 
Pengar till förfogande Lite          Mycket 

Prioritet från ledning Låg  Hög 

Design som Styling  Problemlösning 

 
Variabel 2: Designerns roll 
 

Produktutvecklare  Organisationsutvecklare 
Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mission  Uppgifts-  Lärandeorienterat 
 orienterat   

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Designern som  Expert  Coach 

Design som Styling  Problemlösning 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

 

Variabel 3: Projektstyrning 
 

Målstyrt   Processtyrt  
Arbetssätt Strukturerat  Flexibelt 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mervärde skapas genom Aktiviteter  Relationer 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Ledning Genom mål  Genom visioner 

Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 



 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

 

Variabel 4: Kundens kund 
 

 För användaren  Med användaren  

Design som Styling  Problemlösning 

Design För användaren  Med användaren 

 
Variabel 5: Kommunikation 
 

 Enkelriktad  Dubbelriktad 

Kommunikationsform Mest skriftlig  Mest verbal 

Relation till uppgiften Olik   Lik 
  
Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 

Kommunikation Ringa  Tät 

 

 

10.4.6 Hans Ehrich A&E Design  
 
                                                                          1    2    3    4    5    6 
       
 
Variabel 1: Förutsättningar 
 
 Dåliga Goda 
Pengar till förfogande Lite          Mycket 

Prioritet från ledning Låg  Hög 

Design som Styling  Problemlösning 

 
Variabel 2: Designerns roll 
 

  Produktutvecklare  Organisationsutvecklare 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mission  Uppgifts-  Lärandeorienterat 
 orienterat   

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Designern som  Expert  Coach 



 

Design som Styling  Problemlösning 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Projektets natur Sakorienterat  Processorienterat 

 

Variabel 3: Projektstyrning 
 
  Målstyrt   Processtyrt 
    
Arbetssätt Strukturerat  Flexibelt 

Syn på problemlösning Tillfälligt  Kontinuerlig 

Mervärde skapas genom Aktiviteter  Relationer 

Struktur Självtillräcklighet  Nätverksberoende 

Ledning Genom mål  Genom visioner 

Spänningar Ej önskvärda  Tillgångar 

Planering genom Sätta upp mål  Formulera visioner 

Framgång mäts genom Hur nära vi kom  Vad vi uppnått med 
 det angivna målet  det vi åstadkommit  

Planering av arbetet Viktigt med ramar  Förändras över tid 

Syn på projektet Tillfälligt  Del av organisationen 

Projektet ger oss Lösningar  Erfarenheter 

Omgivning Statisk  Dynamisk 

 

Variabel 4: Kundens kund 
 För användaren  Med användaren 

Design som Styling  Problemlösning 

Design För användaren  Med användaren 

 
Variabel 5: Kommunikation 
 

 Enkelriktad  Dubbelriktad 

Kommunikationsform Mest skriftlig  Mest verbal 

Relation till uppgiften Olik   Lik 
  
Kommunikationen  Mottagaren gör  Samma förhållande  
fungerar bra då på angivet sätt  till uppgiften nåtts 

Kommunikation    Ringa        Tät 
 


