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Sammanfattning
Den här uppsatsen belyser det aktuella problemet med att företag får olika stora

lönsamhetshöjningar ur sitt designarbete beroende på vilket arbetssätt de använder vid

produktframtagning. Syftet med undersökningen är att undersöka om ett arbetssätt som

innefattar högre grad av samarbete vid produktframtagning ger ett bättre resultat än ett

arbetssätt som innefattar mindre samarbete. Frågeställningen är Vilket arbetssätt ger bäst

designeffektivitet vid produktframtagning? ”Designeffektivitet” innebär inte bäst design, utan

högst utväxling av designen. Alltså vilket arbetssätt som öppnar mest för designen så att den

kan skapa mervärde.

Metoden i uppsatsen utgår från en surveyundersökning och med hjälp av telefonintervjuer och

enkätundersökningar samlas empirin in.

Uppsatsens teoretiska referensram bildas genom att två större teorier som beskriver två

existerande arbetssätt vid produktframtagning med olika grad av samarbete sammankopplas

med några mindre teorier som mäter och förklarar resultatet. I ramen finns även Svensk

Industridesigns definition av vad som är bra tillvägagångssätt med designarbete. Använda

teorier är Värdestjärnan, The Sequential product development approach, The Simultaneous

product development approach, Involvement theory, Kundrelationens livscykel samt även

SVID:s definition av bra designarbete.

Uppsatsens resultat visar på att det arbetssätt som mest liknar Värdestjärnan och The

Simultaneous product development approach vid designnyttjande, gav bättre utväxling på

designen som lönsamhetsförhöjare framför arbetssätt som har mer kedjestruktur, alltså liknar

The Sequential product development approach.
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1.  Inledning

1.1  Bakgrund

I dagens läge har det blivit allt viktigare för företag att sikta på lönsamhet. Lönsamheten är

viktig för att överleva i dagens företagsklimat, och i och med att konkurrensen har blivit allt

hårdare på de flesta marknader är det inte lika lätt att bli framgångsrik och vinna kundernas

lojalitet som det var förr.

Marknaderna har ändrats på så sätt att fler aktörer har kommit in på marknaderna, dvs.

konkurrensen har ökat, och kunden har på sin sida blivit kunnigare och mera kräsen. Dagens

kunder vet vad de vill ha och väljer och vrakar mycket mer än vad man gjorde förut. Allt detta

ställer mycket högre krav på företagen, samt deras produkter och tjänster.

Dagens marknadsklimat är mycket ”hårdare” än vad det varit förut och dåliga produkter, med

exempelvis bristande kvalitet, dålig funktion eller utformning, faller ur marknaden mycket

snabbare. Kunderna genomskådar snabbt brister i produkterna och väljer direkt en

konkurrerande produkt eller tjänst som bättre uppfyller deras behov1. Kunderna har möjlighet

att göra detta tack vare att dagens utbud är så mycket större eftersom det finns fler företag,

fler produkter och fler märken att välja mellan.

Den moderna kunden är inte längre lika lojal mot företag och märken som den varit. Man är

snabbare att byta märke/produkt om det kommer något bättre förslag. Tack vare mer

information genom exempelvis reklam, tv, radio och Internet är kunden mycket mera

medveten om andra alternativ och kan lättare jämföra dem.

För att få kunden intresserad och därigenom få lönsamhet krävs bra produkter eller tjänster.

En bra produkt eller tjänst kräver att många aspekter fullföljs och fungerar. Den måste svara

mot ett hål i marknaden dvs. den måste uppfylla ett existerande behov som finns hos kunden1.

Finns inte behovet för produkten eller tjänsten säljer den dåligt hur bra och välutförd den än

är, det går inte att skapa ett behov om det inte finns hos kunden från början. Vidare efter att ett

behov för produkten/tjänsten finns måste den lyckas uppfylla behovet också. Det finns otaliga

produkter som behövs och har en genomtänkt grundidé men ändå konkurreras ut pga. att de

inte i slutändan uppfyller det de är tänkta att göra. Vidare kräver en bra produkt/tjänst bl.a. en

för syftet tillfredsställande utformning, hög kvalitet och ett visst hänsynstagande till

omvärlden och miljön.

                                                  
1 Philip Kotler – Principles of Marketing (European Edition) –  s.7
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För att ge kunden dessa mervärden använder företagen sig ofta av design. Det finns många

exempel på hur företag lyckats använda designen som ett verktyg för att differentiera sig och

skapa mervärde till sina produkter och på så sätt kunnat konkurrera ut sina motståndare på

marknaden och fånga in fler kunder. Ett känt exempel på detta är när absolut vodka på kort tid

slog sig in på spritmarknaden i USA på 80-talet, genom att nyttja design och estetik för att

synliggöra sin identitet tydligare. Ett annat känt exempel är Cathay Pacific Aircraft, som

genom ett omfattande designprogram ändrade sitt utseende på i stort sett allt från kontor till

flygplansinsidor och lyckades med tydliggörandet av sin identitet bli ett av världens ledande

och mest lönsamma flygbolag2.

Designen är högaktuell i dagens konkurrenspräglade marknad, vid en studie gjord 2003-2004

på drygt 1300 tillfrågade svenska företag säger sig 72% uppleva en växande efterfrågan på

design från sina kunder och ledning3. Samma undersökning visade även att 3 av 4 svenska

företag investerar i design och över 50% hävdade att deras investeringar i design ökat de

senaste åren.

Men av alla designinvesterande företag upplevde inte alla att det fanns ett samband mellan

designen och lönsamhet. Studien visade dock en tydlig skillnad på lönsamheten hos företagen

utifrån vilken grad av designmognad företagen hade. De företag som inte köpte design alls

märkte av minst lönsamhetshöjning, medan de som arbetade med design till enbart

formgivning hade lite högre lönsamhet. Nästa trappsteg i designmognad i företagen är när

designen nyttjas som process, dessa företag hade ännu lite högre lönsamhet, medan de företag

som arbetade med designen som innovation märkte av högst lönsamhetsökning3.

En liknande studie har gjorts på uppdrag av Dansk Design Center på ca 1000 danska privata

företag, resultaten visar att företag som systematiskt arbetar med design tjänar mer pengar och

har större export än verksamheter som delvis nyttjar design eller inte använder design alls.4

                                                  
2 Schmitt & Simonson (1997) - Marketing aesthetic management of brands, identity and image – Kap. 1
“Aesthetics: The New Marketing Paradigm”, s. 4-13
3 www.svid.se (2005-04-28) - 10 punkter – Attityder, Lönsamhet och designmognad i Svenska företag (2004) –
Sammanställningen av undersökningen kan beställas från SVID eller laddas ner på direktlänken:
http://svid.gatecompany.com/archive/filer/Rapporter/folder_10punkter.pdf
4 Dansk Design Center (2005-04-28) - Designs ekonomiska effekter (September 2003) – Sammanställningen av
den danska undersökningen kan beställas från SVID eller laddas ner på direktlänken:
http://svid.gatecompany.com/archive/filer/Rapporter/Designs%20ekonomiska%20effekter.pdf
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Studierna visar därmed att det finns en stor skillnad på designens effektivitet som verktyg

utifrån hur väl ett företag tagit till sig designen, samt vilket arbetssätt företaget har med design

vid produktframtagning. Studierna torde även visa att det finns ett stort antal företag med

problemet att de investerar i design och tycker sig nyttja design men inte får någon eller

tillräcklig lönsamhetsökning av investeringen.

Designen har inte behövts tidigare på samma sätt och det är därför många företag har dåliga

kunskaper om den och nyttjar den på ett sätt som inte maximerar dess effektivitet och

utväxling på lönsamheten. Men i dagens hårda konkurrensmarknad krävs designen för fortsatt

överlevnad. Om företagsledningen och aktieägarna inte vill se sina företag gå i stöpet måste

de förstå designen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och inte bli ifrånkörda av

konkurrenter som nyttjar designen effektivare.

Ett välkänt fall på den svenska marknaden är när mobiljätten Ericsson inte nyttjade design på

ett bra sätt och fick stämpeln att de alltid gjorde ”fula mobiler”, och deras huvudkonkurrent

Nokia, som då utnyttjade designen som konkurrensfördel perfekt, drog ifrån Ericsson. Efter

enorma nerskärningar och fallande aktier på börsen slog sig Ericsson tillslut samman med

Sony och bildade Sony-Ericsson. Av det samarbetet har Ericsson fått mycket hjälp med

utformningen och designen på sina mobiltelefoner och försäljningen har tagit fart igen. Nu

toppar Sony-Ericssons mobiler listor igen för sin design och funktion5.

Detta är vad som kan hända alla företag i långa loppet, även stora jättar som Ericsson, om

designen inte används korrekt. Företagsledningen och ägarna är de som äger det här

problemet och de måste förstå och nyttja designen på ett bra sätt eller ställa in sig på att de

kommer hamna bakom sina konkurrenter och ej nå lönsamhet.

                                                  
5 Svenska Dagbladet – ”De häftigaste elektronikgrejerna” – Publicerad 25 februari 2005
Direktlänk: http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9220397.asp
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1.2  Problemdiskussion

Problemet hos företag, att designens inverkan att skapa mervärde till produkten vid

produktframtagning och i förlängningen mer lönsamhet varierar, är komplext och kan bero på

flera olika faktorer. Men ett bakomliggande fenomen till att designen inte lyckas ge den

lönsamhet den ska är att produktens designprocess inte lyckats6

Vid produktframtagning talar man om designprocesser. En designprocess är den

utvecklingsprocess som innefattar allt från att en produkt går från grundidé på ritbordet till

färdig produkt på hyllorna i affärerna, den innefattar planering innan och genomförande av

projektet. Designen ska följa med produkten genom hela utvecklingen. Den planerade

grundidén för produkten, såsom kärnfunktion, kärnvärden och identiteten m.m., ska designen

framhäva ytterligare, och på sätt skapa mervärde till produkten6.

Om något går fel i designprocessen, så att designen inte lyckas framhäva produktens tänkta

attribut eller framhäver fel egenskaper etc., svarar inte längre produkten mot det behov i

marknaden den var tänkt att göra från början, och den blir inte eftertraktad hos kunderna och

därför inte lönsam7.

Det generella problemet är att designprocesserna inte fungerar fullt ut, vilket gör att det är fel

produkter som kommer ut på marknaden. Problemet kan också ses som att fel arbetssätt vid

produktframtagningen undergräver designens möjlighet att ge något mervärde till

produkterna.

Problemet med dåligt fungerande designprocesser är brett och flera påverkande fenomen kan

urskiljas. Även många fenomen som vanligtvis anses höra till andra sfärer än just

designproblem och designtänkande kan vara påverkande på designprocesserna och är

sammanflätade med övergripande designtänkande inom företag. Många av dessa påverkande

faktorer kan dock uppkomma pga. olika arbetssätt med design vid produktframtagning.6

Eftersom en produktframtagning består av många steg och en designprocess är en omfattande

och komplex process som berör i stort sett alla avdelningar/delar inom ett företag, är graden

av samarbete mellan alla berörda av projektet en avgörande faktor för hur projektet kommer

att lyckas, och om designen når målet att skapa mervärde till produkten6.

                                                  
6 Robin Edman – Föreläsning i Design Management på Södertörns Högskola 2003-09-08
7 Philip Kotler – Principles of Marketing (European Edition) –  s. Återkommande röd tråd i hela boken
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1.3  Frågeställning

Vilket arbetssätt ger bäst designeffektivitet vid produktframtagning?

Med ”designeffektivitet” menas inte bäst design, utan högst utväxling av designen. Det vill

säga vilket arbetssätt som öppnar mest för designen så att den kan skapa mervärde.

1.4  Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att analysera samarbetsformen för design vid

produktframtagning. Vi kommer att undersöka om vissa arbetssätt med hög grad av samarbete

vid design ger högre lönsamhet framför arbetssätt med låg grad av samarbete vid designen. Vi

ska belysa existerande arbetssätt och designnyttjanden vid produktframtagning inom företag

och undersöka vilket som ger bäst resultat.

1.5  Avgränsning

Då det finns många olika orsaker till problemet med att designprocesser ibland fungerar dåligt

väljer vi att avgränsa oss.

Vi väljer att på en generell nivå titta på två olika existerande arbetssätt, med olika hög grad av

samarbete, och undersöker vilket som ger ”bäst” design och därigenom nöjda kunder tack

vare mervärde till produkterna. Vi avgränsar oss från att titta på andra problem som t.ex. varje

enskilt kommunikationsproblem mellan avdelningar som kan störa designprocesserna utan

bara om rätt arbetssätt vid produktutveckling kan förebygga problemen.

För att förenkla undersökningen väljer vi att avgränsa oss ytterligare genom att bara titta på

produktrelaterade företag, inte rena tjänsteföretag.

1.6  Perspektiv

Problem som uppkommer belyses utifrån beslutsfattares och projektledares perspektiv inom

företaget. Vi anser att det är företaget som äger problemen, då det är det som får sämre

lönsamhet pga. dåliga produkter. Därför riktar vi uppsatsen utifrån beslutsfattarnas perspektiv

istället för ur exempelvis designers eller marknadsförares perspektiv.
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1.7  Definitioner

Design

Design innebär en arbetsinsats för att lösa ett problem på ett kreativt sätt där både funktionella

och estetiska krav ingår. Design används ibland även för att beskriva resultatet av

arbetsinsatsen.

Design management

Att leda en organisation, undersöka och ta fram: 

-Uttryck hos en  produkt, beteende eller miljöer genom designinsatser.

-Intryck hos användaren och andra genom designinsatser .

-Avtryck - bestående resultat, spår, minnen av designinsatser.

 

Designer

Person/-er som utför professionell utformning i en designprocess av processer, budskap,

varor, tjänster eller miljöer. Designern deltar inte själv i produktionen av produkten.

 

Designavdelning 

Avdelning hos ett varu/tjänsteproducerande företag som levererar designkompetenser till

andra funktioner inom företaget. På en designavdelning kan även ingå andra kompetenser än

designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.

Designprocessen

Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling. Den ingår

som en del i företagets hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och

kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan tillämpas på många

olika områden och designprojekt som rör både processer, budskap, varor, tjänster och miljöer.

Svensk Industridesign har identifierat olika steg i designprocessen. De flesta

designorganisationer har sin egen beskrivning, men i stort liknar de varandra.

Designprocessen kan variera mellan olika projekt och mellan olika designer. 

1. Utgångspunkter

Vår omgivning präglar oss liksom vår samtid och historia. Design berör allt och alla

och är ett kraftfullt verktyg för att påverka, och för att förmedla nytänkande och



10

omtanke om människan. Tekniska-, ekonomiska- och personella resurser samt

tidsaspekter är förutsättningar för arbetet som måste definieras.

2. Användarstudier

Behovs- och funktionsanalys genomförs genom omvärldsstudier, t ex kvantitativa och

kvalitativa studier, samt samtal och tester med berörda användare. Även kontakter

med berörda nätverk och media bör göras. Dessa uppgifter analyseras inför det

konstruktiva arbetet.

3. Koncept och visualisering

Med utgångspunkterna och användarstudierna som plattform utvecklas ett eller flera

konceptförslag som presenteras och testas. Arbetet sker ofta i nära samarbete med

andra kompetenser utifrån ett produktions- och marknadsperspektiv.

4. Utvärdering och konceptval

Utvärdering sker genom olika prioriteringar, beräkningar, marknadsvärderingar och

tekniska avgöranden. Alternativa förslag ställs mot varandra. Ett eller flera koncept

väljs att arbeta vidare på. Förberedande aktiviteter inför presentationer påbörjas.

5. Justering och genomförande

Det valda förslagen vidareutvecklas och förankras hos olika nyckelpersoner. Det

slutliga förslaget presenteras, testas och utvärderas. Arbetet kräver samarbete med

andra kompetenser, bl.a. för framtagning av ett produktionsunderlag. När eventuella

osäkerheter är eliminerade kan produktionsprocessen påbörjas.

6. Uppföljning och utvärdering

Efter produktionsstart utvärderas alla parametrar för att optimera framtida

förbättringar. Uppföljningsarbetet inkluderar även nya användarstudier och tester som

styr identitet. Marknadsföringens argumentation anpassas till resultaten så att

designarbetets fördelar framhävs.
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2.  Metod
Vi ska i vår uppsats undersöka vilket arbetssätt som ger bäst designeffektivitet vid

produktframtagning. Det gör vi genom att titta på om arbetssätt med hög samarbetsgrad vid

design ger högre lönsamhet, i form av återköp och märkeslojalitet, framför arbetssätt med låg

samarbetsgrad.

När vi utför vår undersökning ska vi titta på några företag och ta reda på hur de arbetar, sedan

väljer vi en produkt hos de olika företagen och tar kontakt med några av deras kunder för att

se vad de tycker om produkten. På det sättet får vi reda på om företagen har lyckats med sitt

designarbete.

Vi har valt att titta på tre större företag, Sony-Ericsson Mobiltelefoni, 3M och Axfood.

Anledningen till att vi valde just dessa tre är att vi tyckte att det var intressant att jämföra hur

man arbetar med design på tre så stora och så olika företag. Hos Sony-Ericsson valde vi att

titta på deras huvudprodukt mobiltelefoner, vi hade också kunnat valt någon av deras

tillbehörsprodukter, men det kändes inte lika intressant. Hos 3M valde vi en produkt som vi

visste att det skulle vara lätt att hitta kunder till och som alla känner till, nämligen Post-it.

Medan vi ur Axfoods breda sortiment valde tvättmedel, en produkt som vi vet är en

lågengagemansvara, och vi valde att titta på Willys tvättmedel.

2.1  Surveyundersökning

För att göra vår undersökning ska vi först ta reda på hur de arbetar med designprocessen vid

produktframtagning på tre olika företag. Sedan ska vi också prata med företagens kunder och

se vad de tycker om produkterna som processen resulterat i. Till detta passar det bäst att

använda sig av surveyundersökning som strategi. Vi skulle också kunna göra vår

undersökning genom att utföra en fallstudie på ett eller två företag. Fördelen med det framför

en surveyundersökning är att man kommer in mer på djupet och får en bättre bild av hur de

arbetar, vid en survey gör man en ytligare undersökning på flera föremål och risken finns att

man missar viktiga detaljer som man skulle ha tid att upptäcka med en fallstudie. Nackdelen

för vår uppsats är att vi inte skulle kunna göra en jämförelse av de resultat vi kommer fram till

eftersom man bara undersöker ett eller två objekt.

Surveyundersökning kommer av det engelska ordet survey som innebär ”att göra en

uttömmande och detaljerad granskning” eller ”skaffa fram data till en kartläggning”.
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En surveyundersökning ska ha en bred och omfattande täckning, forskningen ska ge en

överblick av det man undersöker. Den syftar oftast till att visa hur saker och ting ser ut vid en

bestämd tidpunkt, att ge en ögonblicksbild av hur det är vid tidpunkten för datainsamlingen.

Man kan även använda sig av en surveyundersökning för att göra en tillbakablickande

undersökning, för att visa hur saker och ting brukade vara, men det är ovanligt. När man gör

en surveyundersökning måste man naturligtvis utföra empirisk forskning, att på platsen för det

man ämnar undersöka söka den nödvändiga information man behöver. 8

Det finns flera olika metoder man kan använda sig av för att skaffa den information man

behöver vid en surveyundersökning. De vanligaste är frågeformulär (enkätundersökningar),

intervjuer ansikte mot ansikte, telefonintervjuer, skriftliga källor och observationer.

Vad som är utmärkande för en surveyundersökning är att den kombinerar bred täckning,

fokus på ögonblicksbilden vid en given tidpunkt och beroendet av empirisk data. Det är

annorlunda uttryckt ett tillvägagångssätt som inrymmer empirisk forskning vid en bestämd

tidpunkt, och som eftersträvar så omfattande och fullständiga data som möjligt.

Eftersom man av olika orsaker inte kan göra sin forskning på hela undersökningskategorin,

får man göra ett urval och samla in information från en del av hela kategorin. Detta kan göras

genom två huvudsakliga urvalstekniker, sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval.

Sannolikhetsurval innebär att man väljer ut en del av kategorin som man tror sannolikt utgör

ett representativt tvärsnitt av det man ska undersöka. Vid icke-sannolikhetsurval vet man inte

om det segment man valt ut att studera, är representativt för hela kategorin.

Vi har valt att göra vårt urval enligt ett proportionellt stratifierat urval, ett sannolikhetsurval,

som ofta används i marknadsundersökningar. Man gör urvalet genom att man fastställer

speciella kategorier som man tycker är viktiga att ha med i urvalet. Sedan försöker man fylla

kategorierna i proportion till deras förekomst i populationen. Metoden att välja de människor

eller företeelser som utgör det nödvändiga antalet man behöver är inte slumpmässigt, utan det

är upp till forskaren själv att välja vilka som fyller kategorin. Det kan ske så enkelt som att

man helt enkelt väljer de som finns till hands. De personerna kan ändå vara lämpade för

undersökningen, men det var inte därför de valdes. Urval enligt den här metoden har den

fördelen att man inte får med människor eller företeelser som skulle utgöra ett onödigt

överskott i undersökningen, eftersom man fastställt kategorierna i förhand. En nackdel är att

                                                  
8 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – Kap. 1, s. 12-25
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det nödvändiga antalet i varje kategori kan bli ganska litet.9 Anledningen till att vi har valt att

göra vårt urval enligt just den metoden är att det med ett proportionellt stratifierat urval är lätt

att hitta relevanta undersökningsobjekt. Det tyckte vi var viktigt eftersom vi har valt tre så

olika företag och produkter.

2.2  Deduktiv ansats

Vi ska göra en deduktiv undersökning, vilket innebär att vi väljer ut olika teorier som passar

vårt syfte och som vi sedan anpassar till vår undersökning. Vi börjar alltså med att hitta teorier

som berör det vi ska titta på, sedan går vi ut och gör vår undersökning och samlar in vår

empiri. Det gör vi genom att titta på ett antal företag och ta reda på hur de arbetar och hur det

ser ut i verkligheten. Sedan analyserar vi vår empiri med hjälp av våra valda teorier och ser

hur teorierna stämmer överens med den.

2.3  Kvalitativ och kvantitativ undersökning

Vid insamlingen av vår empiri kommer vi att göra två skilda undersökningar. Dels ska vi

prata med företagen och ta reda på detaljer i deras arbete med designprocessen. Sedan ska vi

också prata med kunder till företagen och ta reda på vad de tycker om de slutgiltiga

produkterna. Vår undersökning kommer alltså att innehålla både kvalitativ och kvantitativ

forskning.

Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att i den kvalitativa är det

ord som ses som den centrala analysenheten, medan i den kvantitativa är det istället siffror

som ses som den centrala analysenheten. Man kan ha samma informationskälla för kvalitativa

och kvantitativa tillvägagångssätt, det som skiljer sig åt är på vilket sätt man omvandlar den

information man får fram.

Kvalitativ forskning bygger på att omvandla det man fått fram i en undersökning till skrivna

ord, den lämpar sig därför bättre för detaljerade beskrivningar än för analys. Den har en öppen

forskningsdesign, vilket innebär att metoder, teorier, urval och annat ger sig under

undersökningens gång.

Det kvalitativa tillvägagångssättet associeras med småskaliga studier och lämpar sig väl för

djupgående studier. Det har ofta ett begränsat omfång och involverar relativt få studieobjekt,

                                                  
9 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – Kap. 1, s. 12-25
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detta på grund av att ord inte går att analysera på samma sätt som siffror i stora datamängder.

Det har även ett holistiskt fokus vilket innebär att det betraktar saker i deras kontext och visar

hur de hänger ihop och är beroende av varandra.

Forskaren blandar lätt in sina egna värderingar och sin egen identitet i kvalitativa

undersökningar, som påverkar de data som samlas in och tolkningen av data. 10

Den kvantitativa forskningen strävar efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till

siffror. Efter kvantifiering går de att analysera med hjälp av statistiska metoder som kräver

numeriska data som input. Så det här tillvägagångssättet går ut på att frambringa numeriska

data, och omvandla det man får fram i sin undersökning till kvantifierbara enheter. Det

förknippas därför mest med analys på grund av möjligheten att analysera siffror med olika

statistiska metoder.

Ett kvantitativt tillvägagångssätt associeras med storskaliga studier. Statistik ger pålitligare

resultat vid större siffermängder. Ju fler enheter som ingår desto större är sannolikheten att

resultatet går att generalisera. Till skillnad från den kvalitativa forskningen har den

kvantitativa ett specifikt fokus, den försöker fokusera vissa specifika faktorer och studera dem

i förhållande till andra specifika faktorer. Detta tillvägagångssätt gör det också möjligt för

forskaren att förhålla sig neutral till forskningen och hålla sina personliga åsikter och identitet

utanför undersökningen och resultatet. Syftet är att få fram numeriska data som är objektiva.

Ett huvudsakligt kännetecken för den kvantitativa forskningen är en exakt utformning av

forskningsdesignen innan studien inleds. En eller flera hypoteser får bestämma karaktären i

undersökningsfrågorna, sedan arbetar man utifrån ett fastställt urval eller en experimentell

metod.11

2.4  Metoder

Vi kommer att använda oss av flera olika metoder för att samla in information till vår empiri.

Undersökningen gör vi genom att titta på hur de arbetar med designprocessen på våra tre

valda företag, Sony-Ericsson, 3M och Axfood. Vi undersöker även hur kunderna upplevt

produkterna och får på så sätt vårt resultat. De produkter vi väljer att fokusera på är Sony-

Ericssons mobiltelefoner, 3M:s produkt Post-it och Axfoods tvättmedel Willys.

                                                  
10 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – Del III, s. 203-207
11 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – Del III, s. 203-207
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Till företagen ska vi dels lämna frågeformulär med frågor om deras respektive arbetssätt, men

vi kommer också att göra telefonintervjuer för att få ytterligare information, och sådan

information som kan vara svår att fånga in med ett frågeformulär.

Till kunderna kommer vi att dela ut enkäter med frågor som täcker den nödvändiga

information vi behöver. Vi vänder oss till 15 kunder hos varje företag, och vi väljer att söka

upp dem på platser där vi med hög sannolikhet vet att vi hittar dem.

Vi skulle ha kunnat använda oss utav observationer och intervjuer ansikte mot ansikte vid vår

undersökning av företagen men har valt att inte göra det på grund av brist på tid och resurser

hos både oss och företagen. I vår undersökning mot kunderna skulle vi istället för enkäter,

eller som komplettering, kunnat utföra intervjuer i fokusgrupper eller enskilda intervjuer.

Enkäter

Det finns flera olika typer av enkäter och frågeformulär, de kan skilja sig mycket åt i syfte,

omfattning och utseende. För att ha karaktären av ett forskningsmässigt frågeformulär, finns

det vissa punkter som måste vara uppfyllda. Det ska vara utformat för att samla information

som sedan kan användas som data för analys, bestå av en serie nedtecknade frågor och

besvaras med information genom att man i frågeformuläret frågar människor direkt om det

man vill veta. Frågeformulär kan antingen genomföras ansikte mot ansikte med respondenten,

eller så kan man använda sig av postenkäter, då man istället skickar ut enkäter till det utvalda

segmentet och interagerar aldrig med respondenten. Den information man får från ett

frågeformulär kan delas in i två huvudsakliga kategorier, fakta och personliga åsikter.

Att använda sig av frågeformulär som metod lämpar sig i många forskningssituationer, men

det finns situationer där de är som mest produktiva. Det är när de används med ett stort antal

respondenter på många olika platser, eller när det som efterfrågas är relativt okomplicerad

information. När det sociala klimatet är tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och

ärliga svar, och när det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor men utan

ett krav på personlig interaktion ansikte mot ansikte. Vidare kan det röra sig om att man

tillåter vissa fördröjningar i tiden som kan vara orsakade av produktionen, testningen,

postgången eller att respondenterna dröjer med att svara, att de resurser man har för

undersökningen medger omkostnader för tryckning, utskick och bearbetning av data, och

slutligen att respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa och förstå frågorna. 12

                                                  
12 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – Kap. 6, s. 106-109
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Intervjuer

En intervju kan vara en bra informationskälla men måste föregås av en noggrann planering

och ordentliga förberedelser för att man ska lyckas få ut den information man behöver för sin

forskning. Något som är viktigt att tänka på innan man genomför en intervju, och framför allt

innan man använder sig av den information som framkommer ur den, är att den man

intervjuar har samtyckt till att delta i intervjun och att det som sägs får föras vidare. Man bör

också ta reda på om det är möjligt att få kontakt med de objekt man avser att intervjua, och

om man har möjlighet att genomföra intervjuerna med tanke på tid och eventuella kostnader.

Intervjuer skiljer sig från frågeformulär genom att de ger mer detaljerad information från ett

mindre antal människor och ger mer djupgående insikter i ämnet, istället för mer ytlig

information från ett stort antal människor. Situationer då det är lämpligare att använda sig av

djupare intervjuer är när man vill ha data baserade på emotioner, erfarenheter och känslor,

data baserade på känsliga frågor eller data baserade på privilegierad information.

Som ett redskap för att samla in information kan intervjuer också användas för att komplettera

andra metoders data, detta genom de detaljer och det djup som de kan tillföra. Ofta används

intervjuer för att förbereda ett frågeformulär, för att följa upp ett frågeformulär eller för att

kombinera olika metoder. 13

Det finns många olika sätt att utföra en intervju på, bland annat genom att göra dem

strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade, personliga eller i grupp.

Vi har valt att göra våra telefonintervjuer semistrukturerade för att få ut den informationen vi

vill ha från företagen. När man gör en semistrukturerad intervju har man en lista med ämnen

eller frågor som man vill ha svar på, men man har ingen bestämd ordning eller begränsade

svar, utan man pratar fritt med den man intervjuar om frågorna. På det sättet minskar man

risken att styra intervjun allt för mycket, och man får dessutom ut mer information eftersom

den man intervjuar fritt får prata och utveckla sin kunskap och sina synpunkter.

                                                  
13 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – Kap. 7, s. 130-138
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2.5  Reliabilitet och validitet

När man genomför en undersökning måste man dels veta att det som undersöks verkligen är

det som ska undersökas, alltså man måste veta att undersökningen har god validitet.

Undersökningen måste även genomföras på ett tillförlitligt sått, det vill säga att den måste ha

god reliabilitet.

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument, t.ex. ett experiment eller ett frågeformulär, ska ge

samma resultat vid upprepade mätningar av en oförändrad enhet. Det har alltså som kriterium

att de forskningsinstrument man använder ska vara neutrala, det kan kontrolleras genom olika

tester om undersökningen ger samma resultat vid ett annat tillfälle tillämpad på samma objekt.

Reliabiliteten uttrycker metodernas tillförlitlighet och handlar om den noggrannhet och

säkerhet som kan uppnås med det aktuella mätinstrumentet. Det beror bland annat på

noggrannhet och säkerhet i mätning, mätinstrumentets kvalitet och hur data avläses,

registreras, behandlas och analyseras.

Ett mätinstrument som har en hög reliabilitet är konsekvent och pålitligt, och ger samma data

gång efter gång. Eventuella variationer i resultaten beror på variationer i mätobjektet och inte

på instabilitet i själva mätinstrumentet. Reliabilitetsproblem innebär att det förekommer

slumpmässiga fel hos de mätvärden man får fram.

Validitet innebär att de metoder man mäter undersökningsdata med är riktiga och att

mätmetoden verkligen mäter den egenskap man avser att mäta. I forskningssammanhang

handlar det om att forskningsdatan ska reflektera sanningen och verkligheten och täcka de

avgörande frågorna för undersökningen. Vad gäller de forskningsmetoder man valt att

använda sig av ska man fråga sig om man verkligen mäter de lämpliga indikatorerna för

begreppet och om man får exakta resultat. God validitet ger svar på författarnas frågor. Man

kan mäta validiteten genom att jämföra värdena som har kommit fram med de mätinstrument

som har valts, också genom att jämföra resultaten från en mätning med ett annat

mätinstrument. 14 15

                                                  
14 Martyn Denscombe – Forskningshandboken – s. 282-283
15 Eriksson & Wiedersheim - Att utreda, forska & rapportera – s. 38-40
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3.  Teori

3.1  Teoretisk Inledning

Syftet med den här uppsatsen är att analysera samarbetsformen för design vid

produktframtagning. Vi kommer att undersöka om vissa arbetssätt med hög grad av samarbete

vid design ger högre lönsamhet framför arbetssätt med låg grad av samarbete vid designen.

Lönsamhet såsom mervärde till produkterna vilket gör dem till lyckade höginvolveringsvaror,

som leder till lojala kunder och märkeslojalitet16. Vi behöver undersöka om korrekt nyttjande

av design leder till att kunderna blir mer okänsliga för pris, samt till fler återköp.

Det generella problemet vi ska titta på i vår uppsats är varför designprocesser ibland inte

lyckas, vilket kan bero på en mängd olika faktorer. En stor avgörande faktor för designarbetet

är vilket arbetssätt man har för samarbete inom företag, och vi ska ta reda på vilket av de

existerande tillvägagångssätten som ger bäst resultat. De olika existerande arbetssätten som

används idag går att sammanfatta i två stora typer, som liknas vid värdekedja eller

värdestjärna.

De två olika tillvägagångssätt vid arbete med design vi således väljer att titta på är

värdekedjan och värdestjärnan, som också är färdiga teorier. När vi sedan ska mäta resultatet

av vår undersökning, som fås av vad kunderna tycker om de färdiga produkterna och om

designen genererar till återköp, väljer vi bl.a. att utgå ifrån Involvement theory av Chris Fill.

Den behandlar bl.a. olika produkttypers möjlighet att ge märkeslojalitet. Vi väljer också att

använda Kundrelationens livscykel av Christian Grönroos för att den behandlar kunders

beteende runt återköp.

Vad som är design, och framförallt bra design nyttjande, råder det viss oenighet om inom

litteraturen men vi väljer att utgå ifrån Svensk Industridesigns (SVID) syn på vad som är bra

design, hur man bör arbeta med design vid produktframtagning. Vi grundar SVID:s definition

ur föreläsningar på området av SVID:s VD Robin Edman samt stärker dennes uttalanden med

flertalet artiklar på området samt andra designers.

                                                  
16 Chris Fill – Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications (Third Edition 2002) – Kap. 4
– s. 96-104
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3.2  Teorier

I denna teoridel förklarar vi först utifrån Svensk Industridesigns (SVID) syn på hur man bör

arbeta för att nå bra design, hur man bör arbeta med design vid produktframtagning. Vidare

förklarar vi de två större övergripande teorierna New-product development process

(värdekedjan) av Philip Kotler, och Värdestjärnan av R. Normann, som utgör grunden för de

två arbetssätt vid produktframtagning vi ämnar undersöka effekterna av. Efter de två teorierna

om arbetssätten förklarar vi ett antal teorier vi kommer använda för att förklara och mäta de

resultat de två arbetssätten utmynnar i.

3.2.1  Hur man arbetar för att nå bra design och vanliga problem på vägen

I det här avsnittet förklaras SVID:s definition av hur man bör arbeta för att nå bra design.

Definitionen grundas på föreläsningar av SVID:s VD Robin Edman och stärks med andra

artiklar på området samt även av andra designers

Avsnittet behandlar också några enligt Robin Edman vanliga problem i arbetet för att nå bra

design och hur de enligt Robin Edman kan överbyggas.

3.2.1.1  Ledningens medvetenhet

Nyttjande av design som konkurrensfördel inom företag måste alltid börja hos ledningen om

designprocessen ska fungera perfekt. Det är viktigt att en ledning förstår den verkliga vikten

med design och dess djupare innebörd, och sprider designtänkandet ner genom hela

företaget17. Ledningen måste förstå att designen innefattar inte bara den slutgiltiga

utformningen av produkten, utan även hela processen och planerandet där produkten tas fram.

Därför är det väldigt viktigt att designen följer med hela vägen, från första stund när idén

kläcks tills dess att man har den färdigtillverkade produkten i handen18.

En designmedveten ledning nyttjar design som en fullt lika viktig strategi för att skapa

konkurrensfördelar som exempelvis marknadsföring eller produktionsteknik. Design som

verktyg för att skaffa konkurrensfördelar anknyter i stort sett till alla de andra verktygen. Det

är därför väldigt viktigt att designmedvetenheten genomsyrar allt och alla inom ett företag på

samma sätt som exempelvis övergripande strategier som Total Quality Management.

                                                  
17 Svengren – “Industriell design: Organisation och ledning” Lund Universitet. Press (127-154)
18 Robin Edman – Föreläsning i Design Management på Södertörns Högskola 2003-09-08
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”Det finns en allmänt utbredd uppfattning inom design managementlitteraturen att

företagsledningens engagemang för design är avgörande för huruvida design utnyttjas som en

strategisk resurs eller ett operativt instrument (Topalian, 1985; Olins, 1987; Gorb, 1990). Ett

antal studier, däribland triadprojektet, visar också på att företagsledningens engagemang har

stor betydelse för designens roll i organisationen (Felber, 1984; Ivers 1992; Walsh et al,

1992).”19

3.2.1.2  Ledningens styrsätt och företagsstrukturen

En annat viktig faktor vid designnyttjande inom företag är företagsstrukturen. Precis som en

väldigt hierarkisk företagsstruktur kan göra det svårare för den interna marknadsföringen att

lyckas utbilda personalen i exempelvis företagets kärnvärden, produktidéer etc. kan en sådan

struktur även försvåra designförståelsens väg från ledningen ner till operativ nivå. Det kan bli

svårare att få den enskilda arbetaren att förstå designens roll och sin del i den.

För att en designprocess ska fungera krävs ett väl fungerande samarbete och integration

mellan avdelningarna. I en hierarkisk företagsstruktur kan designprocessen försämras pga. att

samarbetet försvåras när olika avdelningar blir avskiljda från varandra. Integrationen mellan

dem blir sämre då alla ”gör sitt” i ledet i designprocessen för att sedan lämna över till nästa

avdelning20.

3.2.1.3  Kommunikation

Vid produktframtagning är det väldigt viktigt med kommunikation för att designprocessen

skall fungera. När man utvecklar en produkt är det som nämnts tidigare viktigt att alla berörda

avdelningar förstår vad produkten ska svara mot för kundbehov, vilken dess grundidé är osv.

Eftersom designen inte är knuten till en avdelning, utan alla berörda avdelningar som

produkten passerar på sin väg mot färdigställande ska göra sitt för att framhäva de attribut och

egenskaper som produkten ska ha, är det otroligt viktigt att alla avdelningarna förstår vilka

egenskaper eller värden produkten ska få och framhäver dessa. Det blir alltså viktigt att

ledningen, projektledaren eller liknande som har ansvar för projektet och har bestämt hur

produktens grundidé och kärndesign ska vara, kommunicerar denna ner till alla berörda i

designprocessen. Avdelningarna måste även ha en bra kommunikation när de bollar

produkten mellan varandra på dess väg genom designprocessen så att inte missförstånd eller

                                                  
19 Svengren – “Industriell design: Organisation och ledning” Lund Universitet. Press (127-154)
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fel uppstår. Fenomen inom samarbetet mellan avdelningarna är bland annat att de ofta har

olika synsätt och olika sätt att tänka, vilket kan leda till ett generellt kommunikationsproblem.

Missförstånd, dålig integration och självklart även omedvetenhet om designprocessen kan i

värsta fall leda till att designprocessen går fel då produktens kärnvärden, grundidé, kärndesign

etc. förändras och inte förmedlas på rätt sätt i steget mellan avdelningarna, vilket leder till

”fel” resultat och produkt på butikshyllorna20.

Vanliga kommunikationsproblem mellan avdelningar

Mellan avdelningarna/yrkena marknadsförare och designers finns ofta

kommunikationsproblem. Fenomen, grundat i avdelningarnas olika skolor, är att

marknadsförare kan tycka att designers är flummiga konstnärer som inte förstår effektiv

marknadsföring och försäljning, medan designers i sin tur kan tycka att marknadsförarna är

idédödare som bara tänker på att sälja och inte på att göra en fulländad produkt 21.

En annan påverkande faktor är, enligt Robin Edman, att designers och marknadsförare på

företag inte alltid ”talar samma språk” och brister i kommunikationen kan därför uppstå. Detta

är ett stort problem som både kan bero på och resultera i att dessa två avdelningar inte förstår

varandra, och inte är insatta i vad det är den andre gör. Marknadsförare är oftast vidare

utbildade ekonomer, medan designers i grunden är en typ av konstnär22 21.

Motsvarande kommunikations- och integrationsproblem som tenderar att uppkomma mellan

marknadsförare och designers på grund av deras olika skolor, kan även urskiljas mellan

marknadsförare och tekniker. Marknadsförarna är mer marknads- och kundmedvetna och

koncentrerar sig mer på vad kunderna vill ha, medan både ritande tekniker samt tekniker på

verkstadsgolvet mer bryr sig om praktisk tillverkningsteknik och materiallära.23 24 Även

mellan designers och tekniker kan det uppstå olika kommunikations- och integrationsproblem,

som bygger delvis på samma orsaker som mellan marknadsförare och designers och

marknadsförare och tekniker23.

Designers är ofta mer kundmedvetna och designar en produkt som de vet att kunderna

efterfrågar på ett sätt som gör den eftertraktad, medan teknikerna återigen tänker mera

praktiskt på tillverkning och material. Designern utgår från produktens grundidé och utformar

                                                  
20 Robin Edman – Föreläsning i Design Management på Södertörns Högskola 2003-09-08
21 Bruce & Cooper – Marketing and Design, a working relationship – s. 53-56
22 Robin Edman – Föreläsning i Design Management på Södertörns Högskola 2003-09-08
23 Vistasp M. Karbhari & James S. Burns and Dick J. Willkins – Total Quality Design: An Approach for
Customer Satisfaction in Critical Advanced Technologies – s. 69 & 76
24 Kjell Åberg - Kursbunt i produktionsteknik för ETD 2004 –  s. 32
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kanske produkten på ett sätt som gör den nästan omöjlig att tillverka. Teknikerna får då i sin

tur göra ändringar i produkten så att den går att tillverka på ett bra sätt.

Lösning på kommunikationsproblemet

För att överbrygga motsättningar/kommunikationsproblem mellan olika avdelningar sätter

man ihop ett projektteam för designprocessen där man väljer teammedlemmar från olika

avdelningar, så att man får kunskapen och medvetenheten från dem alla. Detta team kan

kommunicera med alla avdelningar och fungerar både som ledare och övervakare av projektet

som kontrollerar att grundidé, kärndesign etc. inte ändras i bollandet mellan avdelningarna,

samtidigt som det medlar mellan alla avdelningarna.

Om företaget samarbetar mer, och istället för att låta varje avdelning ”göra sin del” och sedan

lämpa över resultatet på nästa avdelning, arbetar mer sammansvetsat mellan avdelningarna

och bollar produkten fram och tillbaka övervakat av ett crossprojektteam (projektteam

sammansatt av människor från olika avdelningar/yrkesgrupper) kan produktens grundidé,

kärndesign och egenskaper/attribut övervakas mer, och ändringar och fel undgås.

3.2.1.4  Integrera design från början i produktutvecklingen

När man utvecklar nya produkter är det viktigt att man tar in designers tidigt i processen, för

att utnyttja designers idéförmåga för att komma fram med nya eller alternativa lösningar för

produkten som förbisetts av andra. Problem som uppkommer ifall designers kopplas in för

sent är att designprocessen kan gå fel. Designern har inte varit med från början och fått reda

på ordentligt vad kunderna vill ha och produkten ska utstråla eller ha för egenskaper etc.

vilket gör att designern kanske utformar en produkt som utstrålar fel attribut. 25 26

Detta är enligt Robin Edman det gamla felaktiga användandet av designers, som det led i

produktframtagningen som ger produkten ett face-lift. Detta blir ett problem när företag tror

sig nyttja design på ett konkurrenskraftigt riktigt sätt. De kopplar in designers för sent i

processen, vilket gör att hela designprocessen faller och inte kan utnyttjas fullt ut med de

fördelar den ger27.

                                                  
25 Carl Ljungh - Föreläsning i Designmetodik på Konstfack 2004-10
26 Viktor Holmqvist - Föreläsning i Designmetodik på Konstfack 2004-10
27 Robin Edman - Föreläsning i Design Management på Södertörns Högskola 2003-09-08
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3.2.2  New-product development process28

Philip Kotler beskriver i sin Principles of Marketing ”The New-product development

process”, dvs. framtagningsprocessen av en ny produkt. Han urskiljer nio stora steg i

processen:

1. New-product strategy

För effektiv produktframtagning menar Kotler att en väl definierad strategi krävs.

Strategin ska uppfylla fyra mål. Först ska den ge direktiv åt teamet som ska ta fram

den nya produkten samt fokusera teamets insats. Vidare ska strategin integrera

avdelningarnas insatser och det funktionella. Det tredje målet är att möjliggöra att

uppgifter läggs ut på enskilda team medlemmar så de kan arbeta självständigt. Och

det sista målet att få en framåtsträvande ledning istället för en bakåtsträvande ledning

som inte är öppen för innovation.

2. Idea generation

Genereringen av idéer och mottagandet av dem måste vara öppen och

framåtsträvande för att komma upp med så många nya idéer som möjligt, då endast

ett litet antal av alla idéer kommer att hålla hela vägen fram till en färdig produkt.

Kotler talar om fyra källor till idéer, Interna källor, kunder, konkurrenter och

distributörer/leverantörer etc.

3. Idea screening

Avskärmningen/sållningen av idéer är den fas där man skiljer ut bra idéer från de

dåliga. Eftersom det blir dyrare och dyrare att åtgärda fel senare i

produktframtagningsprocessen är det viktigt att dåliga idéer snabbt plockas bort

4. Concept development and testing

Bra idéer måste fortsätta och utmynna i olika produkt koncept. Kotler skiljer på:

Product idea, Product concept och Product image. Product idea är en idé för en möjlig

produkt som företaget skulle kunna tänka sig att sälja till marknaden. Ett produkt

koncept (product concept) är när den möjliga produkt idén formats till ett detaljerat

förslag som kunderna/testgrupper kan se och förstå. Product image är sättet som

kunderna verkligen upplever en existerande eller möjlig produkt. Concept

development går ut på att ta fram olika koncept som är attraktiva för olika kunden och

avgöra vilket som är bäst. Concept testing går ut på att visualisera det valda konceptet

                                                  
28 Philip Kotler beskriver i sin Principles of Marketing – Third European Edition kapitel 14 – s. 501-513
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för en grupp utvalda kunder och om möjligt låta dem testa det i verkligheten för att se

hur konceptet tas emot av målkunden.

5. Marketing strategy development

När ett koncept har valts ut är nästa steg att utveckla en marknadsstrategi för den

produkten, man utvecklar vad Kotler kallar ”marknadsstrategi framställningen” (The

Marketing strategy statement). Den första av tre delar av marknadsstrategi-

framställningen beskriver vilken målmarknad man har, produktens planerade

positionering, försäljningen, marknadsandelen och vinstmålen för de första fem åren

för produkten.

Den andra delen talar om produktens planerade pris, distribution och

marknadsföringsbudget för det första året. Och slutligen den tredje delen av

marknadsstrategiframställningen beskriver den planerade långsiktiga försäljningen,

vinstmålen och marknadsmix-strategin.

6. Business analysis

När tidigare steg är färdiga gör företaget en marknadsanalys för att undersöka om

marknaden för produkten kommer att kunna ge de vinstmarginaler och

försäljningssiffror företaget förväntar sig av produkten. Man överväger helt enkelt om

man kommer att tjäna på produkten efter alla kostnader och i så fall hur mycket.

7. Product development

Produkt framtagningen (Product development) går ut på att ta produkt konceptet och

utveckla det till en fysisk prototyp som skulle kunna produceras inom givna budget

ramar etc. som den färdiga fungerande produkten. Prototypen kan sedan testas så att

den klarar alla säkerhetsföreskrifter och har de egenskaper som den färdiga produkten

förväntas ha. Man har även möjlighet att i större utsträckning visa upp ”produkten”

för kunden.

8. Test marketing

Testmarknadsföringen går ut på att sjösätta hela projektet och produkten med alla

tillhörande faktorer såsom reklam, distribution, positionering osv. i en liten skala för

att se hur kunder och försäljare reagerar på användandet av produkten. För att få en

bild av hur projektet kommer att tas emot av marknaden helt enkelt.

9. Commercialisation

Efter testmarknadsföringen har företaget ett sista val om de vill sjösätta produkten

fullt ut på marknaden eller ej. Om företaget väljer att lansera produkten fullt ut måste

de vara beredda på att möta de stora kostnader det innebär. De måste också vara
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beredda på att kunna leverera tillräckligt många produkter för att mätta efterfrågan.

Företaget måste ställa sig fyra frågor: När ska produkten introduceras? Timingen är

viktig så exempelvis inte försäljningen av produkten äter upp försäljningen av

företagets andra produkter. Var ska produkten introduceras? Över hela världen

samtidigt eller bara i ett land/region? Till vem ska produkten säljas? Ska man sikta på

opinionsledare, höginkomsttagare, låginkomsttagare? Hur ska produkten

introduceras? Företaget måste tänka över hur marknadsföringsbudgeten ska utnyttjas

på bästa sätt.

Kotler kallar denna ansats ”The Sequential product development approach” och arbetssättet

fungerar så att varje avdelning arbetar individuellt och färdigställer sin del i processen för att

sedan lämna över till nästa. Och även om han nämner att detta arbetssätt har fördelar som

ordning och kontroll i en riskfylld och komplex omgivning som produktframtagning så

erkänner han att arbetssättet är väldigt långsamt.

Kotler nämner även ”The Simultaneous product development approach” som är ett team-

baserat arbetssätt och alla avdelningarna samarbetar tätt tillsammans. Ett sammansatt team för

varje projekt följer produkten från start till mål och skickar produkten fram och tillbaka

mellan avdelningarna på dess väg mot en färdig produkt. Detta arbetssätt går snabbare och

teamet som sköter projektet är sammansatt av experter från olika yrkesgrupper alla med sitt

expertområde för att överbrygga kommunikationsproblem och barriärer mellan yrkesgrupper.

Kotler nämner dock att detta arbetssätt kan vara dyrare och riskablare än det sekventiella, men

samtidigt kan företaget svara snabbare på kundönskemål och ta högre priser för mer

avancerad design etc.

The Sequential product development approach är aktuell som teori i den här undersökningen,

eftersom den liknar mycket det kedjeliknande arbetssätt, som enligt SVID:s rekommendation

för bra arbetssätt vid design, ger sämre utväxling av design. På samma sätt blir The

Simultaneous product development approach aktuell i undersökningen för att de liknar det

arbetssätt som SVID rekommenderar för att nå bättre utväxling av designen. The

Simultaneous product development approach har också stora likheter med Värdestjärnan som

förklaras i 3.2.3. The Sequential product development approach och The Simultaneous

product development approach tillsammans med värdestjärnan kommer ligga som grund för

att förklara uppsatsens oberoende variabel, nämligen vilket arbetssätt som företagen använder

vid produktframtagning.
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3.2.3 Värdestjärnan29

Värdestjärnan innebär att det sker en samarbetsproduktion mellan alla led som ingår i

processen att ta fram en produkt eller tjänst. Även kunden har en stor roll i processen, vilket

innebär att man sätter kundens vilja och behov i centrum redan i startskedet, och det följer

sedan genom hela processen.

Istället för att i tur och ordning öka produktens värde, skapar de aktörer som deltar i

produktionen värde genom olika former av samproducerande relationer. Värdestjärnan ses

som ömsesidiga relationer där varje sektions output utgör input till de sektioner från vilka de

själva får sin input. Aktörerna hjälper varandra, och hjälper varandra att hjälpa varandra, att

utföra sina respektive uppgifter.

I värdekedjan har aktörerna bara kontakt med de aktörer som befinner sig närmast före

respektive efter dem själva i kedjan. Medan enligt samproduktionsperspektivet finns det

kopplingar åt alla håll.

När det värdeskapande systemet genom teknisk och social utveckling befrias från sina tidigare

begränsningar, liksom från de restriktioner som det sekventiella kedjeperspektivet förutsätter,

får man många fler möjligheter att fördela olika aktiviteter mellan de ekonomiska aktörerna

inom systemet. Detta medför i sin tur att givna eller etablerade aktivitetsstrukturer luckras upp

och blir mera flexibla.

Samproduktionstänkande innebär att relationer är komplexa och simultana och löper i många

riktningar, till skillnad från värdekedjan. Aktörer köper inte bara en produkt, ökar dess värde

och säljer den vidare till nästa länk i kedjan. Istället för att öka värdet i tur och ordning skapar

parterna i ett samproduktionssystem gemensamt värde i ett kunderbjudande genom nya

innovativa relationer.

Produkter och tjänster är i själva verket olika typer av erbjudanden till kunder, dessa kommer

ur relationerna mellan de olika ekonomiska aktörerna som är inblandade i produkten eller

tjänsten. Ett erbjudande består i sin tur av olika aktiviteter. För att få ut mesta möjliga

värdeskapande vid utformningen av ett erbjudande måste de olika aktörernas aktiviteter

struktureras på rätt sätt. Man måste fundera över vem som ska göra vad, när, var någonstans

och med vem.

                                                  
29 Normann R. – Den nya affärslogiken – s. 51-137
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I värdestjärnan samarbetar en mängd olika aktörer för att skapa värde med och för varandra.

Dessa aktörer går samman för att samproducera värde. De värdeskapande uppgifterna fördelar

man mellan sig själva och andra, vilket möjliggör många olika sätt att definiera aktörernas

relationer och omfördela olika aktiviteter. Ett effektivt erbjudande är utformat så att alla de

som medverkar i processen utför de uppgifter som är de rätta för dem, vilket ger

värdeskapande för alla parter. Rätt aktiviteter i det här fallet är de som effektivast matchar och

kompletterar de aktiviteter som de andra aktörerna kan och vill utföra.

”Värdeskapande” är huvudbegreppet som ligger inbyggt i värdestjärneperspektivet.

Erbjudanden har idag blivit tätare genom att de innehåller fler möjligheter till aktiviteter för

kunderna. Olika teknologiska framsteg på marknaden har lett till tätare erbjudanden där

kunden inte behöver utföra lika många operationer för att genomföra en aktivitet. T.ex.

utvecklingen från brev till fax till e-mail. Mångfalden av möjligheter i tätare erbjudanden

involverar fler aktörer och aktiviteter om alla alternativ utnyttjas.

Idag samproducerar många företag värde tillsammans med företag inom helt andra branscher

för att kunna erbjuda kunden ett komplett, konkurrenskraftigt erbjudande. Det är t.ex. väldigt

vanligt inom bilbranschen där en bilfabrikant samarbetar med bl.a. försäkringsbolag och

finansbolag.

Det nya effektivare utnyttjandet av täthet och tillgänglighet genom helt nya samproducerande

relationer, har ökat betydelsen av så kallade immateriella tillgångar i form av

varumärkesimage och kunskapsrenommé.

För att designprocessen ska fungera tillfredsställande och resultatet ska bli lyckat, måste man

idag enligt många jobba efter värdestjärnan. Kotler och Normann är bara två av dem som

hävdar att värdekedjan inte längre fungerar på dagens hårt konkurrensutsatta marknad. För att

lyckas producera det kunderna efterfrågar och uppnå en hög grad av kundnöjdhet som leder

till återköp, krävs det enligt dem att man använder sig av värdestjärnan i sitt arbetssätt.

Värdestjärnan är aktuell i den här undersökningen eftersom den, tillsammans med Kotlers

teori The Simultaneous product development approach, i stor utsträckning liknar SVID:s

rekommendation för att nå bättre utväxling på designen. Dessa två teorier sitter som motsatts

mot Kotlers The Sequential product development approach. Tillsammans kommer de tre

teorierna ligga som förklaring av uppsatsens oberoende variabel, företagens arbetssätt.
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3.2.4 Involvement theory30

Involvement theory, av Chris Fill, belyser kunders beteende inför och efter köp av en produkt.

Beroende på hur hög ”risk” och personlig relevans en kund upplever inför ett köp agerar

kunden annorlunda i sitt beteende inför ett köp och efter köpet.

Fill delar upp varutyper och produkter i ”High- eller Low-Involvement varor” (hög- och

lågengagemangsvaror). Dessa två typer av varugrupper skiljer sig först åt i kundens ögon

beroende på hur hög ”risk” kunden upplever sig ta vid köpet. Med risk menar Fill både

finansiell risk, dvs. en väldigt dyr vara blir en stor investering, och social risk då nyttjandet

och ägandet av produkten förknippas med olika attribut och personlighetstyper, exempelvis

lyx, modemedvetenhet eller sportighet. Vidare skiljer sig hög- och lågengagemangsvaror

varor åt i hur relevant en specifik produkt är personligen för kunden, exempelvis rätt märke på

skidutrustning är extremt viktigt för en störtloppsåkare på proffsnivå, medan märket på

snabbmakaroner kanske är mindre viktigt.

Low-Involvement

Ett köp av en typisk lågengagemangsvara innebär bara ett litet upplevt risktagande av kunden

och produktens upplevda relevans för kunden är lägre. Exempel på lågengagemangsvaror kan

vara frukostflingor eller tvättmedel, produkter man köper kontinuerligt. Kunden har redan

erfarenhet av produkttypen och väldigt lite extra information och hjälp behövs för att kunna

välja bland olika märken osv. I stort sett det enda kunden bryr sig om kring en

lågengagemangsvara är priset. Man tar det billigaste alternativet och byter snabbt märke vid

extrapriser. Märkeslojalitet förekommer knappt vid köp av lågengagemangsvaror, och även

om kunden blir nöjd efter köpet av en lågengagemangsvara betyder det inte att kunden känner

någon större märkeslojalitet eller stimuleras till återköp av produkten.

High-Involvement

En produkt klassas som en högengagemangsvara när kunden både upplever en hög personlig

relevans i produkten, och förnimmer en hög risk (finansiell och/eller social) förknippat med

köpet. Uppenbara exempel på högengagemangsvaror är bilar, båtar och hus.

                                                  
30 Chris Fill – Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications (Third Edition 2002) – Kap. 4
– s. 96-104



29

Till högengagemangsvarorna hör även mindre saker som t.ex. en finare parfym eller en

kostym då dessa kan betyda en hög social risk om man köper fel och köper en produkt som

förmedlar fel attribut för kundens önskade självbild.

Typiskt kundbeteende förknippat med högengagemangsvaror är att kunden önskar minska

denna upplevda risk kopplat till köpet. Kunden till en högengagemangsvara utför mycket

mera informationssökning kring produkten och liknande alternativ innan köpet. Kunden

involverar sig mycket i köpet och är noggrannare med att verkligen köpa rätt produkt för sin

höga investering och sitt risktagande. Kunden söker ofta hjälp och support vid valet av rätt

produkt och märke. Om en högengagemangsvara uppfyller kundens förväntningar leder detta

oftare till den åtråvärda märkeslojaliteten än vid en lågengagemangsvara. Kunden väljer ofta

samma märke nästa gång vid köp av produkten och stimuleras till återköp.

En viktig skillnad på låg- och högengagemangsvaror är att vid ett köp av en

lågengagemangsvara gör den låga upplevda risken att kunden kostar på sig att köpa produkten

för att ”testa” den och sedan bilda sig en uppfattning. Den höga upplevda risken för kunden

vid köpet av en högengagemangsvara gör att kunden måste forska runt produkten och bilda

sig en uppfattning innan köpet. Detta är nödvändigt eftersom kunden inte kan kosta på sig att

ha fel lika lätt som vid en lågengagemangsvara.

Involvement theory är aktuell i den här undersökningen för att förklara designens utväxling

och effektivitet. Då man med designen strävar bland annat efter att göra sina produkter till

högengagemangsvaror, för att kunna ta ut ett högre pris och nå märkeslojalitet, är

Involvement theory nödvändig för att förklara uppsatsens beroende variabel. Den beroende

variabeln är resultatet av de olika arbetssätten, om de öppnat för designen så att den kunnat

göra produkterna till högengagemangsvaror och gjort kunderna märkeslojala



30

3.2.5 Kundrelationens livscykel31

Något som är viktigt för ett företag när man ska göra sin marknadsplanering är begreppet

produktens livscykel. Vad som är lika viktigt för ett företag är dess relationer till sina kunder.

Man talar då ofta om kundrelationens livscykel. Man måste klart skilja på två situationer vad

gäller marknadsföringsåtgärder:

•  Om man riktar sig till potentiella kunder som ännu inte blivit intresserade av företaget

och dess förmåga att erbjuda produkter, dvs. varor, tjänster eller system, som kan

tillgodose behov hos dessa potentiella kunder.

•  Om man riktar sig till personer som redan är kunder i företaget och strävar efter att

bevara kundrelationen eller åstadkomma merförsäljning.

Förhållandet mellan t.ex. ett tjänsteföretag och en given kund, eller ett givet

marknadssegment, kan sägas gå genom tre olika skeden. De sätt på vilka kundrelationen kan

utvecklas i riktning mot framgångsrika försäljningsresultat varierar mellan de olika skedena

beroende på hur företagets kontaktformer med kunden eller segmentet varierar.

De tre stegen från en potentiell kund som ännu inte är medveten om företaget och dess utbud

till en köptrogen kund och en bestående kundrelation kan kallas:

•  Initialskede = här gäller det för företaget att väcka intresse på marknaden för företaget

och dess utbud. Om det sköts framgångsrikt kan man uppnå ett intresse. Lyckas man

inte blir resultatet negativt och man förlorar kunden.

•  Köpeprocess = här gäller det att ge sådana löften som accepteras av kunderna som

tillräckligt underlag för ett positivt köpbeslut. Dessa löften bör stämma överens med

det man i verkligheten kan erbjuda kunden. Om man inte kan ge rätt löften bryts

livscykeln.

•  Konsumtionsprocess = här konsumerar kunden den tjänst han eller hon köpt. Det

företaget bör sträva efter är att få kunden så nöjd med den upplevda kvaliteten på

                                                  
31 Christian Grönroos – Service Management och Marknadsföring – Kap. 10, s. 262-266
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tjänsten att kundrelationen stärks och återköpssannolikheten ökar och

merförsäljningsmöjligheterna förbättras. Om inte företaget lyckas med att få en nöjd

kund är risken stor att livscykeln bryts, och företaget har då fått en missnöjd kund som

kan bidra med negativ ”word-of-mouth”, vilket har köpmotstånd och profilförsämring

som följd.

Kundrelationens livscykel är aktuell i den här undersökningen för att den behandlar effekten

av märkeslojalitet och tillsammans med Involvement theory beskriver den återköp.

Kundrelationens livscykel är tillsammans med Involvement theory grunden för att förklara

uppsatsens beroende variabel genom att förklara kundernas beteende efter köpet.
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3.3  Teoretisk syntes

Den oberoende variabeln i uppsatsen utgörs av de två arbetssätten, som kommer att utmynna i

uppsatsens beroende variabel. Den beroende variabeln är det resultat vi får av

undersökningen, nämligen om designen har lyckats ge mervärde till produkterna genom att

t.ex. få företagens produkter att bli höginvolveringsvaror som skapar kundlojalitet,

märkeslojalitet och stimulerar till återköp. Om designen stimulerar till återköp ger detta mer

lönsamhet.

De teorier vi nämnt ovan har mycket gemensamt och kan sammankopplas. Det som står klart

är att SVID:s definition av bra arbetssätt för att nå bättre design stämmer väldigt väl överens

med Normanns värdestjärna och Kotlers The Simultaneous product development approach

och de tillvägagångssätt som dessa förespråkar.

Kotlers kedjeliknande arbetssätt vid produktframtagning kallat The Sequential product

development approach avråds först och främst till viss del av Kotler själv. Vidare enligt

SVID:s synsätt har Kotlers arbetssätt en struktur som snarare främjar problem, som kan

stjälpa designprocesser och försvåra implementering av design inom företag, än att motverka

dem. The Sequential product development approach fungerar enligt den kedjeliknande

struktur som skiljer avdelningar åt från varandra och försvårar integration och

designimplementering. Metoden att varje avdelning gör sitt och lämpar över produkten på

nästa avdelning är precis den typen av arbetssätt som SVID m.fl. avråder från vid arbete med

design och design processer.

Däremot Kotlers andra förslag på arbetssätt vid produktframtagning, The Simultaneous

product development approach, liknar Normann värdestjärna, och är den typen av arbetssätt

baserat på crossprojektteam som SVID m.fl. förespråkar för att nå bra design och undvika

vanliga problem. Arbetssättet i The Simultaneous product development approach innebär

också det ett ”bollande” fram och tillbaka med produkten mellan avdelningarna under

designprocessen, i ett ständigt värdeskapande samarbete som känns igen i Normanns

värdestjärna.

Normanns värdestjärna trycker också mycket på att sätta kundens behov och önskemål i

fokus, och låter det ständigt vara ledordet i produktframtagningsprocessen, liknande det som

SVID förespråkar inom ett bra arbetssätt att låta designern vara med tidigt i processen och få

ta direkt del av kundens egna ord för sina önskemål.
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Därför är Normanns värdestjärna tillsammans med Kotlers The Simultaneous product

development approach aktuella i den här undersökningen, som första del i referensramen för

att mäta uppsatsens oberoende variabel. Normanns värdestjärna tillsammans med Kotlers The

Simultaneous product development approach står som den sida som är bra designarbete enligt

SVID:s mening.

Vidare är även Kotlers The Sequential product development approach aktuell, som andra del i

referensramen för att mäta uppsatsens oberoende variabel, The Sequential product

development approach står som motsats till värdestjärnan och The Simultaneous product

development approach, och som det arbetssätt som enligt SVID:s mening inte öppnar för

högre utväxling av designen på lönsamheten. Som tredje del av ramen för att mäta uppsatsens

oberoende variabel, kommer trots att det inte är en ren teori, SVID:s definition av bra arbetsätt

med design för att nå högre utväxling på lönsamheten.

Värdestjärnan kan även sammanflätas med kundrelationens livscykel. Om man arbetar med

värdestjärnan fullt ut och inkluderar kunden i hela processen bör den produkt som

samarbetsprocessen resulterar i tilltala kunden exakt eftersom man vid varje del i processen

följt kundens vilja så mycket som möjligt. Ju närmare man håller sig kundens önskemål desto

mer säkert blir det att kunden inte faller ur relationscykeln utan att denna blir lyckad och

kunden stimuleras till återköp. Sättet att arbeta i nära samarbete med kunden, kanske t.o.m.

utforma en komplex produkt direkt utifrån varje kund ger också en likhet mellan en långt

utvecklad värdestjärna och en högengagemangsvara. Då kunden dras in i

utvecklingen/utformningen av produkten blir produkten automatiskt en högengagemangsvara

för kunden och blir produkten lyckad stimulerar det mer till återköp än om den varit en

lågengagemangsvara i formen att man inte utformat produkten utifrån kundens vilja.

Kundrelationens livscykel och Involvement Theory är aktuella i undersökningen för att

förklara uppsatsens beroende variabel, resultatet av de olika arbetssätten, då de förklarar

kundernas beteende och upplevelser runt köpet av produkten.
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3.4  Teoretisk referensram

Vår teoretiska referensram byggs upp så att vi skapar ett x,y diagram där den horisontella

axeln (x-axeln) blir höjden av samarbetssättet vid produktframtagningen, dvs. vid 0 är x ren

kedjestruktur som i Sequential product development approach, medan ju längre ut på x-axeln

vi kommer desto mer samarbete och mer liknande värdestjärnestruktur och The Simultaneous

product development approach.

På diagrammets y-axel hamnar hur väl man tagit till sig design på företaget och hur väl man

nyttjar design i sitt arbetssätt. Dessa två axlar i diagrammet förkroppsligar tillsammans den

oberoende variabeln i vår uppsats vilken typ av arbetssätt företaget arbetar efter vid

produktframtagning.

X-axeln och Y-axeln kan summeras ihop till en diagonal axel mellan dem som symboliserar

höjden av lönsamhet. Denna axel mäter uppsatsens beroende variabel, det vill säga resultatet

av de olika arbetssätten, och förkroppsligas i verkligheten av mängden av återköp kunderna

gör och mängden märkeslojalitet.

(Y) Bra design

(X) Samarbete

Kedjestruktur Stjärnstruktur

Högre lönsamhet i form av
återköp och märkeslojalitet
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4.  Empiri
I empiridelen presenterar vi det resultat vi fått från telefonintervjuerna med företagen samt

kundenkäterna med företagens kunder. Under varje företagsnamn kommer en kort

beskrivning innan resultaten från intervjuerna presenteras.

Telefonintervjuerna presenteras så att den flytande texten i viss mån punktas upp utifrån de

frågeområden som använts som underlag, vilket är lika för alla intervjuerna. Det presenterade

resultatet från kundenkäterna följer strukturen från de utdelade enkäterna så mycket som

möjligt.

4.1  Axfood

Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda

eller i franchiseform. De ska vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden genom

tydliga och unika kunderbjudanden. De utvecklar även egna produkter till de olika kedjorna

och till sina märken som t.ex. ELDORADO och Willys.

Verksamheten bedrivs i Sverige samt i Finland genom dotterbolaget Spar Finland. I Sverige

finns de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma och partihandeln Dagab

samt Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker

knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under

varumärken som Handlar’n och Tempo.32

4.1.1  Telefonintervju med Axfood

•  Axfood strävar efter att ta fram en produkt som motsvarar marknadsledarens kvalitet,

dvs. den produkt som kunden köper mest av. Axfood gör också tester för att se till att

produkten är så bra som möjligt. I vissa fall kan det handla om hemtester hos

kunder/konsumenter. Utöver detta inkluderar de inte kunden i

produktframtagningsprocessen.

                                                  
32 www.axfood.se
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•  Axfood lanserar ca 500 olika produkter per år. Alla produkter följer samma process,

där olika personer är inblandade, det handlar om inköpare, kvalitetssäkrare, designers,

administratörer mm. Det sätts inte ihop ett unikt team för varje produkt, för det finns

en färdig rutin/process. Det är ungefär samma personer som är inblandade varje gång

med skillnaden i inköparen av produkten samt designkoordinatorn för just det märket.

•  Samarbetet mellan de involverade avdelningarna i produktframtagningsprocessen är

ett dagligt samarbete mellan t ex inköpare, kvalitetsavdelning och designavdelning.

•  Axfoods samarbete med externa parter under produktframtagningsprocessen är både

dagligt och ett mer långsiktigt samarbete med olika aktörer. De inhämtar information

och produktprover från leverantörer, kvalitetssäkrar leverantörer, tar hjälp av externa

institut för kvalitetssäkring, och anlitar designbyråer för produktdesign etc.

•  Axfood använder sig av design på det sättet att varje egen produkt tillhör ett

varumärke och därmed ett visst designkoncept. Design används på förpackningen för

att locka kunden till att känna att produkten har hög kvalitet. De anlitar designbyråer

för den kreativa designprocessen och produktionen.

Inom Axfood finns designkoordinatorer som har ansvaret för att designarbetet blir

korrekt och klart i rätt tid.

•  Designbyrån kopplas in i den löpande processen när en produkt har genomgått

kvalitetstest och är godkänd, dessutom har de varit aktiva tidigare, när ett

övergripande designkoncept skapades. Designkoordinatorn inom Axfood kopplas in

tidigare i processen, oftast redan från början, bl.a. för att godkänna formen/funktionen

på en förpackning. Designkoordinatorn kan ofta vara med redan vid leverantörsträffar.

Designbyrån kan också komma med i processen redan från början, beroende på vad

det är för typ av produkt man ska ta fram. Axfood har som mål att deras märken

Willys och Hemköp ska ge samma känsla av hög kvalitet som de ledande märkena.

Priset är väldigt viktigt inom Willys-kedjan. Willys förpackning ska se högkvalitativ

ut, för att kunden ska känna att det är samma kvalitet som på de dyrare märkena men

med bättre pris, medan ELDORADO är ett billigare märke som också ska se billigt ut,

det har sämre kvalitet än Willys.
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4.1.2  Kundundersökning av Axfoods tvättmedel Willys

Undersökningen gjordes på kunder i Willys butik i Tumba.

•  Vad var det som gjorde att du valde produkten?

-Priset 15 av 15 st

-Designen på produkten 0   av 15 st

-Reklam/Förpackningen 0   av 15 st

-Funktionen 7   av 15 st

-Produktens kärnvärden 1   av 15 st

-Märket 0   av 15 st

-Annat 1   av 15 st

Den enda kunden som kryssade i ”Annat” gav anledningen att svanmärket (miljömärkning) var orsaken.

•  Var designen en avgörande faktor vid köpet? JA  0 NEJ  15 av 15 st

•  Om ja, gav designen det du ville åt produkten? Inga svar

•  La du stor vikt vid valet av produkt/märke före köpet? JA  2 NEJ  13 av 15 st

Om ja:

•  Var det ett svårt val? JA  0   NEJ  2 av 15 st

•  Vad var det som avgjorde?

En av de två svarande på frågan gav anledningen ”Nyfikenhet”, den andra gav ingen anledning

•  Motsvarade produkten dina förväntningar? JA  15  NEJ  1 av 15 st

Alla tyckte att produkten motsvarade deras förväntningar och upplevde att den fungerade lika bra som

dyrare tvättmedel. En av de tillfrågade kryssade i både ja- och nejrutorna och gav anledningen att hon

var nöjd men hade ändå inneboende tvivel mot billiga tvättmedel.

•  Blev du nöjd med köpet? JA  15   NEJ  1 av 15 st

De flesta som fyllde i fältet var nöjda med köpet med motiveringen att de inte märkte någon skillnad

mot dyrare medel.

•  Kommer du att köpa produkten igen? JA  15   NEJ  1 av 15 st

Alla skulle kunna tänka sig att köpa produkten igen med den ungefärliga motiveringen att den

fungerade bra men ändå var billig

•  Kommer du att välja märket igen? JA  15   NEJ  1 av 15 st

Alla som fyllde i hade orsaken ”billigt” som anledning att köpa Willys igen.
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Som sammanställning till kundundersökningen av Axfoods tvättmedel Willys är att kunderna

var överlag nöjda med produkten, men på grund av bra funktion trots billigt pris, inte tack

vare bra design

4.2  3M

3M är ett världsomspännande företag med verksamhet i mer än 60 länder och tillverkning i

mer än 40. Företaget, som grundades i svenskbygden Minnesota 1902, har idag närmare

70.000 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i St. Paul i Minnesota, USA. 3M har sedan

starten kontinuerligt lanserat innovationer på världens alla marknader. Ambitionen är, och har

alltid varit, att bidra med produkter som gör livet enklare.

3M är känt för att avsätta stora resurser till forskning och utveckling. Investeringen uppgick

2004 till över en miljard dollar och 6.500 forskare är knutna till företaget. Detta har lett till att

3M idag har totalt ca 50.000 olika produkter på programmet, varav ca 8.000 marknadsförs i

Sverige.

3M Svenska AB är ett dotterbolag till den internationella koncernen 3M. I Sverige arbetar

man huvudsakligen inom sju affärsområden; Industri, Fordonsindustrin, Trafiksäkerhet,

Grafiska- & Optiska System, Säkerhet, Skydd och Fastighetsunderhåll, Kontor & Konsument,

Elektro & Kommunikation samt Hälsovård.33

4.2.1  Telefonintervju med 3M

•  3M arbetar enligt ett system som kallas VOC, Voice Of Customers, vilket innebär att

man gör omfattande kundundersökningar där man tar reda på vad kunden vill ha.

Sedan försöker man utifrån det skapa en produkt, som ska tilltala kundernas behov och

efterfrågan.

De involverar mest kunderna i början av processen där de tar reda på vad det är för

produkt kunderna är intresserade av. Sedan samarbetar de ibland med vissa utvalda

kunder längre fram i processen när de har fått fram en prototyp av produkten, detta för

att få feedback och se att de har gjort rätt.

Eftersom 3M är ett stort globalt företag har de ofta många projekt på gång samtidigt.
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För att välja vilket projekt de ska arbeta med använder de sig av ett system som kallas

”hopper”, där man har en samling projekt och plockar det översta ur högen som har

högst prioritet och jobbar med det. Detta styrs från högre ort och inte av kunderna.

•  På 3M arbetar de på olika sätt beroende på vad det är för produkt man ska ta fram, och

hur stort projektet är, och projektgrupperna varierar i både sammansättning och

storlek. Om det är en liten produkt med lägre prioritet är det ett enmansprojekt, medan

större produkter kan vara globala projekt där ”hela världen” ska vara med och tycka.

De har alltså en stor bredd på sina projektgrupper, allt från en person lokalt till stora

globala team.

•  Vid de större projekten (där det är fler än en person inblandade) använder sig 3M av

ett core-team. Detta core-team är ett slags cross-team som består av ungefär fem

personer, och där en projektledare delegerar ut olika ansvar till de övriga inom teknik,

marknad, sourcing, logistik osv. Dessa personer delegerar sedan i sin tur ut arbete till

rätt personer, och hela teamet följer med och överblickar arbetet under hela processen.

De hämtar även in resurser globalt vid behov.

•  De har ett relativt bra samarbete mellan de olika avdelningarna. När ett projekt startar

har man ett möte där någon från alla avdelningar är med och tar reda på vad det är de

ska göra och när, sedan under processens gång är alla aktiva på sitt sätt och på sitt

område. Arbetsgruppsmöten sker inte gemensamt utan separat ute på varje avdelning,

däremot kan de ha ett gemensamt möte för att stämma av hur alla ligger till. Trots att

det kan låta väldigt uppdelat finns ändå ett samarbete, avdelningarna är inte avskiljda,

samarbetet sker hela tiden parallellt under processens gång.

•  Samarbetet med olika externa samarbetspartners och leverantörer fungerar bra, och

varje avdelning tar in den hjälp utifrån som de behöver.

•  3M använder design både för utseende och funktion på sina produkter, och de

designers de anlitar kommer med mycket bra idéer till funktioner.

                                                                                                                                                              
33 www.3m.se
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•  Designen är inte med riktigt från början i processen, först bestäms och planeras

produkten, sedan när beslutet är moget och det känns dags tas designern in. Det är i ett

relativt tidigt stadium, när man har bestämt konceptet på produkten, som designern tas

med i processen och lägger fram ett förslag på designen. Sedan är de med i stort sett

hela tiden tills produkten tillverkas, vid lanseringen trappas involveringen av.

4.2.2  Kundundersökning av 3M:s produkt Post-it

Undersökningen gjordes på kunder på Claes Olsson i Gallerian på Regeringsgatan.

•  Vad var det som gjorde att du valde produkten?

-Priset 3   av 15 st

-Designen på produkten 2   av 15 st

-Reklam/Förpackningen 0   av 15 st

-Funktionen 12 av 15 st

-Produktens kärnvärden 2   av 15 st

-Märket 1   av 15 st

-Annat 0   av 15 st

Två personer gav förklaringen till att de valde produkten för att den är ”fästande men ej för evigt” och att det

är lätt att få överblick över alla ”kom-ihåg”

•  Var designen en avgörande faktor vid köpet? JA  3 NEJ  12 av 15 st

•  Om ja, gav designen det du ville åt produkten? JA  5 NEJ   1 av 15 st

•  La du stor vikt vid valet av produkt/märke före köpet? JA  1 NEJ  14 av 15 st

Om ja:

•  Var det ett svårt val? JA  0   NEJ  1 av 15 st

•  Vad var det som avgjorde?

Vi fick många förklaringar till vad som avgjorde köpet även om de inte hade lagt stor vikt vid valet före

köpet. Några anledningar vad att de kände till namnet, att de använt den på jobbet och att den fungerade

bra, på grund av priset, limmet och att de ville ha olika färger och storlekar.

•  Motsvarade produkten dina förväntningar? JA  13  NEJ  2 av 15 st

De flesta tyckte att produkten motsvarade deras förväntningar men av många olika anledningar, bl.a. för
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att den fungerade som den skulle, höll vad den lovade och hade bra fäste. De två som var missnöjda

tyckte att det var för dåligt klister och att de lossnade.

•  Blev du nöjd med köpet? JA  13   NEJ  2 av 15 st

De flesta som fyllde i fältet var nöjda med köpet med motiveringen att Post-it infriade förväntningarna,

de två som var missnöjda var samma som ovan och av samma anledning.

•  Kommer du att köpa produkten igen? JA  14   NEJ  1 av 15 st

Nästan alla skulle kunna tänka sig att köpa produkten igen därför att den uppfyllde deras förväntningar,

den var bra, pålitlig och bra som ”kom-ihåg”-lapp. Den enda som inte ville köpa den igen hade

motiveringen att den lossnade, den andra som tidigare hade varit missnöjd kommer att köpa den igen

om det inte går att hitta en likvärdig produkt med bättre klister.

•  Kommer du att välja märket igen? JA  10   NEJ  1 av 15 st

De flesta svarade att de kommer att välja märket igen för att det är bra, en person skulle välja det igen

för att det finns ett begränsat urval av alternativ. Fyra personer var osäkra och svarade att det inte var

märket som var viktigt utan funktionen och formatet. Den som inte skulle välja märket igen var av

samma orsak som ovan.

Som sammanställning till kundundersökningen av 3M:s produkt Post-It var kunderna överlag

nöjda med produkten, mycket tack vare bra funktion och att produkten höll vad den lovade.
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4.3  Sony-Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications erbjuder mobila multimediaprodukter för människor

som uppskattar kraftfull teknik. Genom att skapa ett attraktivt varumärke och vara bäst på att

ta fram nya sätt att använda multimediakommunikation mobilt, kan Sony Ericsson skapa goda

affärsmöjligheter för sina kunder.

Sony Ericsson Mobile Communications grundades 2001 av ledarna inom telekommunikation

respektive konsumentelektronik, Ericsson och Sony Corporation. Företaget ägs till lika delar

av Ericsson och Sony.

Sony Ericsson är ansvarigt för produktforskning, design och utveckling samt för

marknadsföring, försäljning, distribution och kundservice. Företagets globala ledning är

placerad i London, Forskning & Utveckling finns i Sverige, Japan, Kina, USA och

Storbritannien, och det totala antalet anställda uppgår till cirka 3 500 personer.

Sony Ericsson presenterade de första gemensamma produkterna i mars 2002 och har nu ett

komplett produktsortiment för alla målgrupper. Tack vare den kombinerade styrkan hos Sony

och Ericsson och den starka kundfokuserade och programinriktade strategin har företaget

blivit en ledande aktör inom mobil kommunikation.34

4.3.1  Telefonintervju med Sony-Ericsson

•  Sony-Ericsson har ett ständigt flytande samarbete med kunden. De samarbetar med

kunden under applikationsplaneringen, där de bestämmer vilka nya applikationer en

ny telefon ska ha. De har även en gemensam planering av nya produkter med vissa av

sina större kunder. Vissa större kunder måste även acceptera och godkänna nya

prototyper innan utvecklingsprocessen går vidare.

•  När Sony-Ericsson tar fram nya produkter sätts det ihop ett nytt specifikt projektteam

varje gång. Teamet består av en huvudprojektledare som delegerar ut arbete på de

andra projektmedlemmarna, arbetsuppgifter som exempelvis sourcing, produkt-id

(utseende, färger etc.), lansering osv. Teamen är sammansatt av personer från flera
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olika yrkesgrupper och är fullt utvecklade crossteam.

•  Samarbetet mellan Sony-Ericssons avdelningar är väl utvecklat och flytande.

Samarbetet är personberoende och alla inblandade personer i processen är med nästan

hela tiden. Sony-Ericsson samarbetar även kontinuerligt med externa parter

involverade i produktframtagningen.

•  Designarbetet inom Sony-Ericsson är uppdelat i de två delarna utseende och funktion.

Det tillsätts en speciell projektgrupp för utseendedesignen och en projektgrupp för

funktionsdesignen. Funktionsgruppen tar hänsyn till vilka krav som finns i

kravspecifikationen för produkten och arbetar utifrån dem. Gruppen som tar hand om

arbetet runt utseendet berörs även de av kravspecifikationen och utvecklar utseendet

delvis från den.

•  Designers involveras i processen oftast redan i början när produkten planeras. De

involveras oftast i konceptstudien inför ställningstagandet om hur hela konceptet ska

formas. Efter det finns designers med från och till under processens gång.

4.3.2  Kundundersökning av Sony-Ericsson telefoner

Undersökningen gjordes i på elever i Södertörns Högskola.

•  Vad var det som gjorde att du valde produkten?

-Priset 2   av 15 st

-Designen på produkten 10 av 15 st

-Reklam/Förpackningen 1   av 15 st

-Funktionen 9   av 15 st

-Produktens kärnvärden 1   av 15 st

-Märket 1   av 15 st

-Annat 0   av 15 st

•  Var designen en avgörande faktor vid köpet? JA  13 NEJ  2  av 15 st

•  Om ja, gav designen det du ville åt produkten? JA  13 NEJ  0  av 15 st

                                                                                                                                                              
34 www.sonyericsson.se
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•  La du stor vikt vid valet av produkt/märke före köpet? JA  10 NEJ  5  av 15 st

Om ja:

•  Var det ett svårt val? JA  5   NEJ  5  av 15 st

•  Vad var det som avgjorde?

De svarande på frågan gav mestadels anledningarna ”Funktionen” och ”Snyggt utseende/design” som

avgörande orsak.

•  Motsvarade produkten dina förväntningar? JA  14  NEJ  1  av 15 st

De givna anledningarna till att produkten motsvarade kundernas förväntan är att den fungerar bra och

att den höll vad den/företaget lovade

•  Blev du nöjd med köpet? JA  13   NEJ  2  av 15 st

De flesta som fyllde i fältet var nöjda med köpet med den ungefärliga motiveringen att den fungerade

bra och motsvarade, t.o.m. ibland överträffade, deras förväntningar

•  Kommer du att köpa produkten igen? JA  9   NEJ  8    av 15 st

Vid frågan om kunden skulle kunna välja produkten/produkter från Sony-Ericsson igen ställde sig de

flesta positiva men en del tveksamma, med motiveringen att det beror helt på hur telefonerna ser ut vid

den tidpunkt då de behöver en ny telefon. De skulle välja det märket som är snyggast då eller har bäst

funktioner. Vissa kunder ställde sig också tvekande pga. att de trots bra produkter från Sony-Ericsson

gillar huvudkonkurrenten bättre.

•  Kommer du att välja märket igen? JA  12   NEJ  4  av 15 st

De flesta av kunderna skulle kunna välja märket igen, för att de tyckte Sony-Ericsson har bra kvalitet

eller att de kände att de trivdes med märket. Vissa var även tveksamma för att de kände att de trivdes

med huvudkonkurrenten bättre.

Som sammanställning till kundundersökningen av Sony-Ericssons telefoner var kunderna

överlag nöjda med produkten, tack vare bra design och funktion samt att produkterna höll vad

de lovade.
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5.  Analys
I denna del av uppsatsen analyseras det empiriska resultatet utifrån den teoretiska

referensramen. För att bestämma uppsatsens oberoende variabel, företagens arbetssätt med

design, tolkas informationen från telefonintervjuerna med de tre valda företagen om deras

arbetssätt vid produktframtagning. Utifrån den informationen placerar vi in företaget på x-

axeln i den teoretiska referensramen, dvs. vilket arbetssätt av ”kedja” eller ”stjärna” företagets

arbetssätt mest liknar.

Viktigt att komma ihåg vid analysen av företagens arbetssätt är att arbetssätten längst ut på x-

axelns ändar dvs. renodlat kedje- eller stjärnarbetssätt är teorier vilket är föga troligt att man

lyckas uppnå i verkligheten. I verkligheten är det absolut troligast att ett företags arbetssätt är

något mellanting mellan de två teorierna, men vi kommer att placera företagen utifrån vilken

teori de mest liknar, och sedan även peka på var företaget arbetar på sätt liknande den andra

teorien.

I den andra delen av analysen bestäms resultatet från de kundenkäter som delats ut till

företagens kunder, och med hjälp av den teoretiska referensramen tolkas detta för att

bestämma kundernas beteende och åsikter runt företagens produkter och huruvida designen i

produkten påverkat kunderna. Detta resultat är uppsatsens beroende variabel, designens effekt

på kundupplevelsen.

5.1  Oberoende variabeln – Företagens arbetssätt & nyttjande av

design

5.1.1  Analys av Axfoods arbetssätt & nyttjande av design

Axfoods arbetssätt vid produktframtagning visar tydligt att de inte involverar kunden i

produktframtagningsprocessen så mycket som ett stjärneliknande arbetssätt förespråkar.

Att de i vissa fall kontaktar kunden genom hembesök för att testa produktens kvalitet är inte

alls tillräckligt mycket för att kunna anses som stjärna, utan stämmer mycket mer överens

med kedjearbetssättet.

Axfood har en färdig rutin vid produktframtagning som de applicerar på alla sina produkter,

och sätter inte ihop ett nytt projektteam för varje enskild produkt som förespråkas i

Värdestjärnan och som SVID anser är bra arbetssätt vid designanvändning. Deras färdiga
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rutin liknar snarare det kedjeliknande tillvägagångssättet vid produktframtagning. Det är även

ungefär samma människor som är involverade varje gång i rutinen, vilket också skiljer sig

från arbetssättet med sammansatta projektteam och ännu mer från crossteam som föreslås vid

designnyttjande.

Axfoods avdelningar är dock inte helt avskiljda från varandra, utan sägs ha ett dagligt

samarbete samt vid behov. Så även om Axfoods färdiga rutin i grund och botten liknar en

kedja, så går de i viss mån mot ett stjärneliknande arbetssätt. De har även ett gott samarbete

med externa samarbetspartners under processen, vilket också visar att de går delvis mot en

värdestjärnas löpande samarbete för värdeskapande.

Axfoods implementering av design är dock enligt SVID:s förslag relativt bra. Eftersom de

ofta involverar designers tidigt i processen, och även om de hyr in designbyråer, så kan även

dessa involveras tidigt i projektet och är i viss mån aktiva under större delen av processen.

Axfood nyttjar klart designen för att försöka göra en låginvolveringsvara som tvättmedel till

mera höginvolveringsvara genom att lägga ned mycket kraft på att försöka få förpackningens

design att förmedla att Willys tvättmedel har samma kvalitet som dyrare tvättmedel, men

fortfarande till ett bättre pris.

5.1.2  Analys av 3M:s arbetssätt & designnyttjande

3M:s arbetssätt vid produktframtagning, liksom Axfoods, involverar inte kunden tillräckligt i

processen för att liknas vid en värdestjärna, eftersom kunden bara involveras i början.

Visserligen gör de en omfattande undersökning, när de ska ta fram en ny produkt för att ta

reda på vad det är kunderna efterfrågar, men efter att det arbetet är klart lämnas kunden i stort

sett utanför processen, vilket mer liknar ett kedjeliknande arbetssätt.

3M sätter ihop nya projektgrupper varje gång, och anpassar storlek och sammansättning av

grupperna efter vad det är för projekt. Dessutom använder de sig vid större projekt av en slags

cross-team, och blandar folk från olika avdelningar i projektteamet, vilket sedan överblickar

hela arbetet. Detta stämmer väl överens med ett stjärneliknande arbetssätt vid

produktframtagning och även med SVID:s rekommendationer vid arbete med design.

Vad gäller 3M:s samarbete mellan sina avdelningar under produktframtagningsprocessen, har

det drag av både stjärne- och kedjeliknande arbetssätt. Avdelningarna är inte helt avskiljda, i

början av processen har man ett gemensamt möte och det finns ett parallellt samarbete under

processens gång, vilket liknar vad som förespråkas såsom arbetssätt vid samarbete enligt
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värdestjärnan. Samtidigt arbetar ändå alla avdelningar relativt avskiljt under processen, alla

gör sitt på sitt håll, vilket mer liknar ett kedjeliknande arbetssätt, där alla gör sitt för att sedan

skicka arbetet vidare till nästa.

Med sina externa samarbetspartners har de ett flytande samarbete som fungerar bra.

3M:s arbete med design stämmer bra överens med både värdestjärnan och SVID:s syn på

designarbete. De nyttjar designen både vad gäller utseendet och funktionen på produkten, och

deras designers är med genom hela processen i stort sett, oavsett om det är deras egna

designers eller om de är inhyrda. Däremot tar de inte med designen riktigt från början av

processen, den kommer in först när man har bestämt ett koncept på produkten.

5.1.3  Analys av Sony-Ericssons arbetssätt & designnyttjande

Sony-Ericssons arbetssätt stämmer nästan helt överens med en ren värdestjärna. De sätter

tyngd på att ständigt involvera kunden i produktframtagningsprocessen. De har även vissa

steg där utvalda kärnkunder har avgörande makt vad gäller vilka prototyper av produkter som

ska få fortsätta i utvecklingsprocessen. Denna kundinvolvering är central i värdestjärneteorin,

och på detta område stämmer därför Sony-Ericssons arbetssätt bra in på värdestjärnan.

Vidare likheter med värdestjärnan och The Simultaneous product development approach finns

i att Sony-Ericsson sätter ihop ett unikt projektteam för varje ny produkt, och i linje med vad

SVID rekommenderar för tillvägagångssätt för att nå bättre design, är även Sony-Ericssons

projektteam av typen crossteam, dvs. sammansatta av flera olika yrkesgrupper, vilket enligt

SVID lättare förebygger kommunikationsproblem och från varandra avskiljda

avdelningar/yrkesgrupper.

Sony-Ericsson har även ett gott flytande samarbete mellan sina avdelningar genom

produktutvecklingsprocessen, och de samarbetar även kontinuerligt med externa leverantörer

och samarbetspartners, vilket helt och hållet stämmer överens med värdestjärnans ständigt

gemensamma värdeskapande.

Sony-Ericssons arbetssätt med design är utifrån SVID:s förslag nästan perfekt. De involverar

designers så tidigt som det går, redan i planeringen av produktens koncept, och de är aktiva

under hela processen. I likhet med vad som kännetecknar god design och värdestjärnan,

baseras designarbetet utifrån de kravspecifikationer som kundernas önskemål legat som grund

för, med andra ord designar de så nära det går utifrån kundens direkta vilja.
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5.1.4  Sammanfattning av uppsatsens oberoende variabel

Axfoods arbetssätt

Vi väljer att placera Axfoods arbetssätt som ett i grunden kedjeliknande tillvägagångssätt men

som har vissa inslag av värdestjärnan. Axfood har även trots den kedjeliknande strukturen ett

relativt bra arbetssätt med design, eftersom både deras egna och deras inhyrda designers

involveras relativt väl och tidigt i produktframtagningsprocessen.

3M:s arbetssätt

Vi väljer att betrakta 3M:s arbetssätt som en värdestjärna, men med vissa kedjeliknande drag.

Vad beträffar kunderna arbetar de mer enligt en värdekedja än en värdestjärna, dessutom

involverar de inte sina designers ända från början i produktframtagningen. Däremot nyttjar de

designen väldigt bra, och de arbetar med designen både vad gäller produkternas utseende och

funktioner.

Sony-Ericssons arbetssätt

Vi väljer att betrakta Sony-Ericssons arbetssätt som väldigt likt en ren värdestjärna, kanske så

lik teorin som ett arbetssätt i praktiken kan bli. Även designnyttjandet är väldigt bra utifrån

SVID:s rekommendation och Sony-Ericsson nyttjar designtänkandet både i arbetet med

produkternas utseende och arbetet med produkternas funktioner.

5.2  Beroende variabeln – Designens effekt på kundupplevelsen

I detta avsnitt analyseras uppsatsens beroende variabel, nämligen resultatet av företagens

arbetssätt och designnyttjande, mätt genom att undersöka kundernas beteende och åsikter runt

produkten.

5.2.1  Analys av Axfoods kunder

Det som gällde alla kunder som tillfrågades om vad de tyckte om Willys tvättmedel var att de

tyckte priset var det som var anledningen till att de köpte produkten. Samtliga som fyllde i

enkäten kryssade även i att de inte tyckte designen varit en avgörande faktor till att de köpte

produkten utan mestadels priset och i viss mån funktionen. Resultatet visar att Willys

misslyckats med att genom designen framhäva produktens kärnvärden, som bl.a. är att de är
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lika bra som dyrare medel men billigare. De har inte lyckats göra Willys tvättmedel till en

mera högengagemangsvara genom designen på förpackningen och reklam etc.

Willys kunder är dock nöjda med sitt köp och produkten, eftersom de tycker den fungerar bra.

Willys har alltså med en bra funktion lyckats hålla kvar kunderna i kundrelationens livscykel

och kunderna är villiga att göra återköp. Detta har de dock inte designen att tacka för, utan

snarare priset och funktionen. Produktens kärnvärden har framhävts men först efter att kunden

testat produkten, och det är funktionen som har visat produktidéen, inte designen. Att kunden

testar produkten först och sedan skapar sig en uppfattning är förknippat med

lågengagemangsvaror. Alltså har Willys misslyckats att med designen göra sitt tvättmedel till

en mera höginvolveringsvara. Även om kunderna är stimulerade till återköp, så är de inte

märkeslojala än så länge, eftersom de i stort sett bara väljer Willys för priset.

Vidare kan man diskutera om inte Willys funktion också är en typ av design eftersom

produkten kan vara designad för att ha en viss funktion, i det här fallet lika bra som dyrare

konkurrenter. Men från informationen från intervjun med Willys ser vi att deras

”designarbete” går ut på att få förpackningen att utstråla hög kvalité trots lågt pris, och det

upplever sedan inte kunderna att förpackningen gör.

5.2.2  Analys av 3M:s kunder

De flesta som fyllde i enkäten svarade att de valde Post-it på grund av funktionen, men de

flesta andra alternativen blev också ifyllda av några få. Däremot tyckte majoriteten att

designen inte var en avgörande faktor för köpet, bara en femtedel av de 15 tillfrågade tyckte

att designen var viktig, medan en tredjedel tyckte att designen hade gett det de ville åt

produkten. Av detta kan man tolka det som att 3M inte genom sin design lyckats få folk att

välja produkten, eftersom de flesta valde den på grund av funktionen och inte designen. Det

som många nog inte tänker på är att funktionen hos Post-it faktiskt är en del av designen,

vilket ger en helt annan tolkning. Detta visar istället att 3M har lyckats väldigt bra med sin

design, de har genom en väldesignad funktion i sin produkt lyckats få folk att välja Post-it

framför konkurrerande märken.
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Det var bara en av de svarande som lade stor vikt vid valet av märke före köpet, vilket enligt

vårt resultat visar att Post-it är en lågengagemangsvara. 3M har alltså trots en väldigt bra

design inte lyckats göra Post-it till en högengagemangsprodukt.

Däremot var nästan alla väldigt nöjda med köpet, de tyckte att produkten hade motsvarat

deras förväntningar och kommer också att köpa den igen. 3M har alltså genom sin

väldesignade produkt lyckats göra sina kunder nöjda, de får en positiv upplevelse under

konsumtionsfasen av kundrelationens livscykel. Kunderna kommer att göra återköp och

stannar på så sätt kvar i kundrelationens livscykel.

Majoriteten svarade också att de även skulle välja märket igen, vilket tyder på att 3M genom

sin design har lyckats skapa en viss märkeslojalitet.

Vår tolkning av 3M:s resultat är att de lyckas väldigt bra med sitt designarbete. De har genom

en välutformad design, både utseendemässigt och vad gäller funktionen, lyckats hålla kvar

sina kunder i kundrelationens livscykel och dessutom gjort dem relativt märkeslojala. De har

däremot inte lyckats göra Post-it till en höginvolveringsvara, men de har ändå genom

designen gett den en sådan status att kunder väljer den framför motsvarande konkurrerande

produkter.

5.2.3  Analys av Sony-Ericssons kunder

På frågan om varför de valt produkten gav kunderna till Sony-Ericsson lite spridda svar, de

flesta av svarsalternativen blev ikryssade av någon. Men de svar som klart var majoritet var

designen och funktionen. Vidare kände en klar majoritet att designen varit en avgörande

faktor och att den gett det de ville ha till produkten. Detta visar att Sony-Ericsson lyckats med

att skapa bra design  och bl.a. genom den lyckats få kunderna att välja produkten.

Vidare ser vi av resultatet, att större delen av kunderna lagt ner mycket tid och energi för att

välja rätt produkt och märke, att mobiltelefonen är en högengagemangsvara. Förklaringen till

att mobiltelefonerna har blivit högengagemangsvara kan också spåras till att de flesta angav

”Funktionen” och ”Snyggt utseende/design” som avgörande orsak till att de valde märket.

Detta torde peka på att det är designen på produkten som gör den till en högengagemangsvara,

alltså har Sony-Ericssons arbetssätt vid produktframtagning öppnat för designen, så att denna

kunnat ge mervärde till produkten genom att göra den till en högengagemangsvara.
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Eftersom majoriteten av kunderna var nöjda med köpet, och gav ”välfungerande telefon” som

motiveringen, visar det att Sony-Ericsson även med hjälp av en väldesignad funktion har

lyckats göra kunden nöjd och hållit kvar dem i kundrelationens livscykel.

Om kunderna blivit märkeslojala till Sony-Ericsson är svårare att säga. Majoriteten ställde sig

klart positiva till märket och till att köpa fler produkter från det, eftersom de trivdes med det

och upplevde att det stod för bra kvalitet. Men på frågan om de kommer att köpa produkten

mobiltelefoner från Sony-Ericsson igen var majoriteten inte lika säker, eftersom många tyckte

att återköpet helt står och faller med vilket märke som har snyggast design/utseende och

funktioner vid tidpunkten för köp. Detta resultat kan tolkas olika. Det kan tolkas som att

designen gjort kunderna märkeslojala eftersom de gillade designen och om den håller

standarden så kommer de att välja märket igen. Man kan också hävda att kunderna inte är det

minsta märkeslojala trots att de är nöjda med ett köp av en högengagemangsvara, eftersom de

om ett annat märke gör en bättre design nästa gång byter märke utan tvekan.

Vi väljer att bedöma resultatet som att Sony-Ericsson genom bra design av utseende och

funktion har lyckats göra sina telefoner till lyckade högengagemangsvaror, vilket gjort

kunderna mestadels märkeslojala och lett till återköp. Vi grundar detta på att resultatet i stort

pekar mot detta, och det delvis tveksamma resultatet på frågan om kunderna skulle välja

produkten igen anser vi vara självklart. Även om man är märkeslojal mot ett märke, och detta

börjar göra klart sämre produkter medan en konkurrent gör klart bättre, är det inte konstigt att

viss tveksamhet råder.
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6.  Resultat
I vårt resultat sammanfattar vi vår analys och de tre företagens resultat av deras arbetssätt. Vi

svarar genom de resultaten på vår frågeställning och vårt syfte om vilket arbetssätt som ger

bäst designeffektivitet vid produktframtagning.

Alla tre företagen har lyckats med sina produkter på det sätt att majoriteten av deras kunder

som nyttjar produkten är nöjda och har stannat kvar i kundrelationens livscykel. Men i

analysen framgår att deras lyckade resultat kommer i varierande grad från deras design arbete.

Viktigt att komma ihåg är dock att denna uppsats avser att undersöka hur väl olika arbetssätt

öppnar för att man ska kunna utnyttja designens fulla potential som mervärdeskapare, ej att

mäta den totala lönsamheten hos olika produkter.

Resultatet på vilket arbetssätt som gett bäst design är i viss mån något diskutabelt, men går

klart åt att SVID:s rekommendation, om att ett mera stjärneliknande arbetssätt ger bättre

effekt på designen som mervärdeskapare, stämmer.

Eftersom inget av företagen kunde klassificeras som rena exempel på värdekedjor eller

värdestjärnor (utom möjligen det sista) är resultatet något svårtolkat.

Vad man tydligt kan se är att företaget med det mest kedjeliknande arbetssättet, trots nöjda

kunder och förmodade återköp, fick en sämre utväxling av sitt designarbete. Den sämre

effekten visade sig på så sätt att kunderna inte upplevde de egenskaper som företaget genom

design försökte ge produkten.

Desto mer stjärneliknande arbetssätten blev, desto bättre blev utväxlingen på just designen

som mervärdeskapare för företagen. Hos de företag som låg närmare en ren

värdestjärnestruktur i sitt arbetssätt vid produktframtagning, valde kunderna mer och mer

produkten just pga. dess designade utseende och funktioner.

Vad som också påverkar resultatet är att många kunder i undersökningen, som inte kände att

designen var en avgörande faktor vid köpet, kan ha varit ovetande om det faktum att en

produkts funktion också är en typ av design. En bra funktion kan vara ett resultat av ett

planerat och väl genomfört designarbete. Om detta varit känt hos kunderna i undersökningen
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av t.ex. produkten Post-it, hade förmodligen resultatet blivit mer positivt mot designen i den

undersökningen, och resultatet i övrigt i uppsatsen hade blivit tydligare.

Vi kommer fram till med vårt resultat att svaret på vår frågeställning är att det arbetssätt som

ger bäst designeffektivitet vid produktframtagning är det värdestjärneliknande

tillvägagångssättet. Resultatet pekar inte övertydligt åt detta eftersom företag kan lyckas få

nöjda kunder och därigenom högre lönsamhet av andra verktyg än just designen som

lönsamhetsförhöjare. Vi anser dock att resultatet pekar så tydligt åt att det

värdestjärneliknande arbetssättet är det bättre vid designnyttjande, som ett resultat från en

undersökning av denna storlek och typ kan göra.
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7.  Slutdiskussion
I slutdiskussion reflekterar vi över resultatet av undersökningen och allmänt runt det generella

problemet med att designen inte alltid fungerar utifrån sin fulla potential. Problemet med

designens effektivitet till att skapa mervärde kan, som diskuterats tidigare, bero på flera

faktorer. Även om inte hela designprocesser går fel eller att man har tydliga problem i sitt

arbetssätt vid produktframtagning, kan fortfarande designens effekt på lönsamheten vara svår

att mäta. Det är svårt att spåra lönsamhetsökningar direkt till att man investerade extra mycket

i designarbete med t.ex. en specifik produkt.

Design är, om det nyttjas rätt och fullt ut, ett oerhört kraftfullt verktyg för att exempelvis

skapa mervärde till produkter, vara varumärkes byggande, och framför allt för att differentiera

sig på marknaden och skapa konkurrensfördelar. Men som synes i de undersökningar som

nämns i problembakgrunden i denna uppsats, och som synes av vårt resultat är det inte alltid

så lätt att använda detta verktyg på rätt sätt.

Design som verktyg är väldigt komplext och eftersom det anknyter till så många delar i

företagen kan det diskuteras om det kanske inte mer är en filosofi än ett enkelt verktyg. De

företag som märkte störst lönsamhetsökning i SVID:s undersökning som nämndes i

bakgrunden var de företag som nyttjat designen som innovation och implementerat den i hela

företaget. Även i den här uppsatsens resultat fick de företag som implementerat designen

mera heltäckande i företaget en större hävstångseffekt av designen på produkternas mervärde.

Det är i våra ögon ett av de största bakomliggande problemen till att företag upplever mer

eller mindre lönsamhetsökning tack vare design, att de inte förstått att designen inte är ett

enkelt verktyg man kan nyttja lite grann här och där, utan snarare är en företagsfilosofi som

anknyter till i stort sett allt och alla i företaget. Total designimplementering i ett företag blir

därför tyvärr ett jätteprojekt som det är svårt att genomföra fullständigt och utan brister.

”Design” är i dagens läge ett oerhört brett uttryck som till och med har börjat urvattnas för att

det används för ofta. Även i lägen där det inte rör sig design eller designarbete kan företag

gärna slänga sig med uttrycket för att det fått en typ av ”inne” stämpel de senare åren. Man

”ska” på något sätt använda sig av design idag, och många företag tror och hävdar att de

investerar och nyttjar design, men i själva verket har de inte förstått designens fullständiga

innebörd.
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Vidare bakomliggande problem med att försöka mäta designens effekt på lönsamheten blir

också, pga. designimplementerningens storlek och komplexitet, att det finns så många andra

av de faktorer som designen anknyter till, som i sin tur kan gå fel och på så sätt tar bort

designens märkbara positiva effekter på lönsamheten. Samtidigt kan faktumet, att designen

inte är den enda lönsamhetsförhöjaren och mervärdeskaparen, även utmynna i att produkten

eller företaget går bra trots dåligt designarbete. Även om en produkt har mindre effektivt

designarbete bakom sig så kan andra attribut som bra pris ge god försäljning, som t.ex. Willys

tvättmedel som undersöktes i denna uppsats.

Detta gör även att det är ovanligt att företag i verkligheten får en extrem lönsamhetsökning

bara på att använda design på ett korrekt sätt. När företag lyckas göra extrema

försäljningssuccéer med en produkt beror det på att man arbetat med flera mervärdeskapande

verktyg på en gång med ett lyckat resultat. Design är inget magiskt verktyg som man genom

att svänga det några gånger genom luften trollar fram en framgångssaga. När det gäller

framgång inom företag gäller fortfarande att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, alla

delar i företaget måste fungera för att nå framgång och lönsamhet.

Tankar och tips om framtida studier på området

Som tips och råd till dem som funderar på att göra liknande undersökningar som denna så

anser vi det viktigt att reflektera över designens totala mening och komplexitet. Att försöka

mäta effekter av design på det sätt vi försökt göra i denna undersökning är väldigt svårt och

osäkert. Hoppas man nå ett resultat med hög grad av sanningshalt bör man definitivt räkna

med att försöker man mäta ett sådant stort och komplext fenomenc så kommer man få ett

väldigt varierande resultat från fall till fall, och både validiteten och reliabiliteten i resultatet

kan bli låga.

Man bör även beakta att det finns få fullständiga, beprövade och vedertagna teorier på

området. Många av de källor som existerar idag grundar sin lära på personliga

arbetslivserfarenheter som ofta gäller ett eller några få fall.

Design är i våra ögon ett relativt ”ungt” fenomen i den bemärkelsen att forskningen och

kunskapen på området är långt ifrån färdigt eller heltäckande. Design som fenomen är än så

länge så stort och komplext att ingen kan anses behärska det perfekt eller ha fullständig

vetskap om det. Detta torde göra det självklart att det är svårt för oss alla att nyttja designens

fulla potential.
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8.  Källkritik
Som kritik till resultatet och genomförandet av den här undersökningen behövs det tilläggas

några saker. Eftersom undersökningen på vissa sätt har avgränsats och utformats i viss mån,

för passa in i ramen för C-uppsatsskrivande på högskolenivå, skulle vissa saker kunna ha

gjorts annorlunda. Arbetet har minskats både för att passa in storleks- och djupmässigt för vad

som är en C-uppsats och för att passa in i timplanen.

Ett resultat från en undersökning av den här storleken bör inte anses ha alltför hög validitet

eller reliabilitet. Detta på grund av flera faktorer. Till att börja med krävs ett större antal

tillfrågade kunder på varje företag om resultatet ska betraktas som sanningsenligt. Det antal

som vi, på grund av tid och tillgång, tvingats dra ner till i den här undersökningen, räcker inte

alls för att ge en sanningsenlig bild av verkligheten. I mån av mer tid och tillgångar bör

urvalet av kunder breddas och fler olika åldrar, yrkesgrupper, och geografiska faktorer som

olika städer och länder tas med. Detta skulle ge en mer sanningsenlig bild av verkligheten och

kunna höja validiteten i resultatet och metoden. Med ett sådant komplext fenomen som design

bör man nog även ändra metoden från enkätundersökningar till mera djupare intervjuer av

kunderna för att verkligen kunna läsa av hur de upplever designen. Problemet med en sådan

undersökning är att den skulle kosta stora summor att genomföra och ta väldigt mycket tid.

För en hög validitet krävs även betydligt fler företag än vad som undersökts i den här

undersökningen. Företagen bör vara från flera olika branscher och fler olika storlekar än vad

som undersökts här. Alla de tre undersökta företagen i den här uppsatsen är kraftfulla

jättekoncerner som opererar globalt vilket påverkar resultatet ytterligare.

En annan brist i den här undersökningen är att på ett av företagen undersöktes produktgruppen

”mobiltelefoner” medan på de andra två företagen undersöktes en specifik produkt. Eftersom

det bakomliggande arbetssätten företagen använde sig av var den viktigaste faktorn här, spelar

bristen förmodligen mindre roll då företagen troligen använder samma arbetssätt vid

produktframtagning till alla sina produkter. Men differenser i arbetssättet mellan olika

produkter kan dock förekomma, vilket i så fall torde påverka resultatet och därför beaktats.

Mätinstrumentet i den här undersökningen bör ha låg reliabilitet. Eftersom designen är ett

sådant komplext fenomen, där det finns så många faktorer som spelar in och påverkar,
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samtidigt som förhållandena ändras mycket från situation till situation, sjunker reliabiliteten

för mätinstrumentet. I den här undersökningen är mätinstrumentet ganska enkelt utformat för

att undersökningen inte ska bli för stor och avancerad. Men ska man mäta något komplicerat,

som effekten av ett komplext fenomen som design, krävs ett mycket större och mera

avancerat mätinstrument.

Som berörts på generell nivå i slutdiskussionen gäller även för den här uppsatsen att de flesta

källorna om design grundar sin kunskap mycket på arbetserfarenhet på enstaka fall. Detta bör

också beaktas i resultatets validitet. Man bör kanske i en sådan här undersökning försöka bara

utgå utifrån generella teorier som inte är låsta vid specifika eller ett litet antal fall.

Som sammanfattning av källkritiken vill vi än en gång poängtera att det finns ett tillräckligt

antal felkällor i undersökningen och förbisedda faktorer som kan påverka resultatet att det inte

bör betraktas vara fullt sanningsenligt.
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Bilaga 1 ”Underlag till telefonintervjuer”

Vi är intresserade av dessa områden rörande ert arbetssätt vid produktframtagning:

•  Arbetar ni tillsammans med kunden under processen?

•  Tillsätter ni ett projektteam som följer produkten genom processen från idé till färdig

produkt? Om ja hur är det teamet sammansatt?

•  Hur ser samarbetet mellan de involverade avdelningarna på företaget ut?

•  Hur ser samarbetet ut med externa samarbetspartners, leverantörer och eventuella

andra inblandade i processen?

•  Använder ni er av design och i så fall hur?

•  Om ni nyttjar design när kopplas designern in i processen?
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Bilaga 2 ”Kundenkät”

•  Vad var det som gjorde att du valde produkten?

-Priset

-Designen på produkten

-Reklam/Förpackningen

-Funktionen

-Produktens kärnvärden

-Märket

-Annat

Vad?.................................................................................................................................

•  Var designen en avgörande faktor vid köpet? JA     NEJ  

•  Om ja, gav designen det du ville åt produkten? JA     NEJ  

•  La du stor vikt vid valet av produkt/märke före köpet? JA     NEJ  

Om ja:

•  Var det ett svårt val? JA     NEJ  

•  Vad var det som avgjorde?

....................................................................................................................................

•  Motsvarade produkten dina förväntningar? JA     NEJ  

-Varför?

....................................................................................................................................
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•  Blev du nöjd med köpet? JA     NEJ  

-Varför?

....................................................................................................................................

•  Kommer du att köpa produkten igen? JA     NEJ  

-Varför?

....................................................................................................................................

•  Kommer du att välja märket igen? JA     NEJ  

-Varför?

...................................................................................................................................


