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Sammanfattning 
 

Staten satsar varje år miljarder på olika projekt runt om i Sverige. De senaste åren har de valt 

att satsa på design. Staten vill att Sveriges näringsliv skall bli bättre på att använda design 

som ett konkurrensmedel. Detta har lett till att Svensk Form och Stiftelsen Svensk 

Industridesign fått i uppdrag att öka näringslivets och det svenska folkets förståelse för 

design. Historiskt sett har det dock visat sig att det är svårt att påverka näringsliv med statliga 

satsningar.  

 

Syftet med denna uppsats var att analysera och utvärdera hur Designåret 2005 påverkade 

samarbetet mellan designbyråer och designköpande företag. För att uppnå detta syfte genom-

förde vi sex djupgående intervjuer som baserades på en kvalitativ metod. Intervjuerna genom-

fördes på tre designbyråer, Ytterborn & Fuentes,  Ergonomidesign och Pangea Design, samt 

tre företag, Arla Foods, Gustavsberg och Scania. 

 

Våra resultat visade att Designåret 2005 kunde påverka ett befintligt samarbete mellan de-

signbyråer och designköpande företag. Beroende på hur företagen arbetat med design kunde 

de påverkas av statliga satsningar som Designåret 2005. Om kontakten med designköpande 

företag och designbyråer hade varit bättre kunde man fått fler att intressera sig för projektet.
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Abstract 

 

Every year the Swedish government invests capital in different projects. In recent years the 

Swedish government has chosen to invest in design. The reason for this is that the government 

wants industry to use design as a competitive source. Two organizations, Svensk Form and 

Stiftelsen Svensk Indistridesign, have been assigned to improve industry and society’s under-

standing of design. But government initiatives have a tendency of “running out into the sand” 

or not “following through” the whole way. Historically it has been difficult to influence in-

dustry with state initiatives. 

 

The purpose of this essay is to analyze and evaluate if the project, Designåret 2005, can influ-

ence the cooperation between a design agency and a company. To reach our goal we have 

carried out six deep going interviews based on a quantitative method. The interviews were 

made with three design agencies, Ytterborn & Fuentes, Ergonomidesign, Pangea Design, and 

with three companies, Arla Foods, Gustavsberg, Scania. Interviews were done with at least 

one representative from every agency or company. 

 

Our results showed that depending on how a company worked with design they were influ-

enced by government initiatives such as Designåret 2005. 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats handlar om problemet med statliga satsningar och hur de påverkar 

designköpande företag. I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till problemet 

och utifrån problemet formulera syftet och slutligen redogörs uppsatsens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Varje år satsar regeringen miljarder på olika statliga projekt i Sverige.1 Staten ger gene-

rella stöd genom att t.ex. satsa på att utvidga järn- och landsvägar för att försöka behålla 

stora företag och uppmuntra dem att behålla sin tillverkning inom Sveriges gränser2. 

Stöd ges även till olika nätverk för att främja ett redan pågående arbete, man vill genom 

detta lyfta fram vissa aktuella frågor och ge dem mer uppmärksamhet.  

 

En annan typ av statlig satsning är när staten går in för att rädda en hel bransch. Under 

1970-talet rådde överetablering inom varvsindustrin och för att komma till rätta med 

problemet inrättades 1977 statliga Svenska Varv AB. Bolaget tog successivt över de 

svenska storvarven och påbörjade en omfattande omstrukturering och nedläggning.3 

Den svenska statens produktionsstöd till varvsindustrin upphörde 1985 och hade fram 

till dess, under en tioårsperiod, fått ett statligt stöd på drygt 34 miljarder kronor.4 En lik-

nande satsning gjordes inom gruvindustrin i början på 1980-talet. Då lönsamheten för 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) var låg var man tvungen att dra in på 

personalkostnaderna. Organisation för speciella projekt (OSP) startades med statliga 

pengar och skulle nyutbilda den uppsagda personalen. Tanken var att de skulle starta 

egna företag. Men i slutändan var det endast ett fåtal företag som överlevde.5  

 

I och med att Stockholm blev valt till Europas kulturhuvudstadsår 1998, genomförde 

staten en särskild satsning för att främja kultur i hela landet. Det höjdes en hel del kri-

tiska röster inför kulturhuvudstadsåret för att man var oroliga för att alla medel som var 

avsatta för kulturella ändamål skulle ges till kulturhuvudstadsåret. Staten gav 148,5 

                                                 
1 Prop. 2004/05:1. 
2 Pressmeddelande från Regeringen. 
3 Ljungberg. J, 1981. 
4 http://www.ne.se. 
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miljoner till Kulturhuvudstadsåret och 100 miljoner till den egna satsningen ”Kultur i 

hela landet”. När statliga projekt genomförs för att de ska belysa, i detta fall det 

ordinarie kulturlivet, så betraktades det med oerhört kritiska ögon. Många uppfattade 

det som ett onödigt inslag i deras vanliga rutiner. Kulturetablissemanget uppfattade 

kulturhuvudstadsåret som ett politiskt projekt och såg det som ett negativt projekt.6

 

”under kulturhuvudstadsåret 1998, då man i stort sett bara satte en 

klisterlapp på en massa projekt av varierande kvalitet7.”  

 

Arkitektur, formgivning och design skulle ges långsiktiga satsningar inom utveckling, 

kvalitet och skönhetsaspekter.8 Därför satsade regeringen starkt på projektet 

Arkitekturåret under 2001. Syftet med detta projekt var att lyfta fram vikten av god 

stadsmiljö och god arkitektur, samt att man skulle få fler som engagerade sig i dessa 

frågor.9 I utvärderingen av året påpekades det att det hade behövts mer resurser för att: 

 

”skapa det flöde och återflöde av information som erfordras för att uppnå 

de allra mest positiva effekterna”.10

 

Idag råder hög konkurrens på den globala marknaden, företagen måste ständigt hitta nya 

vägar för att uppnå konkurrensfördelar. I länder som har höga produktionskostnader 

måste man hitta andra konkurrensmedel för att överleva på sin hemmamarknad som i 

allt högre utsträckning möter konkurrens från utländska aktörer.11 Under de senaste åren 

har en marknad för design och formgivning blivit mer etablerad. Betydelsen av design 

för företag har ökat och det går att se ett samband mellan design och lönsamhet.12 

Formgivning har blivit ett sätt att differentiera en produkt och öka försäljningsvolymen, 

ett fungerande försäljningsknep i dagens samhälle.13

 

                                                                                                                                                         
5 Telefon intervju med Curt Ramberg. 
6 Hultén. H, (1999). 
7 Madestrand, Bo, (2004). 
8 SOU 2000:75, (2000). 
9 Stadsbyggnadsförvaltningen, (2001). 
10 Statskontoret, Dnr 2000/85-5. 
11 http://www.konkurrensverket.se. 
12 QNB Analys och Kommunikation, (2004). 
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Design har gått från att vara ett kosmetiskt attribut, som läggs i slutet av en designpro-

cess, till att bli en kostnadseffektiv strategi som genomsyrar hela processen. Denna tan-

kegång är något som blivit mer anammad inom svenska företag, och kallas design ma-

nagement.14 Staten anser att design är ett viktigt konkurrensredskap för svenska företag. 

De vill lyfta fram design i Sverige och som ett konkurrensmedel och har målet att bli 

världsbäst i design.15 Det har inrättats ett särskilt råd för arkitektur, form och design16 

och från 2003 till och med 2005 har staten satsat 20 miljoner kronor per år på 

designutveckling inom näringslivet.17

 

 1.2 Problemdiskussion 

Det råder en hård konkurrens på dagens marknad och man behöver differentiera sig för 

att överleva. Designstrategier är bra verktyg för att differentiera sig, men det har visat 

sig vara svårt att nå ut till svenska företag och få dem inse fördelarna med att satsa på 

dessa. Staten satsar sammanlagt 60 miljoner kronor på design under tre år, för att 

informera företag om design som ett konkurrensmedel. Men statliga satsningar är inte 

alltid välinvesterade pengar, många satsningar uppnår inte de uppsatta målen. Ett typiskt 

exempel på detta är varvsindustrin. Flera miljarder satsades men i slutändan fanns det 

ingen industri kvar. Tanken med statliga satsningar är att stärka marknader, inte 

ödelägga dem. Staten satsar resurser på att design skall bli ett självklart element inom 

svenska företag och att de stödformer som ges till design skall ha inverkan på den 

privata sektorn. Staten kan genom dessa resurser nå ut till svenska företag och få dem 

att börja använda dessa verktyg och göra svenska företag mer konkurrenskraftiga på den 

globala marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga vid statliga projekt för att skapa ett bra utbyte mellan designby-

råer och företag? 

 

                                                                                                                                                         
13 Madestrand. B, (2004). 
14 Svengren. L, (1995). 
15 KU 2003/2677/Kr, (2003). 
16 Skr. 2002/03:129, (2003). 
17 http://www.regeringen.se. 

 -8-



 
Designåret 2005 

 
 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att analysera och utvärdera hur Designåret 2005 påverkar samarbetet mel-

lan designbyråer och designköpande företag. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till tre designbyråer och tre designköpande företag som har 

kontor i Stockholmsområdet. 

 

1.6 Begrepp 

 

1.6.1 Design 

Design är en internationellt använd term för formgivning och ordet är lånat från 

det engelska språket som kan i sin tur härledas till latinets designo som betyder 

avbilda, framställa.18 Ordet design kan ha tre olika betydelser. Ibland nämns 

processen, hur saker designas, men också resultatet av aktiviteten, designen hos 

något. Med design menas även huvudlinjerna, uttrycket hos något. 19 Den defini-

tion vi använt i denna uppsats är från Stiftelsen svensk Industridesign (SVID), där 

design liknas vid en arbetsinsats för att lösa ett problem på ett kreativt sätt där 

både funktionella och estetiska krav ingår.20  

                                                 
18 Kristoffersson. S, (2003). 
19 Österlin, K, (2003). 
20 http://www.svid.se. 
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2. Presentation av Designåret 2005 

 

Vid utvärdering av Arkitekturåret 2001 ansågs det vara värt att återkomma med ännu ett 

arkitekturår, men att fokus enbart skulle ligga på detta ämne. Design och formgivning hade 

inkluderats i året, men man tyckte att det kunde stödjas med ett eget år.21 Parallellt med detta 

skedde lobbyverksamhet från SVID och Svensk Form som drev frågan om att lyfta fram 

design i näringsliv och offentlig verksamhet. De presenterade ett förslag för regeringen i form 

av ett nationellt program.22

 

Den 1 oktober 2002 togs ett beslut om att ett designår skulle hållas i Sverige 2005. SVID fick 

i uppdrag av Näringsdepartementet att genomföra en treårig satsning med tio prioriterade 

projekt. Ett av dessa tio var att skapa ett kampanjkontor för Designåret 2005 där syftet är att 

hela Sverige skall öka och fördjupa sina kunskaper om form och design i ett samhällsper-

spektiv.23  En del av projektet riktar sig till svenska företag. Regeringen anser att genom att 

svenska företag satsar på design kan de nå konkurrensfördelar. Detta behöver svenska företag 

för att de ska bli mer kostnadseffektiva och för att utmärka sig på den globala marknaden. 

Genom att använda sig av design så blir företagens tjänster eller produkter mer tydliga och ger 

ett klarare budskap gentemot konsumenter.  

 

Inom ramen för denna uppsats utgår vi ifrån regeringen utgångspunkt att man kan uppnå 

konkurrensfördelar genom att använda design genomgripande inom företag.  

 

Satsningen på Designåret 2005 är en del av den nationella satsning som pågår i Sverige.24 För 

att ta hjälp av designköpande företag och redan etablerade designers/designbyråer har reger-

ingen startat en designårsgrupp. Gruppen skall bistå regeringen och Svensk Industridesign och 

Föreningen Svensk Form i arbetet med Designåret 2005.25 Designåret 2005 är en långsiktig 

satsning och de erfarenheter som uppnås inför och under Designåret ska bidra till att ytterli-

                                                 
21 Statskontoret, Dnr 2000/85-5. 
22 http://www.svid.se. 
23 http://www.designaret.se. 
24 http://www.svid.se. 
25 Pressmeddelande från Näringsdepartementet, (2004). 
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gare stärka designens ställning även efter 2005. Designåret ska också bidra till att markera 

områdets starka potential i ett internationellt sammanhang.26

 

Designåret 2005 har fått sju miljoner kronor för att ro projektet i hamn. Till en början fick 

kampanjkontoret fyra miljoner, men mer pengar behövdes och regeringen sköt till tre miljoner 

extra då de avsatta pengarna inte räckte till.27 För att Designåret 2005 skall få ett tillräckligt 

genomslag har 150 statliga myndigheter och institutioner fått i uppdrag att genomföra projekt 

under året.28 Det finns inga krav på vad de innehåller förutom att de måste vara självbärande. 

Kampanjkontoret ställer upp med sin logotyp och en plats i kalendariet.29 En slutrapport om 

Designåret 2005 kommer att lämnas till regeringen senast den 1 mars 2006.30

 

2.1 Designonsdag, den 13 april 2005 

Vi närvarade vid en designonsdag som Designåret 2005 arrangerar varje vecka. Temat 

för kvällen var att berätta om kommande planer och de mål som satts upp för Designåret 

2005. Det viktigaste för denna uppsats var nedanstående sammanställning. 

 

En viktig punkt som diskuterades var syftet med kalendariet. Designåret 2005s hemsida 

är tänkt att genom sitt kalendarium bidra till nätverksskapande, vilket inte framgått. 

Genom denna sida skulle designköpande företag och formgivare komma i kontakt med 

varandra. Det som inte hade framgått var att kontakten fick man ordna själv, sitta och 

vänta på att bli uppringd är inget som fungerar utan det måste finnas ett aktivt letande 

från båda sidor. Claes Frössén, marknadschef på SVID, kom med ett exempel där en 

formgivare i Göteborg inte hade märkt av Designåret 2005, genom att hans arbetsbörda 

inte hade ökat. Ingen av de 27 myndigheterna hade kontaktat honom. Men saken var 

den att formgivaren inte heller hade kontaktat dem. 

 

Formgivare rasade till en början över detta projekt. Enligt Designåret berodde detta på 

att de inte förstod hur man kan använda sig av Designåret 2005. 

                                                 
26 Faktablad från Kulturdepartementet (2005). 
27 Madestrand. B, (2004). 
28 KU 2004/ 793/ Kr, (2004). 
29 http://www.designaret.se 
30 KU 2004/ 793/ Kr, (2004). 
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3. Metod 

 

Nedan kan du läsa om hur vi tänkte ta oss från problemformulering till vår kommande slut-

sats samt vilka tillvägagångssätt vi använde oss av för att samla in och bearbeta information. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att kunna samla in den data som vi behövde, valde vi en kvalitativ metod31 då vi be-

hövde djupgående information om samarbetet mellan designbyråer och designköpande 

företag. Att vi valde bort den kvantitativa metoden berodde på att vi inte skulle få den 

relevanta information som vi behövde för vår undersökning. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

3.2.1 Förförståelse 

Vi läste in oss på statliga projekt, både generella och specifika, för att vi skulle 

förstå hur regeringen arbetade. För att få en djupare förståelse i ämnet läste vi in 

oss på Designåret 2005. Vi läste även regeringsförklaringen angående projektet 

och det uppdrag de gett Svensk Form och SVID samt tidningar och artiklar som 

tog upp Designåret 2005. 

 

3.2.2 Val av ansats 

Uppsatsen skrevs utifrån en deduktiv ansats32, eftersom vi skulle dra slutsatser ut-

ifrån valda teorier. Vi skulle hitta lämpliga teorier för problemet vi avsåg att 

belysa, och gick sedan ut och tittade på verkligheten. 

 

3.2.3 GAP-analys 

Vi gjorde en GAP-analys på hur de statliga stödformerna stämde överens med de-

signsamarbetet. Genom att göra denna typ av analys kunde vi se om Designåret 

2005 kunde påverka samarbetet mellan designbyråer och företag. 

 

                                                 
31 Johannessen. A / Tufte. P A, (2002). 
32 Hartman. J, (1998). 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

 

3.3.1 Insamling av data 

Data vi samlade in var av både primär och sekundär form. De primära data33 som 

användes, inhämtades genom intervjuer med designköpande företag och design-

byråer. Vi valde detta tillvägagångssätt då uppsatsen byggde på en kvalitativ me-

tod. Intervjuerna gjordes i en delvis strukturerad form som grundades på en inter-

vjuguide med teman och generella frågor som fastställdes innan intervjun34. Då vi 

intervjuade två olika typer av företag, det ena som köpte design och den andra 

som sålde, togs två olika frågeformulär fram (Se bilaga 1 och 2.). 

 

Fördelen med denna insamlingsmetod var att frågorna var öppna, vilket innebar 

att det inte fanns färdigformulerade svarsalternativ, och att svaren lättare kunde 

appliceras på teorier vid analys. Informanten fick tillgång till guiden innan 

intervjun genomfördes, detta gjordes för att informanten skulle få tid till 

förberedelser. Informanten hade även möjlighet vid delvis strukturerade intervjuer 

att formulera sina svar vilket gav oss en djupare förståelse i deras arbetsprocess. 

Efter att intervjuerna genomförts skickades sammanställningen till informanten 

för godkännande. 

 

Sekundärdata35 användes i form av böcker, tidskrifter, rapporter och Internet för 

att öka vår förståelse kring detta ämne och projekt. Den låg till grund för att 

beskriva vår bakgrund och utgångspunkt för undersökningen. Vi närvarade även 

vid ett utvärderingsseminarium anordnat av Designåret 2005: s projektgrupp. Vi 

gick dit med intentionen att lyssna på olika reaktioner, utan att veta om detta 

seminarium skulle ge vår uppsats viktig information. 

  

3.3.2 Urval 

Vi valde att undersöka tre företag som köpte design och tre designbyråer som 

sålde design. Att vi valde tre av varje berodde på att vi utifrån dessa kunde se 

                                                 
33 Rienecker. L / Stray Jørgensen. P, (2002). 
34 Johannessen. A, Tufte. P-A, (2002). 
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generella drag samt att vi tog hänsyn till den begränsade tiden som fanns. Valet av 

designbyråer gjordes utifrån ett representativt urval då vi ville ha en spridning i de 

uppdrag de arbetade med. Företagen valdes genom ett slumpmässigt urval men de 

skulle inte ha någon direkt koppling till de valda designbyråerna. 

 

3.3.3 Metodkritik 

Vi valde att knyta an våra teorier till intervjufrågorna och detta skulle stämmas av 

mot vårt syfte för att stärka vår validitet. Reliabiliteten kunde påverkas av de re-

spondenter vi intervjuade då de representerade en organisation och inte sig själva. 

Tolkningen av intervjusvaren skulle styrkas genom att de sammanställda intervju-

erna skulle för godkännande hos respondenterna. Tre designbyråer och tre företag 

begränsade vår generaliserbarhet om samarbete. Men vi ansåg att det skulle gå att 

urskilja faktorer utifrån det insamlade materialet. Den begränsade tiden innebar att 

urvalet av respondenter skulle bli en representant från varje företag, vilket innebar 

en ensidig bild av företaget, vilket vi var tvungna att beakta källkritiskt. Kritik av 

litteratur skulle ske utifrån ett kritiskt förhållningssätt mot det skrivna ordet. För 

att vi skulle kunna hålla ett neutralt förhållningssätt har vi tagit i beaktning våra 

föreställningar om Designåret 2005 och vår inställning till de valda företagen. 

(Se metoddiskussion 9.1 för hur vi förhöll oss till denna tänkta metodkritik.) 

                                                                                                                                                         
35 Rienecker. L / Stray Jørgensen. P, (2002). 
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4. Teori 

 

I teorikapitlet tar vi upp de teorier som vi utgått ifrån, för att kunna besvara på problemfor-

muleringen: Vilka faktorer är viktiga vid statliga projekt för att skapa ett bra utbyte mellan 

designbyråer och företag? De teorier som vi funnit relevanta mynnar ut i den teoretiska 

syntesen. Den teoretiska referensramen ligger till grund för vidare arbete i uppsatsen. 

 

Idag råder hög konkurrens utifrån och det ställer höga krav på svenska företag. 

Produktionskostnader i Sverige är högre jämfört med andra länder och därför behöver 

företagen inom det svenska näringslivet nya konkurrensfördelar för att överleva på den 

globala marknaden. Normans teori om mål- och processtyrning beskriver två olika arbetssätt 

som visar hur företag kan anamma nya konkurrensfördelar. 

 

För att en organisation ska vara lärande gäller det att man använder sig av nätverk. Alla 

organisationer har ett nätverk och beroende på hur man använder sitt nätverk och vilka som 

ingår kan man uppnå nya konkurrensfördelar. Hatch och Gummesson skriver om 

nätverksteorin och hur kopplingarna mellan företagen kan ge resurser, information och nya 

möjligheter. 

 

4.1 Valda teorier 

 

4.1.1 Designtrappan 36

Med hjälp av designtrappan kan företagens designmognad delas in i fyra olika ni-

våer, utifrån synen på design. Ju höger upp man befinner sig på trappan, desto 

större betydelse har design för företaget. 

Steg 4. Design som innovation 

Företagen högst upp på designtrappan, på steget 

design som innovation, anser att design har en 

så central betydelse att den kan omformulera 

hela eller delar av verksamheten. 
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Steg 3. Design som process 

Företagen på steget design som process låter design vara 

en viktig aspekt som genomsyrar stora delar av företaget 

och integreras tidigt i utvecklingsprocessen. 

Steg 2. Design som formgivning 

Under återfinns design som formgivning där design enbart används 

för den avslutande formgivningen. 

Steg 1. Icke design 

På det första trappsteg finns icke-design då design är en försumbar del av företa-

gets verksamhet. 

 

4.1.2 Designprocessen 37

SVID har tagit fram en modell för arbete med design inom produktutveckling. 

Modellen är en del i utvecklingsprocessen och används för att nå ett framgångsrikt 

och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Processen kan användas för 

olika områden och designprojekt. Företag har oftast egna beskrivningar över pro-

cess, men de liknar varandra i stort. 

 

Utgångspunkter: design är ett bra verktyg för att påverka och beröra människor 

och ting. Förutsättningar som tekniska, ekonomiska och personella resurser och 

tidsaspekter måste definieras för arbetet. 

Användarstudier: behovs- och funktionsanalys genomförs på omvärlden samt 

kontakter med berörda nätverk och media genomförs. När datainsamlingen är 

genomförd analyseras uppgifterna för det fortsatta arbetet. 

Koncept och visualisering: man tar fram ett eller flera konceptförslag, dessa pre-

senteras och testas. Samarbetar ofta på detta stadium med andra kompetenser som 

har ett annat perspektiv från produktion och marknad. 

Utvärdering och konceptval: utvärdering, prioriteringar, beräkningar, mark-

nadsvärderingar och tekniska avgöranden görs. Förslagen ställs emot varandra och 

utifrån dessa väljs ett eller flera att fortsätta arbeta med. 

                                                                                                                                                         
36 Teknikföretagen, Stiftelsen Svensk Industridesign, (2004). 
37 http://www.svid.se. 
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Justering och genomförande: vidareutveckling av förslagen och nyckelpersoner 

är involverade. Sedan presenteras det slutgiltiga förslaget, detta testas och utvär-

deras. När det inte finns några oklarheter kan man påbörja produktionsprocessen. 

Uppföljning och utvärdering: alla ingående parametrar utvärderas och behövliga 

anpassas. Uppföljningsarbetet inkluderar även användarstudier och tester. Argu-

mentationen anpassas ofta till resultaten så att designarbetet framhävs. 

 

4.1.3 Nätverksteorin 

Hela samhället är uppbyggt av nätverk i form av relationer mellan människor, fö-

retag och organisationer. Nätverk består av människor som har relationer med 

varandra. Bildande och underhåll av sociala nätverk är en av de viktigaste upp-

gifterna för företagsledningen, marknadsavdelningen samt säljarna.38

 

Något som är gemensamt för de flesta kulturer är att människor föredrar att göra 

affärer med de man känner och tycker om, det finns även kulturer där affärer inte 

görs med okända människor, där är vikten av sociala nätverk avgörande. Dessa 

marknader är svåra att komma in på men när en relation är etablerat så varar den 

länge.39

 

Alla organisationer integrerar med andra delar av sin omgivning. En organisations 

nätverk består av leverantörer, kunder, konkurrenter, fackföreningar, myndigheter 

och andra intressenter.40

 

En nätverksanalys beskriver organisationen som en komplex väv av relationer där 

en grupp organisationer ingår. Även om en organisation kan vara mer central än 

andra i nätverket, är det inte säkert att den organisation vi intresserar oss för är 

den mest centrala. Nätverket visar de relativa positionerna för alla de organisatio-

ner som ingår. Hur pass central en organisation är framgår av det antal kopplingar 

den har med andra delar av sitt nätverk. Kopplingarna i nätverket utgörs av kana-

ler genom vilka resurser, information, möjligheter och påverkan aktualiseras. Nät-

                                                 
38 Gummesson. E, (1995). 
39 Ibid. 
40 Hatch. M-J, (2002). 
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verksynsättet främjar en känslighet för den mångfald och komplexitet som kän-

netecknar den interaktion som vidmakthåller organisationernas verksamhet i om-

givningen.41

 

4.1.4 Målstyrning och processtyrning 42

Målstyrning bygger på ett rationellt beslutsfattande där man först ställer upp ett 

antal mål som sedan har olika alternativ för att nå olika delmål. Därefter väljs det 

alternativ som uppfyller delmålet bäst. Detta synsätt är lämpligt då man kan styrka 

sin planering och hänsyn inte behövs tas till omgivningen. 

 

I processtyrning formuleras en vision av ett framtida tillstånd, en vision som byg-

ger på insikter. Med utgångspunkt från denna vision formuleras ett eller flera för-

sta steg i en process. När dessa processteg tagits bör erfarenheterna utvärderas, vi-

sionen förändras med hänsyn till det nu aktuella kunskapsläget och nya processteg 

formuleras. Processynen passar i situationer då planeringsmiljön delvis är okänd 

och då flexibiliteten och förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för 

framgång.  

 

Det finns ett mönster som går att utskilja om de två synsätten jämförs, där de båda 

planeringsfilosofierna ses stämma överens med de principiella problemen i olika 

stadier av en verksamhetsgrens utvecklingscykel. Medan målsynen är lämplig i 

mogna utvecklingsstadier, d.v.s. då företaget har utforskat och definierat sitt revir. 

Processsynen passar för de tidiga utvecklingsstadierna, då problemet inte avser att 

optimera inom givna gränser utan snarare att skapa nya gränser. 

 

4.2 Teoretisk syntes 

Vi valde ett antal teorier för att kunna besvara vår problemformulering: Vilka faktorer 

är viktiga vid statliga projekt för att skapa ett bra utbyte mellan designbyråer och före-

tag? 

 

                                                 
41 Hatch. M-J, (2002). 
42 Normann. R, (1975). 
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För att få till ett bra utbyte bör designbyråer och designköpande företag vara införstådda 

i varandras arbeten, vara villiga att arbeta tillsammans och utgå från samma 

tankemönster. Detta uppnås genom att arbeta processtyrt. När representanter från 

köpande designföretag och representanter från designbyråer samarbetar i ett projekt bör 

de arbeta enligt samma tillvägagångssätt för att nå det bästa resultatet. Vi valde därför 

teorin kring mål- och processtyrning för att vi skulle se hur det påverkade samarbetet. 

När företag bygger nätverk får de automatiskt tillgång till olika sorters kompetens och 

kan dra nytta utav det i produktion och tillverkning. Vi använde nätverksteorin för att se 

om företag skapade nätverk och om man i dessa fann designkompetens. Genom detta 

kunde designbyråer och företag hitta varandra och därigenom skapa möjlighet till god 

design enligt designprocessen. 

 

Designtrappan och designprocessen mätte hur de designköpande företagen och 

designbyråerna arbetade med design. Dessa två mått blev en hjälp vid analys av de två 

valda teorierna. 

 

Mål-/processtyrning  
 

Nätverksteorin 

Designprocessen 

Företag Designbyrå 

Stat 

Designåret 2005 

Samarbete 

Bra Dåligt 

Designtrappan 

Figur 1: Teoretisk syntes, hur våra teorier kopplas samman. 

 
Om företaget och designbyrå båda arbetar processtyrt får de ett bra samarbete vilket i 

sin tur leder till att de är öppna för att påverkas av Designåret 2005. Skulle företaget 

arbeta målstyrt och designbyrån arbeta processtyrt finns inte samma förståelse för 
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varandra och de får svårare att kommunicera. Det statliga projektet kommer då inte ha 

någon inverkan på samarbetet. 

 

Nätverksanalysen visar om företagen har designkompetens inom företagen. 

Kompetensen åskådliggör hur företagen kan komma i kontakt med designkompetens 

och på så sätt på verkas av Designåret 2005. 

 

Konstateras det att samarbetet mellan designköpande företag och designbyråer är bra 

kan Designåret 2005 påverka båda. Detta sker främst av den lärande mentalitet som 

existerar hos de processtyrda företagen. 

 

4.3 Gap-analys 

En Gap-analys tar fram fakta för att visa skillnaden mellan vad som anses vara viktigt 

och hur man agerar. Glappet emellan de olika tolkningarna är gapet. Analysen 

innehåller fem olika gap.43

 

Det första gapet uppstår om ett företags ledning uppfattar kundens kvalitetsför-

väntningar på ett felaktigt sätt. Det andra gapet uppstår om ett företags kvalitets-

specifikationer inte stämmer överens med ledningens uppfattning om kundens 

kvalitetsförväntningar. Det tredje gapet uppstår om kvalitetsspecifikationerna inte har 

uppfyllts under tjänsteproduktion och leveransen. Det fjärde gapet uppstår om de löften 

som givits genom ett företags marknadskommunikation inte stämmer överens med vad 

som levererats. Det femte gapet är ett resultat av de övriga gap som kan ha uppstått 

under processen och innebär att den levererade tjänsten inte stämmer överens med den 

upplevda tjänsten.44

 

                                                 
43 Zeithamel/ Parasuraman/ Berry, (1990). 
44 Grönroos, R, (1997). 
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4.4 Teoretisk referensram 

Utifrån de teorier som funnits relevanta använde vi dem på följande sätt för att kunna 

uppnå syftet med uppsatsen: att analysera och utvärdera hur Designåret 2005 påverkar 

samarbetet mellan designbyråer och designköpande företag. 
 

Genom att titta på de valda teorierna skulle vi komma fram till om statliga projekt 

påverkade samarbetet. Utifrån våra två variabler, samarbetsformen med designföretagen 

och kunskapen eller icke kunskapen om Designåret 2005, och de valda teorierna 

formulerade vi frågor som besvarades under djupgående intervjuer av designköpande 

företag och designbyråer. Några frågor har vi även knutigt direkt till Gap-analysen. 

 

 

Designbyråer: Mål-/processtyrning fråga: 4, 5, 7-11 

 Nätverksteorin fråga: 7, 9-11 

 Designprocess  fråga: 1-3 

 Gap-analys fråga: 14-16 

 

Designköpande företag: Mål-/processtyrning fråga: 4-7, 9, 10 

 Nätverksteorin fråga: 7, 9, 10 

 Designtrappan fråga: 1-3, 8 

 Gap-analys fråga: 12-14 

 

 

Utifrån vårt teoretiska syntes utvecklade vi en taoretisk referensram som besvarade 

syftet i vår uppsats. Kopplingen mellan teorierna ledde oss till ett bra samarbete som 

skulle kunna påverkas av Designåret 2005. Genom Gap-analysen skulle vi se om de 

statliga satsningarna fick samarbetet mellan designköpande företag och designbyråer att 

producera god design. Och att de stödformer som Designåret 2005 skall driva igenom 

hade den inverkan på den privata sektorn som man hoppats på. Vi använde oss av det 

femte gapet i analysen för att kunna mäta skillnaden mellan den statliga satsningen och 

det man ville uppnå, god design. Om inte ett gap existerade kunde företaget påverkas av 

Designåret 2005. 
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Figuren nedan visar hur de olika teorierna är ihopkopplade samt vart det eventuella 

gapet, mellan de statliga satsningarna och samarbetet för god design, uppstår. 

 

Designprocessen Designtrappan 

Företag Designbyrå Designåret 2005 

Mål- /processtyrning 
 

Nätverksteorin 

Samarbete 

bra dåligt 

Gap? 
ja 

nej 

Stat  

Figur 2:  Teoretisk referensram 
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5. Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av den information som kom fram under 

intervjuerna med de tre designbyråerna och de tre designköpande företagen. De tre 

designbyråer var Ytterborn & Fuentes, Ergonomidesign och Pangea Design. De tre 

designköpande företagen som deltog i vår undersökning var Arla Foods, Gustavsberg och 

Scania. 

  

5.1 Intervjuer 

Under dessa underrubriker återfinns det viktigaste som kom ut av intervjuerna. 

Frågeformulären som vi använt vid intervjuerna finns som bilaga 1 och 2. 

 

5.1.1 Ytterborn & Fuentes 

Persson. H, Project Director, 2005-04-19, kl. 11:00 

 

Företagspresentation 

Ytterborn & Fuentes (Y&F) arbetar med strategier för företag och/eller projekt. 

Affärsidén är att visualiserar och materialiserar affärsstrategier. De framställer fö-

retags identiteter genom att analysera, planera och implementera design i organi-

sationen.45

 

Intervjun 

På Y&F använder man sig av extern kompetens. De har inga designers anställda 

på byrån, utan tar in den person som passar bäst för projektet. En av anledning-

arna är att kunna vara flexibla, inget projekt är det andra likt. En annan fördel är 

att de genom detta minimerar risken för att hamna i en och samma stil och kan 

istället ta fram det kunden vill ha. Designern som tagits in för projektet jobbar 

nära creative director för att ha koll på hela arbetsprocessen. 

 

Under hela processen sker avstämningar med kunden så att de kärnvärden som 

skall finnas i slutprodukten kommer fram. För ovana designköpare kan Y&F hålla 
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en workshop, för att få dem att förstå processen, medan för de mer vana kunderna 

är det avstämningar och presentationer för vd eller marknadschef som gäller. Det 

underlättar för projektet om de som representerar företaget har befogenheter och 

är inflytelserika i deras organisation. På så sätt behöver inte beslutsprocessen för 

varje steg ta så lång tid. 

 

De flesta kundrelationerna hos Y&F är långvariga. De stora kunderna behöver 

oftast bara en uppdatering medan upstarter (mindre företag) vet oftast vad de vill 

ha och ser design som en konkurrensfaktor, men har inte de resurser som krävs. 

Y&F jobbar med allt mellan företagsidentiteter och projekt inom företag. 

 

Att hitta/få nya kunder är konjunkturberoende. Innan 2002 ringde företagen auto-

matisk till byrån och ville ha hjälp. Idag får man aktivt leta efter kunder då företag 

inte har lika mycket pengar att investera som de hade för ett par år sedan. För att 

få uppdrag åker man ut till företag och gör presentationer, men denna strategi fun-

gerar sällan om företaget inte redan tänkt på att anlita en designbyrå. 

 

Designåret 2005 

Persson känner till Designåret 2005 men har inte satt sig in i det något djupare. 

Hon tror att om Designåret 2005 hade planerats på ett annorlunda sätt hade bran-

schen varit mer intresserade av att delta. De byråer som konstant sysslar med de-

sign tros inte dra nytta utav projektet på samma sätt som mindre företag, där det är 

en chans för att få synas.  

 

De har inte sett några effekter ännu kring att det är ett designår i Sverige och tror 

inte att de kommer märka av det heller. Det som kan ske är i framtiden men då 

framför allt p.g.a. de utbildningar som finns i landet att det blir fler medvetna som 

arbetar inom svenska företag med designkunskap, och kommer att veta vad som 

ska köpas. 

 

                                                                                                                                                         
45 http://www.ytterborn-fuentes.com. 
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Persson tror att statliga satsningar kan vara bra om de är genomtänkta och drivs 

som ett företag med tydliga mål och målgrupper och en relevant budget. Risken 

med projekt som handlar om design är att de blir för platta och vida och skapar en 

negativ syn på design. En annan tanke är att  Designåret 2005 kunde gjorts mer 

slagkraftigt om projektet sett ut mer som ett företags projekt. Med olika målgrup-

per som man riktat in sig på olika sätt hade man fått med sig en större massa. 

 

5.1.2 Ergonomidesign AB 

Ewerman. U, Industri designer, 2005-04-22, kl. 09:00 

 

Företagspresentation 

Sedan 35 år har Ergonomidesign under temat "innovation för människor" hjälpt 

företag över hela världen att utveckla vinnande och prisbelönta produkter och 

tjänster.46 

 

Intervju 

Med många års erfarenhet av industridesign och produktutveckling inom bran-

scher med krävande proffsanvändare - medicinteknik, industri och professionella 

verktyg - arbetar Ergonomidesign idag även inom ett antal nya spännande områ-

den. Strategisk tänkande kombinerat med nya designtjänster som t.ex. Design 

Research och Interaktionsdesign är viktiga verktyg för att möta företagens behov. 

 

De ser gärna att kunden är involverad i processen. Något som Ergonomidesign 

anser är mycket viktigt är att man går ut och provar prototyperna. Vid tester, där 

kunden ofta är med, ser man hur produkten kan fungera i verkligheten.  

 

Ergonomidesign undersöker hur människan fungerar, man studerar hur specifika 

moment utförs och försöker hitta en universell design så att alla skall kunna an-

vända produkterna. Totalt 35 designer, ergonomer och strateger samarbetar i en 

unik process där människan och företagets affär står i centrum. Innovativa lös-

                                                 
46 http://www.ergonomidesign.se. 
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ningar som inspirerar och fungerar för användaren ger uppdragsgivaren konkur-

renskraft. 

 

Designåret 2005 

Ergonomidesign har föreläst om innovativ förpackningsdesign under Designårets 

regi. Reaktionerna kring Designåret är att det är ett bra initiativ. Men en tydligare 

form på projektet och att man skapat ett tydligare forum hade varit bra. En mer 

publik mötesplats där form och design kan visas och diskuteras. 

 

Man tror inte att Ergonomidesigns nuvarande samarbete med köpare kommer att 

förändras. Men att de som kan påverkas av detta projekt är företag som idag inte 

köper design.  

 

5.1.3 Pangea Design AB 

Lipkin. Y, VD/ Newman. G, Grafisk designer, 2005-05-03, kl. 10:00 

 

Företagspresentation 

Pangea arbetar med att skapa visuella identiteter åt företag, grafisk design, grafisk 

profil och utveckling av logotyper och designprogram kring detta för företag eller 

organisationer. De arbetar mycket mot myndigheter, ideella organisationer, 

fackförbund, trädindustrin samt även många tidningskunder. Pangea Design 

arbetar även med typsnitt, typsnittsdesign och allmän typografi vilket är deras 

specialiteér.47

 

Intervjun 

På Pangea brinner man för design, men det finns inget självändamål utan de foku-

serar på kundnytta. Det är viktigt att kunden är i behov av deras kompetens, de 

anser inte att kunden ska köpa design om de inte behöver det eller inte vet varför 

de ska köpa design. Det är inte bara något som är kul att ha utan det ska ge nytta 

till deras kund t.ex. sälja mer, göra dem mer kända.  

 

                                                 
47 www.pangeadesign.se. 
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Pangea har fyra anställda designer, men vid större projekt tar de gärna in en eller 

två frilansare. Ett uppbyggt nätverk med formgivare kontaktas beroende på vilken 

kompetens som behövs för uppdraget. Att ta in nya designers medför nya influen-

ser och är ett bra sätt för dem att hålla sig drivkraftiga. 

 

Kunder som köper visuell identitet är ofta inte insatta i processen och kanske gör 

detta köp en gång i livet. Företag genomgår inte så ofta en identitetsförändring 

vilket medför att Pangea går igenom processen med kunden för att se vad det le-

der till. Att utbilda företagen kan ta upp till tre år där man under det första året ut-

vecklar en visuell identitet. 

 

Något nytt som Pangea har infört är frukostmöten där de presenterar projekt som 

de har arbetat med. Detta har visat sig vara mycket uppskattat bland dem som 

närvarat. Inbjudningar skickas till företag och informatörer men alla som vill del-

taga är välkomna. 

 

Det är alltid svårt att hitta nya kunder, men Pangea letar efter liknande kunder 

som de redan gjort uppdrag åt och kan dra nytta av sina erfarenheter. Pangea har 

bland annat arbetat med fackförbund vilket kan leda till att andra fackförbund kan 

ha liknande frågeställningar som behöver lösas. De förbund som inte har gjort 

något åt sin design på länge kontaktas för ett möte. En annan strategi är att vara 

uppmärksam på när myndigheter, länsstyrelser eller kommuner söker ramavtal.  

 

Designåret 2005 

Pangea deltar inte i Designåret 2005, men det finns planer på att delta. De är till 

exempel intresserade av att ta hit en utställning av Matthew Carter men det är 

svårt att finna finansiering. Utställningen har inte varit i Europa tidigare så det 

skulle bli premiär i Sverige. 

 

Ylva Lipkin anser att det var mer diskussioner om Designåret 2005 förra året om 

hur det skulle se ut och vad det skulle innehålla och i år är det väldigt tyst. Ordet 

design har blivit ett väldigt utvattnat begrepp vilket komplicerar saker och ting 
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kring projektet. Gary Newman tror att Designåret 2005 på något sätt kan gynna 

företaget men han anser att man har en naiv syn på världen då pengar inte satsas 

på olika projekt. När staten går ut och säger att de ska satsa och sedan inte gör det 

så finns det risk för att man väntas göra allt på frivillig basis. Den svenska 

satsningen på Designåret 2005 känns väldigt kortsiktig då den bara gäller för ett 

år. Gary Newman tror att det är framförallt små till medelstora företag som 

behöver design i form av grafisk design men framförallt industridesign och kan 

därigenom dra nytta av Designåret 2005. 

 

Ett projekt som fortfarande är i startgroparna är att det skall bildas en professio-

nell designförening av SID. Pangea är med och hjälper till med förberedelserna 

för plattformen som skall få namnet Sveriges designers. Sverige behöver ett forum 

för yrkesverksamma så som Holland har med Beroepsorganisatie Nederlandse 

Ontwerpers (BNO) som idag är en stark kraft på marknaden. 

 

5.1.4 Arla Foods 

Ström. E, Produktansvarig, 2005-04-22, kl. 16:00 

 

Företagspresentation 

Arla Foods är Nordeuropas ledande mejeriföretag med ett brett sortiment av meje-

riprodukter av högsta kvalitet, men Sverige, Danmark och Storbritannien som 

hemmamarknader. Huvudkontoret finns i Århus och är en kooperativ förening 

som ägs av 11 605 mjölkbönder. Den gröngula ovalen med smörblomman är 

företagets logotyp, men i Sverige bibehålls logotypen med den röda Arlakon på 

produkter tillverkade av svensk mjölk.48

 

Intervjun 

Det är sällan man gör om designen av produkter, det händer endast när det sker ett 

tillskott i sortimentet. Produkterna behöver synas i hyllan och det medför risker att 

ändra designen på etablerade förpackningar. Dessutom är det en stor kostnad att 

göra om ett helt sortiment. 

                                                 
48 http://www.arlafoods.se. 
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Förpackningen skall vara något som skall kunna stå på bordet och vara snyggt, det 

får inte bara vara en ask med matfett. Valet av hur förpackningen ser ut är väldigt 

betydelsefullt när den är placerad i butikernas hyllor bredvid konkurrenterna. En 

vit, halvgrå förpackning syns inte på hyllan. Varumärket Arla har otroligt stor 

betydelse och därmed är även designen viktigt. Då konkurrensen har hårdnat är 

det viktigt att man når ut till kunden.  

 

Under projektet med Lätt&Lagom Mini utformade en reklambyrån förpack-

ningen. Men då det gäller större projekt exempelvis när hela utformningen för 

ostarna gjordes om, använde man sig av en designbyrå. Att använda sig av en re-

klambyrå fungerar bra då man skall tillverka en förpackning, men större projekt 

anser man är för komplext för en reklambyrå. 

 

Arla har nyligen tagit fram ett masterbrand, ett övergripande märke som skall 

kunna användas till nästan alla produkter. Idag har Arla ett antal olika märken, 

vilket man försöker dra ner på, och man försöker använda masterbrand på alla 

marknader, även utanför Sverige. Men det är svårt att masterbrand skall stå för 

alla de värden som produkterna omfattar. Så alla produkter kan inte omfattas av 

detta, exempelvis Lätt&Lagom. 

 

Arla definierar tydligt vad man vill, har och man följer Arlafamiljens direktiv. Är 

det ett helt nytt projekt har byrån lite friare händer. Men Erik Ström kan känna 

ibland att han skulle ha velat vara med lite mer i processen, men byrån vill inte 

alltid släppa in en i processen och vill jobba för sig själva och bara visar den slut-

giltiga lösningen. Istället vill han se att man hellre får påverka i början av proces-

sen och inte behöva få i slutändan en produkt som Arla inte kan stå för. Därför 

försöker han vara med så mycket som möjligt i processen.  

 

Långa förhållande är bra så länge man har ett koncept som håller. Ett långvarit ar-

bete gör att kommunikationen och briefer blir mycket lättare eftersom byrån kän-
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ner till vad de vill ha. Byrån lär sig allt om marknaden och vad konkurrenterna 

sysslar med. 

 

Designåret 2005 

Erik Ström har hört talas om att det är ett designår i år, men inte så mycket mer. 

Han eller Arla deltar inte på något sätt, och vet inte riktigt vad syftet med året är. 

Han anser att då de redan jobbar med design som en konkurrensstrategi har man 

ingen nytta av detta projekt och märker ingen skillnad. Designåret 2005 känns 

som ett projekt riktat mot konsumenter och inte mot företag. Det är mer av en 

elitsatsning för att visa upp hur duktig man är på design. 

 

På Arla vet man redan att designen är viktig och kommer därmed inte påverkas 

utav detta år. Arla kommer inte att göra det bättre på grund av att design är uppe 

till debatt. Det som kan förändras är attityden hos konsumenten. De kanske lägger 

mer värde i detta och vill omge sig med vackrare saker. 

 

5.1.5 Gustavsberg 

Jern. J, Produktchef, 2005-05-02, kl. 08:00. 

 

Företagspresentation 

Gustavsberg har en lång tradition som tillverkare av badrumsprodukter. Filosofin 

sedan starten har varit - hög kvalitet, god formgivning och innovativa lösningar. 

Gustavsberg säger att man aldrig övergivit sina ursprungliga ledstjärnor utan 

istället låtit dessa tankar kombineras med dagens moderna teknik och formspråk. 

Alla produkter skall vara tidlösa, vackra och funktionella.49

 

Intervjun 

Gustavsberg köper in design för olika delar i produktionen, men köper även in för 

marknadsföring, paketering. Enligt Jonas Jern finns det ingen del inom 

produktionen som de inte köper design för. Design skall genomsyras i alla bitar 

men samtidigt behålla produkten i fokus. 

                                                 
49 http://www.gustavsberg.se. 
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Gustavsberg arbetar med externa designbyråer och försöker arbeta med olika by-

råer, då man arbetar i en konsumentdriven bransch. Vem som skall få uppdraget 

avgörs genom att ungefär fyra företag deltar i en pitch. Ledningsgruppen bestäm-

mer sedan vilken man gillar och kontaktar sedan ett marknadsföretag som under-

söker vad kunderna vill ha. Erfarenheten har visat att det är stor skillnad mellan 

vilken produkt man gillar bäst och vilken man skulle köpa.  

 

Design kontra tillverkning, det blir alltid en liten kontrovers, man lyckas aldrig 

riktigt tillverka det som de vill. Det kommer alltid en mängd avgöranden som gör 

att de inte når dit, att det blir för dyrt, bitar i produktionen som gör att det inte blir 

lönsamt. Innan ett byte av design på produkter finns det oftast en idé kring hur 

man vill att det skall se ut. Gustavsberg hade vid framställningen av det senaste 

projektet ville de ha nya idéer och bryta gamla regler. Istället läts designerna 

förklara för dem vilken design som ska hålla här ifrån och sex år framåt. 

 

Idag råder det en hög prispress på marknaden, som beror på lågprisimport. De 

måsta därför hitta en design som inte ser ut som lågprisimporten. Gustavsberg 

strävar därmed efter en design som är lite stramare och mer skandinavisk än vad 

lågprisimporten är. Man vill att produkterna ska utstråla skandinavisk design och 

ska även skilja sig från deras skandinaviska huvudkonkurrenter. Man försöker få 

designen att passa in i Gustavsbergsfamiljen men det är inte alltid så lätt. Hela 

Gustavsberg strävar efter detta och alla avdelningar arbetar på liknande sätt.  

 

Designåret 2005 

Gustavsberg deltar i Designåret 2005. Det projekt man har anmält är två utställ-

ningar om porslin. Beroende på vad som händer med kranprojektet kan det even-

tuellt anmälas till kalendariet. Men det är fortfarande för tidigt att säga om det blir 

ett projekt under Designåret 2005 eller inte, det visar sig fram åt hösten. 

 

Jonas Jern anser att det är en strålande ide och det är viktigt att lyfta fram dessa 

frågor mer än vad det gjorts tidigare. Projektet Designåret 2005 kan framförallt ge 
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upphov till kreativitet och på längre sikt kan det ge mer. Han tror även att företa-

get kommer påverkas av det statliga projektet, men i vilken grad och på vilket sätt 

är svårt att säga. 

 

5.1.6 Scania 

Amrén. J, Coordinator för styling, ergonomi och modeller på Cab Styling and 

Vehicle Ergonomics, telefonintervju, 2005-05-10, kl. 10:30. 

Hansén. K, Chef på Cab-Styling, telefonintervju, 2005-05-11, kl. 11:00. 

 

Företagspresentation 

Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- 

och marinmotorer. Scania tillhandahåller även en mängd olika serviceprodukter, 

tjänster och finansiering - allt i syfte att ge Scaniakunden ett lönsamt last-

bilsägande. De bedriver verksamhet på över hundra marknader i Europa, 

Latinamerika, Asien, Afrika och Australien där Scania utvecklar, tillverkar och 

säljer lastbilar.50

 

Vi har pratat med Jonas Amrén angående arbetsprocessen mot designbyråer och 

med Kristofer Hansen om de generella designfrågorna för Scania och Designåret. 

 

Intervjun 

Ordet design kan vara svårt att definiera tycker Kristofer Hansén, ordet kan ha så 

många betydelser och används väldigt personligt. Med design menar man en hel-

het som skall innefatta bland annat ergonomi. Internationellt inom bilindustrin an-

vänder man ofta ett begrepp som kallas Styling, det är ett annat namn för form-

givning/design, vilket man använder på Scania sedan många år. 

 

Design är oerhört viktigt för Scania, då man arbetar med en mogen produkt (bilar 

och lastbilar) blir designaspekten en stor del i produktionen. Projekt kan även 

startas ifrån designavdelningen vilket gör att design inkluderas från första början. 

 

                                                 
50 http://www.scania.se. 
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På Scania jobbar man med design internt och externt på så sätt att man har kom-

petensen innanför väggarna men tar in extra resurser för vissa projekt. När man 

skall köpa in design använder man sig av kontakter som är upparbetade under 

många år. Genom samarbeten och långvariga universitetskontakter finns det ett 

stort nätverk att tillgå. Scania arbetar med en tydlig kompetens- och personlighets-

strategi vid val av samarbetspartner. Mycket tid avsätts för att låta de konsulter 

som vill arbeta med designavdelningen presentera sig och ev. senare bidra vid rätt 

tillfälle. Det man köper designtjänster för vid utformning av förarhytter är allt 

möjligt, exempelvis grafik, textur, formgivning och formbestämning. Men då man 

har interna designers har man hela kompetensen och kan i princip rita en hel hytt 

från avdelningen. 

 

Man har en stor kontroll över vad som sker och hur arbetsprocessen går tillväga. 

Detta för att det skall packas in så mycket i designen och att det är hårdvaran som 

styr. Det går inte att försumma funktionen på grund av att man vill ha ett vackert 

yttre eller vice versa, det skall och kan kombineras. Konstruktionsavdelningen kan 

t.ex. ta fram ett underlag för vad som bör vara med och designerna gör sitt bästa 

för att få med detta på ett attraktivt sätt. Men även designerna kan ta fram lös-

ningar som sedan konstruktörerna får anpassa sig efter. Det är alltid ett givande 

och tagande. 

 

Scania har en tydlig produktutvecklingsprocess som de arbetar efter, man har 

delat upp produkterna i tre olika utvecklingsstadier, förutveckling, produktlanseri-

ng samt uppföljning. 

 

Designåret 2005 

Scania är representerat i regeringens designårsgrupp som består av ett antal stora 

företag i Sverige. Scania har bidragit till att en konferens, Automotive Design 

Management Summit för aktörer inom bilindustribranschen, förlades i Stockholm 

under april 2005. Där var många designchefer från stora bilföretag delaktiga. 

Kristofer Hansén trodde först att Designåret 2005 skulle vara mera riktat till de i 

branschen, men har förstått att det istället är riktat mot allmänheten i första hand. 
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Till en början blev han besviken men anser nu att det är bra initiativ. Något han 

saknar är toppar, spjutspetsar i projektet, där man kan ta upp specifika och av-

gränsade ämnen. Detta tror Kristofer Hansén att även allmänheten skulle vara in-

tresserade av, inte bara branschfolk. 

 

Beroende på vad man har för kommande utåtriktade projekt kan man tänka sig att 

anmäla sig till kalendariet, det ser bra ut, och det är så de flesta verkar tänka. 

 

Designåret 2005 har inte påverkat Scanias arbetssätt direkt då man jobbar med ut-

förandet av design ständigt. Men indirekt har han märkt en skillnad hos kollegor 

från andra avdelningar, vars förståelse kring designernas arbetssätt ökat. Kol-

legerna har fått upp ögonen för design på ett annat sätt och tycker att det har fått 

en positiv effekt internt på Scania. Kristofer Hansén tror att detta projekt kan 

gynna framtida samarbete men på vilket sätt är svårt att veta. Andra i dag mindre 

designintensiva branscher känner säkert av en mycket större påverkan av Design-

året 2005 än Scania. 
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6. Analys 

 

I detta kapitel har vi analyserat de intervjuade företagen och designbyråerna. Först redovisar 

vi de två mätverktygen, designtrappan och designprocessen, och därefter följer analysen som 

utgår ifrån vår teoretiska syntes. 

 

6.1 Designtrappan 

De företag som befinner sig högst upp på trappan har design redan väl implementerat 

och kommer inte påverkas lika mycket som de företag som befinner sig på de lägre 

trappstegen. Arla Foods befann sig på steg två på designtrappan där design används som 

slutgiltiga delen i formgivningen åt sina produkter. På steg tre i trappan fann vi 

Gustavsberg. De lät designprocessen vara med från början i framtagningen av en ny 

produkt, och genomsyrade stora delar av företaget och integrerades tidigt i 

utvecklingsprocessen. Scania låg högst upp på designtrappan, design som innovation. 

De hade en egen designavdelning, arbetade konsekvent med design i fokus och gav 

design en central del i skapandet av en ny produkt. Designen styrde även så att alla delar 

passade ihop för att kunna bli en slutgiltig produkt. 

  

6.2 Designprocessen 

Utifrån denna teori har vi valt att definiera vad god design är. Med de tre designbyrå-

erna valde vi att undersöka om det fanns en bra möjlighet att få fram god design. Alla 

tre designbyråer hade en stark plattform att utgå ifrån i samarbetet med designköpande 

företag och var införstådda i att alla inte är bra på design och vet inte alltid varför man 

skall genomgå en förändring samt vad som i slutändan kommer ut utav denna strategi-

ändring. Designbyråerna var villiga till att ta extra tid med kunden för att förklara hela 

processens gång vilket är viktigt då kunden i slutändan skall förvalta arbetet. Arbetspro-

cessen hos de tre är utformad som designprocessen och kan därigenom uppnå god de-

sign. 

 

6.3 Analys av teorier 

Beroende på hur företag arbetar kan de delas in i två grupper enligt teorin mål och 

processtyrning. Målstyrning ställer upp ett antal mål som i sin tur har ett antal alternativ 
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för att nå delmålen. Processtyrning arbetar efter en vision om ett framtida tillstånd, som 

bygger på instinkter. Arla Foods hade målet att sälja produkter och de tydliga delmålen 

visade att de arbetade målstyrt inom företaget. Som motsats till Arla Foods arbetade 

designavdelningen på Scania processtyrt. De ville lära, påverka i olika sammanhang och 

var representant i regeringens designårsgrupp parallellt som man bedrev forskning. 

Därmed hade man ett aktivt lärande och ett stort intresse om hur företaget kunde 

utvecklas, vilket teorin för processtyrning säger. Gustavsberg hade som Scania en stark 

implementering av design i företaget. De involverade alla berörda avdelningar inom 

företaget i processen kring att ta fram en ny produkt. De arbetade processtyrt då de 

utgick ifrån design i arbetsprocessen men var även tvungen att ta vissa delar i beaktning. 

En process där avvägningar mellan design och tillverkning var viktigt, var de anställda 

tvungna att inneha ett lärande arbetssätt vilket gjorde arbetet processtyrt. 

 

De tre designbyråerna, Ytterborn & Fuentes, Ergonomidesign och Pangea design, hade 

samma arbetssätt. Kunden placerades i centrum och blev införstådd i arbetsprocessen. 

Byråerna arbetade enligt teorin processtyrning som säger att erfarenheterna utvärderas 

och förändrar sin vision utifrån det aktuella kunskapsläget och nya processteg 

formuleras. 

 

Enligt nätverksteorin består ett nätverk av olika grupper och intressenter. Kopplingarna 

inom nätverket kan frambringa resurser, information, möjligheter och påverkan. Arla 

Foods arbetade i olika grupper för olika produkter vilket medförde att man använde 

mycket utav den interna kunskapen. Extern kunskap, som reklambyrå eller designbyrå, 

involverades endast vid större projekt. Gustavsberg köpte in design för de flesta delarna 

i produktionen och arbetade med olika designers, vilket skapade nätverk. I motsats till 

de två andra företagen använde sig Scania ofta av den interna kompetensen då det gällde 

design. Deras designnätverk bestod av personliga kontakter vilka användes vid behov 

av extern kompetens. Något som Scania kunde dra nytta av var den designgrupp som 

tillsattes inför Designåret 2005, där de hade en representant. I och med detta projekt 

hade man en stor möjlighet till nätverksskapande. 
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Ytterborn & Fuentes hade trogna och oftast väldigt långvariga kundrelationer. Bland de 

existerande kunderna hade man ett starkt samarbete och använde sig av varandras 

kunskaper. Ytterborn & Fuentes hade ett stort nätverk av formgivare genom att inga 

designers var anställda på kontoret och tog in de som ansågs lämpliga för olika 

projektet. Ergonomidesign hade som Ytterborn & Fuentes långvariga kundrelationer. 

Det goda anseendet bidrog till att nätverket växte och genom att delta på olika events 

skapades nya kontakter och nätverket vidgades ytterligare. Ergonomidesign ansåg sig ha 

den kompetens som behövdes och använde inte sitt nätverk av designers. Pangea Design 

skapade aktivt nätverk genom ett ständigt sökande efter nya kunder och på arrangerade 

frukostmöten tillkom blivande kunder. Genom dessa två metoder skapade man ett 

nätverk av företag som öppnade sitt intresse för design. Att sedan ta in frilansande 

designers för olika projekt gjorde att nätverket växte sig större. 

 

6.5 Gap-analys  

I vår teorietiska referensram visade vi i figur 2 hur vi mätte gapet mellan den statliga 

satsningen och samarbetet mellan designbyrå och designköpande företag. Alla som vi 

intervjuade ansåg att initiativet till Designåret 2005 var bra medan fem av sex tyckte att 

man inte hade någon uppfattning om vad projektet skulle leda till. 

 

Alla tre byråer tyckte att deras nuvarande arbetssätt mot kunder inte förändrats på grund 

av Designåret 2005. Representanter från designbyråerna hade olika idéer om vilka som 

kunde påverkas av projektet. Det som sades var att företag som idag inte köper design 

kunde få upp ögonen för konkurrensstrategin, det ökade antalet utbildningar med design 

som ämne gör att fler blir medvetna om fördelen med design samt att det är små till 

medelstora företag som kan dra nytta av Designåret. 

 

Av företagen som vi intervjuade var det bara Arla Foods som trodde att man inte påver-

kas av Designåret 2005. Gustavsberg och Scania var övertygade om att de kunde påver-

kas direkt av projektet, men hade svårt att veta hur. Påverkan utanför företaget förde 

tankar till ändrad attityd hos konsumenter och mindre designintensiva branscher. 
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Samarbetet mellan byrå och företag kan komma att förändras då företagen är mottagliga 

för påverkan ifrån Designåret. Då företags inställning ändras sker en indirekt verkan på 

samarbetet och därmed designbyrån. 
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7. Resultat 

 

Här redovisas det resultat som erhållits och som svarar på uppsatsens syfte: att analysera 

och utvärdera hur Designåret 2005 påverkar samarbetet mellan designbyråer och designkö-

pande företag. 

 

Designtrappan gav oss insikt i att beroende på hur företag arbetade med design kunde de 

påverkas på olika sätt. Ett företag som idag inte använder sig av design kan genom Designåret 

2005 få inspiration till att prova något nytt. Men även företag som redan jobbar med design 

kan påverkas, men här sker det internt. Det kunde vi se på Scania där förändringar redan skett. 

Genom den interna påverkan genomsyras organisationen på ett enhetligt sätt och förståelsen 

för varandra på arbetsplatsen ökar. De tre designköpande företagen befann sig på olika steg i 

trappan och påverkas därför olika av Designåret 2005.  

 

Utifrån designprocessen konstaterades att de tre designbyråerna hade en stabil grund för att 

uppnå god design. De jobbade på ett fulländat sätt och då de dagligen arbetade med design 

hade man arbetat fram en bra strategi. Arbetar alla byråer på samma sätt, som de vi intervjuat, 

har man goda möjligheter till att lära företag implementera design på ett bra sätt. 

 

I analysen utifrån nätverksteorien kan vi se att de tre designbyråerna hade ett större nätverk 

kring design än vad designköpande företag hade. På Gustavsberg och Arla Foods fanns en 

inblick i det som köptes men de förlitade sig till byrån och dess kunskaper. Scania skiljde sig 

från de andra två då de hade en egen designavdelning vilket medförde att de hade kontroll 

över processen. De var heller inte hämmade över att pröva något nytt och arbetade aktivt med 

ny kunskap. På grund av deras nyfikenhet skapade de nya kontakter och nätverket blev större. 

 

Genom nätverk kunde företag få kontakt med designkompetens som inte existerar inom 

företaget och därmed utvecklas. Hade man kontakter med designers eller designbyråer hade 

man en möjlighet till att skapa god design. Alla tre företag hade designkunskap inom sitt 

nätverk men använde sig av det på olika sätt. Arla Foods använde sig minst av sitt 

designnätverk, de använde sig av design när de skulle göra om produkters layout. 
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Gustavsberg tog designkompetensen till hjälp genom hela produktionen och Scania använde 

sig ständigt av intern och extern kompetens. 

 

Från mål och processtyrning kunde paralleller dras till att de som arbetade processtyrt var 

öppnare för förändringar och påverkades därmed av Designåret 2005. Nätverksteorin visade 

att alla, både företagen och byråerna, hade designkunskap inom sitt befintliga nätverk men 

använde sig av det på olika sätt. 

 

Genom Gap-analysen konstaterades att det fanns ett gap mellan samarbetet och den statliga 

satsningen. Trots att Designåret 2005 inte når ut med sitt budskap till de designköpande 

företagen kommer de ändå påverkas. Detta berodde på att företagen arbetade processtyrt och 

hade ett intresse för denna konkurrensstrategi. Genom att företagen påverkades kom även 

designbyråerna indirekt att beröras av den statliga satsningen. 

 

Eftersom Designåret 2005 inte påverkar samarbetet direkt utan indirekt, kommer effekten av 

påverkan inte vara lika stor som om det inte hade existerat ett gap mellan den statliga 

satsningen och samarbetet mellan designbyråer och designköpande företag. 
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8. Slutsats 

 

I följande avsnitt går vi igenom våra slutsatser som besvarar uppsatsens problemformulering: 

Vilka faktorer är viktiga vid statliga projekt för att skapa ett bra utbyte mellan designbyråer 

och företag? 

 

Problemdiskussionen beskrev hur det råder en hård konkurrens för de svenska företagen och 

att statliga satsningar inte alltid uppnår uppsatta mål. De resultat vi kom fram till visade att 

vid genomförande av statliga projekt, som skulle påverka näringslivet, var det viktigt att 

företag och designbyråer fick påverka och delta i processen. Processtyrda företag var öppnare 

mot omvärlden och förändring och om företaget hade en nyckelperson som var drivande i frå-

gan om design fanns en ökad förståelse vilket genererade fler uppdrag för designbyråerna. En 

ökad användning av design i svenska företag skulle öka deras konkurrenskraft på den globala 

marknaden. 

 

Något som vi även kunde urskilja var att det var viktigt för designbyråerna att de involverade 

företagen i arbetsprocessen. Involvering bidrog till ett bra samarbete som genererade 

förutsättningar för god design. Statliga projekt behövde även bli en del av företagens 

medvetenhet för att kunna påverka dem. Detta såg vi hos Gustavsberg och Scania, de var in-

satta i projektet och ansåg sig kunna bli påverkade av Designåret 2005. 

 

Utifrån intervjuerna fann vi ett samband mellan processtyrning och företags inställning till 

förändring. Möjlighet till att uppnå god design finns hos de organisationer som har ett aktivt 

lärande och har ett intresse att utvecklas och finna nya vägar. Det var ett företag som arbetade 

målstyrt, vilket var Arla Foods. De ansåg sig inte kunna påverkas av Designåret 2005 som 

statligt projekt. 

 

Att skapa nätverk behövdes även inom statliga projekt för att generera samarbete och en platt-

form för projektet. Kampanjkontoret för Designåret 2005 hade ej lyckats med att nå ut med 

syftet för kalendariet och därmed ej fått de bästa förutsättningarna för en bra plattform. 
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Teoretiskt sett påverkar inte statliga projekt samarbetet då det är ett samspel mellan köpare 

och säljare. Men förändringar kunde uppnås genom att en aktör (företaget) berörts och därige-

nom påverka den andra parten (designbyrån). I detta fall ansåg vi, utifrån det sammanställda 

materialet, att det sker en passiv påverkan på byråerna trots det existerande gapet, däremot 

hade man svårare att påverka designbyråerna. Detta berodde på att de redan jobbade intensivt 

med design, men genom det statliga projektets påverkan av företagen så skedde en indirekt 

påverkan över samarbetet och designbyråerna. 
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9. Diskussion 

 

I följande avsnitt för vi en kritisk diskussion kring vår undersökning och avslutar med en 

övergripande diskussion samt förslag till vidare forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Validiteten av uppsatsen stärktes av att våra teorier knöts till intervjufrågor. Samtliga 

intervjuer hade efter sammanställning blivit godkända av respektive respondent detta 

stärkte vår reliabilitet. Vid två intervjuer behövdes kompletterande information som er-

hölls av ytterligare en respondent vid företagen för att få komplett information, därav 

ökade respondentantalet från sex till åtta. Resultatet visade att samarbetet mellan 

designköpande företag och designbyråer inte påverkades av statliga satsningar. Vi anser 

att detta går att applicera på liknande företag. Vi höll oss källkritiska och självkritiska 

till materialet utifrån det förhållningssätt vi beskrev i avsnittet om metodkritik. 

 

I efterhand konstaterade vi att en intervju med designårsgruppen kunde ha gett ytterli-

gare information kring hur Designåret 2005 arbetat med näringslivet. Det hade även va-

rit intressant att se hur ett mindre företag såg på design och vad Designåret 2005 kunnat 

ge dem då vi anser att de lättare utsätts för påverkan än ett större företag med mer brus. 

 

När vi analyserade våra intervjuer insåg vi att det hade varit intressant att ställa mer 

djupgående frågor kring mål- och processtyrning. Vi ansåg dock att vi kunde dra för-

ankrade slutsatser från vår insamlade data. 

 

Vi hade gärna fått en större generell inblick om statliga satsningar i bakgrunden, vi 

sökte information genom att kontakta representanter från riksdagen samt regeringen 

utan resultat. Aktivt sökande bland litteratur, Internet och intervju har gett den informa-

tion som man kan läsa i vår bakgrund. 

 

9.2 Avslutande diskussion 

Mellan åren 2003 och 2005 satsade regeringen på design en av dessa satsningar var 

Designåret 2005. Vi konstaterade under uppsatsskrivandet att det krävdes en större sats-
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ning i form av ekonomiska resurser för att Designåret 2005 skulle få långsiktiga effekter 

och förankring i samhället. De sju miljoner som var avsatta till kampanjkontoret täckte 

endast den administrativa delen och en viss marknadsföring. Designåret 2005 kändes 

innehållslöst då de inte drev några egna projekt som skulle ge tyngd åt året. Vad som 

även efterfrågades var möjlighet till bidrag för att starta nya projekt, det kändes som om 

de projekt som anmäldes av företag redan var existerande projekt.  

 

Regeringen har satsat starkt på design under tre år, men det verkar inte finnas någon 

fortsättning under 2006. Regeringen ville att projektet skulle vara långsiktigt, men om 

projektet skall ha någon inverkan behövs det fortsatta satsningar. 

 

Att ge sig in i den privata sektorn utan att tagit kontakt med branschen kan få ödesdigra 

konsekvenser. I fallet med Designåret 2005 tillsatte staten en designårsgrupp för att 

bistå kampanjkontoret. Detta var ett bra initiativ men utifrån våra intervjuer verkar inte 

informationen kring Designåret 2005 nått de berörda, vilket var en avgörande faktor för 

att projektet skulle lyckas. 

 

Vi konstaterade att Designåret 2005 kunde påverka ett befintligt samarbete mellan de-

signbyråer och designköpande företag, och ansåg att utfallet inte blev så stort som det 

kunde ha blivit. Om den dåliga kontakten med designköpande företag och designbyråer 

hade varit bättre kunde man fått fler att intressera sig för projektet. En designbyrå 

arbetar dagligen med företag och kan ha många idéer kring hur god design skulle kunna 

uppnås. 

 

9.3 Förslag på fortsatta studier 

När uppsatsen skrevs under vårterminen 05 pågick Designåret 2005. Åsikter kring pro-

jektet har funnits sedan idén lyftes. Men hur det verkliga utfallet blev får vi reda på efter 

årets slut. Design som konkurrensmedel är ett aktuellt ämne och mer forskning krävs. 

  

Vidare studier inom vårt uppsatsområde kan ha frågeställningarna om: 

• Designåret 2005 har påverkat den fortsatta designutvecklingen i Sverige. 

• satsningen var lyckad. Vad fick man ut av den? 
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• den var rätt genomförd eller borde den gjorts på ett annat sätt? 

• hur småföretagare kan använda sig av design. 

• hur designsatsningar ute i landet har gått, exempelvis Dalarna och Gotland. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor till designbyråer 

 

1. Vad betyder ordet design för er? 

2. Hur pass viktigt är design för er? 

3. Hur jobbar ni med design? 

4. Arbetsprocessen, hur går den till? Har ni någon speciell strategi/ modell för 

arbetet? 

5. Hur ser den ultimata arbetsprocessen ut?  

6. Finns det någon typisk designköpare, hur ser den ut? 

7. Nya kunder, hur går det till? Aktivt letande? 

8. Hur mycket samarbetar ni med kunder? Hur är kunden involverad i 

arbetsprocessen? 

9. Hur är kundernas inställning till design? 

10. Känner ni till Designåret 2005? 

11. Deltar ni i projektet på något sätt? 

12. Vad har era rektioner kring projektet varit? 

13. Vad är er ställning nu? 

14. Har det påverkat ert arbete, på vilket sätt? 

15. Påverkar Designåret 2005 ert samarbete med designköpande företag? 

16. Tror ni att Designåret 2005 kommer gynna ert arbete i framtiden? 

17. Hur tycker ni att ett designår skulle se ut? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till designköpande företag 

 

1. Vad betyder ordet design för er? 

2. Hur pass viktigt är design för ert företag? 

3. Hur jobbar ni med design?  

4. Hur ser arbetsprocessen ut? Har ni någon speciell strategi / modell för arbetet? 

5. Hur ser samarbetet ut? Hur är ni involverade i processen? 

6. Hur jobbar ni med designbyråer? 

7. Hur väljer ni designbyrå? 

8. Vad köper ni design för? 

9. Känner ni till Designåret 2005? 

10. Deltar ni i projektet på något sätt? 

11. Vad har era rektioner kring projektet varit? Hur ser ni på det nu? 

12. Har det påverkat ert arbete, på vilket sätt? 

13. Påverkar Designåret 2005 ert samarbete med designköpande företag? 

14. Tror ni att Designåret 2005 kommer gynna ert arbete i framtiden? 

15. Hur tycker du att ett designår skulle se ut? 
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