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ABSTRACT 
 

Competition in the market of interior design during the last several years has drastically 

increased. The consumers of today are very conscious about what the market can offer 

and therefore they have high demands on the products. It is not only the function of the 

product that matters but also the design that makes a difference. Companies are 

becoming more aware of this, and as a result they have to find a way to set themselves 

apart in order to attract customers. This realization has led designers and economists to 

cooperate in a different way than before. It is important that they are able to 

communicate with each other to reach a successful goal. 

 

The purpose of this study is to deeply analyze a product development process within a 

large department store and to look into how the different parts cooperate and 

communicate with each other. The exam has been done through a qualitative method. 

Three personal interviews were held within the department store with the design 

director, purchaser staff and designer. The theories of communication, design process 

as well as the value theory aim to serve as tools in the analysis of the evaluation 

problem. The study focused on cooperation, communication and feedback in the product 

development process.  

 

The conclusion we came to is that there is a conflict in communication between the 

purchasing staff and designers to company X because the communication has only 

been one-way. The designer believes that communication is inadequate because it is 

not sufficiently structured and collaborative. The designer would like more feedback to 

be given. Having shared communication where the parties exchange ideas and being 

able to understand each other provides a more effective communication which can 

influence their collaboration between them in a positive way. Our conclusion is that 

feedback is a very important factor in communication and cooperation between the 

parties. Work in the product development process would be even more effective if they 

would make use of project planning. 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Konkurrensen på marknaden inom heminredningsprodukter har under de senaste åren 

hårdnat. Konsumenter är idag mycket medvetna om vad marknaden har att erbjuda och 

ställer höga krav på produkterna. Det är inte bara funktionen som har betydelse utan 

även designen spelar stor roll. Företag är mer och mer medvetna om detta och måste 

därför utmärka sig för att locka till sig kunderna. Utvecklingen har lett till att designers 

och ekonomer måste samarbeta på ett annat sätt än tidigare. Det är viktigt att designern 

och ekonomen kan kommunicera med varandra för att nå ett lyckat resultat.  

 

Syftet med studien är att på djupet analysera en produktutvecklingsprocess i ett stort 

detaljhandelsföretag och undersöka hur parterna samarbetar och kommunicerar med 

varandra. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ metod i form av tre personliga 

intervjuer på detaljhandelsföretaget X med designchef, inköpare och designer.  

 

De valda teorierna, kommuniktion-, design process- och värdeskapande teorin syftar till 

att fungera som ett verktyg vid analysen av undersökningsproblemet. Studiens fokus 

ligger på samarbete, kommunikation och feedback i produktutvecklingsprocessen.  

 

Slutsatsen vi kom fram till är att det föreligger en konflikt i kommunikationen mellan 

inköparen och designern på X då kommunikationen är enkelriktad. Designern anser att 

kommunikationen är bristfällig på grund av att den inte är tillräckligt strukturerad och 

dubbelriktad. Hon skulle önska att mer feedback gavs. En dubbelriktad kommunikation 

där parterna utbyter idéer och stämmer av att de uppfattat varandra ger en effektivare 

kommunikation vilket kan påverka samarbetet dem emellan på ett positivt sätt. Vår 

slutsats är att feedback är en mycket viktig faktor i kommunikationen och samarbetet 

mellan parterna. Arbetet i produktutvecklingsprocessen skulle vara även mer effektivt 

om de skulle använda sig av en utformad projektplan. 
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1.0 BAKGRUND  
 

 
Det här är en djupstudie i hur produktutvecklingsprocessen och samarbetet mellan 

ekonom, designer och designchef ser ut i ett detaljhandelsföretag. 

  

 

Konkurrensen på marknaden inom heminredningsprodukter har under de senaste åren 

hårdnat. Ett konkurrensmedel som blir allt vanligare och mer populärt för företag att 

använda sig av är design.1 Idag arbetar cirka 75 % av alla företag med design, antingen 

som strategi, process eller formgivning 2 . I en undersökning som gjorts av SVID 

(Stiftelsen Svensk Industridesign), Teknikföretagen och Svensk Teknik och Design 

framkommer att företag som ökat investeringarna i design växer snabbare. 

Undersökningen visar att de företag som arbetar aktivt med design har ökat exporten. I 

dessa företag är innovationsförmågan fem gånger högre. Motsvarande undersökning 

gjordes år 2004, en jämförelse med den visar att investeringar i design blivit mer 

omfattande.3  

 

Statistik visar att användandet av design som ett strategiskt konkurrensmedel har ökat. 

 

Ett exempel på ett företag som använt sig av design som strategisk resurs är Mini 

Cooper. Företaget har gått från att vara relativt osynliga till att synas överallt och bli mer 

intressant. Tidigare har intresset för deras bilmodell ”Hundkojan” inte varit särskilt stort. 

När Mini Cooper lanserade den ”nya Hundkojan” år 2001 fick den mycket stor 

uppmärksamhet då det lagts stor vikt vid designen, kända designers användes. 4  Den 

gick från att vara en relativt anspråkslös bil till att bli mycket populär. Möjlighet för 

kunden gavs att välja mönster på tillexempel taket, detta då i något känt 

designermönster som tillexempel Burberry.  

                                                      
1
     http://www.brandmanager.se/pdfer/bye_art_bm107.pdf 

2
     http://www.svid.se/upload/For_foretag/Undersokningar/Design_for_battre_affarer.pdf 

3
     http://www.svid.se/For-foretag/Nar-och-varfor/Undersokningar/ 

4
     http://www.sportbilen.se/page.php?id=1425 
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Detta exempel visar att design idag är ett viktigt konkurrensmedel vid framställning av 

produkter. Fler och fler företag börjar inse detta. Genom design ges möjligheten för 

företag att erbjuda kunden skräddarsydda produkter. 

 

1.1 SVENSK DESIGNS UTVECKLING UNDER 1900-TALET 

År 1917 hålls Svenska Slöjdföreningens Hemutställning. Det brukar sägas vara 

startskottet för den moderna svenska formens historia. Produkterna var inte längre bara 

praktiska utan även vackra och kunde användas till både vardags och fest. År 1930 på 

Stockholmsutställningen bryter den så kallade funktionalismen igenom. Det centrala i 

designen var funktionen och användarnas behov styrde utformningen av produkten. På 

1950-talet ökar omvärldens intresse för svensk formgivning och detta årtionde brukar 

kallas för ”formens gyllene decennium”. Formspråket under 1970-talet kännetecknas av 

tydliga former, klara färger och mycket mönster. Produkterna skulle vara praktiska. 

Under 1980-talet börjar design, konst och produkter serietillverkas i exklusiv stil, vilket 

tidigare inte har varit möjligt. Alla skulle ha rätt till en vackrare vardag. 1990-talet präglas 

av enkelhet. Under 2000-talet har många konsthantverkare och formgivare skapat nya 

uttryck. De har diskuterat tabun och normer inom området. Modernismen som präglas 

av funktion och enkelhet har utmanats. Produkterna har getts ett bredare innehåll än 

bara funktion.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egenbearbetad modell, designens utveckling under 1900-talet. 

 

 

 

                                                      
5
  http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-samlingarna/Design-och-konsthantverk1/2000-tal/ 
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Intresset för svensk design har under 1900-talet utvecklats och designens betydelse har 

fått en annan innebörd. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Konsumenter är idag mycket medvetna om vad marknaden har att erbjuda och ställer 

höga krav på produkterna. Det är inte bara funktionen som har betydelse utan även 

designen spelar stor roll.6 Oavsett pris på produkten ställs det alltså krav på design. 

Företag är mer och mer medvetna om detta och måste därför utmärka sig för att locka 

till sig kunderna. Under de senaste tio till tolv åren har det skett en utveckling och 

förståelsen för vikten av design inom tillverkande företag har ökat.7 Utvecklingen har lett 

till att designers och ekonomer måste samarbeta på ett annat sätt än tidigare. Det är 

viktigt att designern och ekonomen kan kommunicera med varandra. 

 

En produkt ska inte bara fylla en funktion utan ska även vara estetiskt tilltalande.8 Här 

sätter bara designerns egen fantasi och företagets finansiella möjligheter gränserna. För 

att nå högsta tillfredsställelse hos kund är det därför viktigt att dessa två parter 

samarbetar och kan kommunicera med varandra. Deras olika intressen och bakgrund 

kan leda till motstridigheter som gör att det är svårt för dem att mötas. Ekonomer har 

stor betydelse vid en produktutvecklingsprocess då slutpriset på produkten är en viktig 

konkurrensfaktor. Ekonomers mål är finansiella och kan vara att hitta den billigaste 

möjliga lösningen vid produktframställningen. Designers har också stor betydelse i 

tillverkande företag. Deras roll är dock annorlunda jämfört med ekonomer. Deras 

intresse är främst att framställa en estetiskt tilltalande och väldesignad produkt. 

Designers har ofta svårt att se till de ekonomiska aspekterna i produktutvecklingen och 

att förstå dess vikt. Psykologiska skillnader mellan chefer och designers sägs ofta vara 

problemet för företag att ta in design. Svårigheter kan uppstå framförallt hos designers 

som inte kan visa hänsyn till de rationella och finansiella delarna av ledarskap. Då 

designers efterfrågar originalitet, kreativitet och innovation riskerar de att hamna i 

                                                      
6
  http://www.svid.se/Om-SVID/ 

7
  http://www.devicelink.com/mddi/archive/04/03/019.html 

8
 Svengren Lisbeth. (1995). Industriell design som strategisk resurs. 
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konflikt med rationella och konservativa personer inom ledningen som sätter sig emot 

organisatoriska förändringar. 9 

 

Enligt Borja de Mozotas jämförelse mellan ledare och designer framkommer att 

likheterna i själva verket är större än skillnaderna. Design kan skapa konkurrensfördelar 

externt för företag genom att skapa ett unikt erbjudande och positionera sig på 

marknaden. Interna konkurrensfördelar fås genom att skapa en stark kärna av 

kunskap10. 

 

Ekonomer och designers har olika bakgrunder och motstridiga intressen, detta påverkar 

samarbetet och kommunikationen dem emellan. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Vilka faktorer är viktiga vid en produktutvecklingsprocess för att ekonomer och designers 

ska kunna samarbeta och kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. 

 

1.4 SYFTE 

Syftet med studien är att på djupet analysera en produktutvecklingsprocess i ett stort 

detaljhandelsföretag och undersöka hur parterna samarbetar och kommunicerar med 

varandra. 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

Vi kommer att avgränsa oss till att endast titta på produktutvecklingsprocessen på ett 

detaljhandelsföretag. Då vi inte har fått tillåtelse av det undersökta företaget att namnge 

dem i vår studie kommer vi hädanefter att benämna företaget med X.  

 

Vi har valt att endast fokusera på samarbetet mellan designchef, ekonom och designer 

då vi anser att det är mellan dessa tre parter som de mest motstridiga intressena i 

                                                      
9 Svengren Lisbeth. (1995). Industriell design som strategisk resurs . 
10

 Borja De Mozota Brigitte. (2003). Design Management, Using design to build brand value and Corporate innovation.  
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produktutvecklingsprocessen uppkommer. Motstridiga intressen mellan dessa parter 

beror på olika bakgrund och olika intressen vid utveckling av en produkt. Vi kommer inte 

att titta på hur övriga parters roller påverkar situationen. Vi kommer att utföra tre stycken 

djupintervjuer med de tre olika parterna på företaget. Vi har valt detta tillvägagångssätt 

då vi vill gå på djupet och få en djupare förståelse i processen och hur samarbetet ser ut 

mellan de parter som undersöks. Vi är väl medvetna om att det skulle ha gett en 

intressant och möjligen en mer sanningsenlig bild om vi undersökt fler eller alla parter 

som är inblandade i processen, men undersökningen skulle då bli för stor.  

 

1.6 DEFINITIONER 
 

DESIGN 

”Design, formgivning, dvs. gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda 

produkter och miljöer. I dagligt tal avser ordet vanligen en produkts form eller utseende”. 

11  

 

”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt 

där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. 

Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer”.12 

 

Design kan ses på flera olika sätt, som ett eget värde eller som funktion. Design skapar 

olika typer av nyttor. Design kan även vara en uttrycksform. Utifrån användarens 

funktionella och estetiska behov ska man via en arbetsprocess ta fram en medveten och 

innovativ lösning. Design förekommer vid utveckling av tillexempel varor.13 Den mest 

välkända designen bland människor är produktdesign. Människor känner till denna typ 

av design ofta tack vare att en designer designat en känd möbel, ett klädesplagg eller 

annan produkt. Bilden av produktdesign förknippas ofta med något modernt då det ofta 

                                                      
11

  http://www.ne.se/kort/design 
12 http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designordlista/#D 
13

  Ibid. 

http://www.ne.se/kort/design
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är något som uppmärksammas i pressen. Design kan delas in i flera olika områden, 

tillexempel modedesign och industridesign. 14 

 

DESIGNPROCESS 

Att ta fram en design kan ske utifrån en designprocess. Det finns flera olika 

designprocesser och beroende på hur stor frihet designern har och hur stor risk 

organisationen vill ta. Exempel på olika typer av designprocesser är; 

 

1. Analytisk designprocess - osäkerhetsgraden är låg vad det gäller de olika alternativen 

och uppdraget är ofta att göra om en befintlig produkt.  

 

2. Iterativ designprocess - passar bäst vid projekt som tar större risker och där man ska 

göra radikala förändringar. 

 

3. Visionära designprocessen – problemet är vagt definierat eller inte definierat 

överhuvudtaget.15 

 
DESIGNER 

”Person (-er) som utför professionell gestaltning i en designprocess av budskap, varor, 

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

produkten”.16 

 
PROJEKTPLAN 

En projektplan avser en detaljerad planering över det kommande arbetets gång. Planen 

består av milstolpar i form av delmål med avsatta datum för när arbetet ska vara färdigt. 

En projektplan ger en tydlig bild över vem som ska utföra vad och när det ska vara 

utfört.  

 

                                                      
14

 Borja De Mozota Brigitte. (2003). Design Management, Using design to build brand value and Corporate innovation. 
15

 Borja De Mozota Brigitte. (2003). Design Management, Using design to build brand value and Corporate innovation. 
16

 Ibid. 
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PROJEKTLEDARE/DESIGNCHEF 

En person vars roll är att inom ett projekt styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och 

funktioner. Projektet består av en grupp personer med specifika kunskaper tillexempel 

inom ekonomi. Projektledaren ska tillsammans med gruppen se till att uppsatta mål nås.  

 

KOMMUNIKATION 

”Communicato” är latin för kommunikation och betyder ”ömsesidigt utbyte” eller i dagligt 

tal, ”överföring av information”. Information kan vara tankar, budskap, fakta, känslor, 

åsikter och värderingar. Kommunikationsteori handlar om hur information överförs från 

avsändare till mottagare. Teorin behandlar de inblandade parternas roller, hur 

överföringen sker och vad som kan förhindra att en god kommunikation kan föras. 
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2.0 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi anser är applicerbara på 

undersökningsproblemet.  

 

 

2.1 TEORETISK REFERENSRAM 

Det finns en mängd olika teorier som vi skulle kunna använda oss av men vi har valt att 

använda oss av två stycken som vi anser är applicerbara på vår frågeställning. Dessa 

teorier kommer vi sedan att utgå från i analysarbetet.  

 

Ett samarbete mellan ekonomer och designers i en produktutvecklingsprocess är viktigt 

för att få en konkurrenskraftig slutprodukt. Idag finns det många företag som konkurrerar 

inom samma marknad och det är därför viktigt att differentiera sig.  Att använda sig av 

design som konkurrensmedel har på senaste tiden blivit mer populärt. För att attrahera 

konsumenterna krävs mer än bara funktion och bra pris. Om företag lyckas hålla ihop de 

fyra parametrarna funktion, pris, kvalitet och design har de goda möjlighet att nå en 

konkurrenskraftig situation. För att detta ska lyckas krävs god kommunikation mellan 

ekonomer och designers.  

 

2.2 KOMMUNIKATIONSTEORI 
 

2.2.1 DUBBELRIKTAD KOMMUNIKATION 

För att veta om budskapet nått fram och uppfattats på rätt sätt krävs respons, så kallad 

feedback. Har budskapet inte nått fram kan informationen kompletteras. 
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Figur 2. Egenbearbetad modell, Dubbelriktad kommunikation. 

 

 

2.2.2 KOMMUNIKATION 

Ett bra samarbete mellan de två parterna kräver en god kommunikation, att konversera 

med varandra och ge respons. Enligt Linell och Gustavsson karaktäriseras en god 

dialog av initiativ och respons i ett samtal mellan två individer. Vilket senare kan 

resultera i ett nytt initiativ hos den ursprungliga respondenten, i detta fall är det den 

tidigare initiativtagaren som responderar. Ett mönster skapas. En analys på mönster kan 

göras i form av att se på hur väl responsen kopplas till initiativet samt se hur väl 

initiativen presenteras. En analys av konversationen kan ske och därmed kan man se de 

olika parternas kommunikativa styrka. 

 

En god dialog är en dialog där alla inblandade parter kommunicerar med varandra. Det 

förekommer dock att den ena parten har högre kommunikativ styrka än den andra och 

därmed större auktoritet, högre makt eller större kompetens. Risken finns att den 

starkare parten använder sin position på fel sätt genom att inte lyssna på den andra 

partens åsikter, att den blir ignorerad. Den svagare parten får inga tillfällen att komma 

med egna initiativ utan får bara ge respons på den starkes begäran.17 

 

  

                                                      
17

 Linell, P. & Gustavsson, L. (1987). Initiativ och respons – om dialogens dynamik, dominans och koherens.  

    Inköpare 

/Avsändare 

Designer 
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2.2.3 GOD ARGUMENTATION 

Ett argument består enligt Toulmin av tre obligatoriska element, vilka är påstående, 

belägg och relevans.  

 

Påstående: Vad berättar sändaren för mottagaren? Vad vill sändaren att mottagaren ska 

tro på och att de ska vara överens om? Påståendet är det centrala elementet i modellen 

och hela argumentationen kretsar kring det. 

 

Belägg: Har sändaren konkret information, hur giltig är den? Accepterar mottagaren 

påståendet? Beläggen ger stöd åt påståendet. Innehållet i belägget ska vara 

övertygande för att få mottagaren att acceptera påståendet. 

 

Relevans: Vilka synpunkter i påståendet gör att mottagaren blir mer övertygad genom 

att bevisa påståendenas giltighet? Relevans kopplar samman påstående och belägg.18  

 

Då kommunikation är en central del i uppsatsen anser vi att kommunikationsteorin har 

relevans då det är viktigt att ekonomer och designers har en god kommunikation. 

Således är även argumentationen viktig då de olika parterna kan kommunicera ut sin 

ståndpunkt. 

 

2.3 DESIGNPROCESSTEORI  

Att ta fram en design kan ske utifrån en designprocess. Det finns flera olika 

designprocesser och beroende på hur stor frihet designern har och hur stor risk 

organisationen vill ta.  

Vanliga designprocesser är;  

 

1. Analytisk designprocess - osäkerhetsgraden är låg vad det gäller de olika alternativen 

och uppdraget är ofta att göra om en befintlig produkt.  

 

                                                      
18

  Hegelund Signe. (2005). Akademisk argumentation-att skriva övertygande uppsatser. 
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2. Iterativ designprocess - passar bäst vid projekt som tar större risker och där man ska 

göra radikala förändringar. 

 

3.Visionära designprocessen – problemet är vagt definierat eller inte definierat 

överhuvudtaget.19 

 

2.4 VÄRDESKAPANDETEORIER 

Det finns två teorier som visar på hur företag kan skapa värde i sina produkter och 

tjänster, Värdekedjan och Värdestjärnan. 

 

2.4.1  VÄRDEKEDJAN 

Värdekedjan är den teori som historiskt sett oftast förekommer vad det gäller beskrivning 

av hur värde skapas till produkter. Norman och Ramirez beskriver hur värde adderas till 

produkten likt ett löpande band. Aktörer utplacerade på olika stationer adderar genom 

sitt arbete ett värde, värdet ökar därmed steg för steg. 20
  

Kedjan beskrivs som 

värdedistribuerande. Kunden är inte involverad i produktionen utan är helt passiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Egenbearbetad modell, Värdekedjan. 

 

 

2.4.2 VÄRDESTJÄRNAN 

Värdestjärnan är en mer holistisk teori som har utvecklats under senare tid. Teorin 

beskrivs som det värde som skapas genom de olika aktiviteter som de olika aktörerna 

gemensamt utför och som i slutändan når kunden. Tillskillnad från värdekedjan 

                                                      
19

 Borja De Mozota Brigitte. (2003). Design Management, Using design to build brand value and Corporate innovation. 
20

  Norman Richard & Ramírez Rafael. (1994). Den nya affärslogiken. 
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involveras här kunden i produktionen, relationer och interaktion är en viktig del i 

processen. Värdestjärnans centrala mening är värdeskapande och består av tre delar, 

samproduktion, kunderbjudandet och värdeskapandets logik samt omkonfigurering. 

Samproduktion innebär ömsesidiga relationer aktörer emellan och att de olika samlade 

aktiviteterna tillsammans gör produkter och tjänster tillgängliga för kunden. Relationerna 

utvecklas med tiden vilket leder till att de etablerade strukturerna löses upp och blir mer 

flexibla. En omfördelning av aktiviteterna sker vilket medför en utveckling från att de är 

avlastare till att bli möjliggörare. Kunderbjudandet är produktens värde för kunden och 

värdeskapandet beror på hur väl kunden uppfattar och upplever produkten. Denna 

anpassning är avgörande för produktens s.k. hävstångseffekt, kunden är villig att betala 

mer än vad produkten kostat att framställa. Då relationerna mellan aktörerna förändras 

omkonfigureras företaget, det sker genom kunderbjudanden, organisationer och genom 

våra föreställningar och begreppsbilder.21 Kunderbjudandet visar på att affärsutveckling 

består i att skapa innovativa produkter och tjänster. 

 

Värdekedjan och Värdestjärnan är relevanta teoriområden för att titta på hur 

produktutvecklingsprocessen ser ut. Fokus ligger på att titta på vikten av värdet design 

och hur samarbetet mellan ekonomer och designers ser ut vid 

produktutvecklingsprocessen. 

 

2.5 TEORIKRITIK 

En kommunikation-, designprocess- och värdeskapande teori passar studien väl då 

studiens syfte är att på djupet analysera kommunikationen mellan valda parter samt se 

hur de arbetar i en designprocess. Medvetenhet finns om att fler teorier inom området 

existerar och att teorier som vi inte har kännedom om kanske skulle passa studien 

bättre. De valda teorierna är ett bra verktyg för att analysera och angripa studiens 

problem.  

 

  

                                                      
21

   Norman Richard & Ramírez Rafael. (1994). Den nya affärslogiken. 
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3.0 METOD 
 

 
I detta kapitel redogörs de tillvägagångssätt som valts för att analysera problemet. 
 

 

Vid insamling av data kommer en kvalitativ metod att användas. Insamlingen kommer att 

ske i form av tre personliga intervjuer med designchef, designer och inköpare på företag 

X. Vid utformning av frågorna har hänsyn tagits till de valda teorierna. Designern och 

inköparen får samma frågor medan några av frågorna till designchefen skiljer sig en 

aning. Studien kommer att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. En induktiv metod 

kommer att användas och empirin kommer att appliceras på de valda teorierna. 

Fortsättningsvis när vi nämner inköpare syftar vi på en person som har det ekonomiska 

ansvaret i processen. 

 

3.1 URVAL 

Det företag som valts för studien är X. Tre personliga intervjuer har utförts med 

designchefen, en formgivare samt en inköpare. Detta företag valdes därför att det i 

deras produktutvecklingsprocess ingår parter med både ekonomisk- och konstnärlig 

bakgrund. Detta är i linje med uppsatsens syfte. 

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Studiens syfte är att titta på produktutvecklingsprocessen på X och framtagningen av 

deras heminredningsprodukter. En kvalitativ undersökning som baseras på intervjuer 

kommer att utföras. Då fokus ligger på att undersöka relationen mellan designers och 

ekonomer snarare än resultat är en kvalitativ studie mer relevant. En kvantitativ metod 

utesluts då en personlig kontakt i form av intervjuer ger en djupare inblick och förståelse 

av undersökningsproblemet. Då de önskvärda resultaten inte kan ges med siffror krävs 

en djupare analys.  

 

En djupare analys kommer att göras på resultaten. En kvalitativ undersökning ger en 

djupare förklaring till relationer, orsaker till varför vissa händelser uppstår och hur de 
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inblandade parterna förhåller sig till de frågor som ställs. En specificering och djupstudie 

görs av de olika stegen i produktutvecklingsprocessen samt relationen mellan 

designchef, inköpare och designer. 

 

Tre personliga intervjuer på X kommer att genomföras med designchefen, en inköpare 

och en designer. Ett antal frågor har utformats och kommer att ställas till respektive 

person. Frågorna till designchefen skiljer sig en aning från de som ställdes till inköparen 

och designern då frågorna är anpassade efter deras roller i 

produktutvecklingsprocessen. Frågorna syftar till att få en djupare förståelse och inblick i 

processen och samarbetet mellan parterna. Frågorna kommer att skickas ut i förväg till 

respektive part för att de ska få möjlighet att förbereda sig och få en förståelse för 

intervjun.  

 

3.3 KÄLLOR 

För att få mer kunskap inom studiens ämne har litteratur inom design management och 

kommunikation lånats på olika bibliotek.  Även Internet och tidningsmagasin har 

använts. 

 

3.3.1 KÄLLKRITIK 

Medvetenhet finns om att Internetkällorna kan vara otillförlitliga t ex på grund av att de 

inte är uppdaterade. Förkunskaper inom ämnet kan ha påverkat intagningen av 

informationen.  

 

3.4 RELIABILITET 

Innan intervjuerna skickades frågorna på förhand till de parter som skulle bli intervjuade. 

Nackdelen med detta kan vara att respondenterna i förväg kan förbereda sig, chansen 

för att få spontana och ärliga svar minskar.  Frågorna är väl kopplade till ämnet och 

undersökningsproblemet och syftar till att få en förståelse för 

produktutvecklingsprocessen. Under intervjuerna ställdes en del spontana frågor, vilket 

kan ha påverkat situationen på ett negativt sätt då dessa frågor kan ha varit ledande. 

Under intervjuns gång antecknade vi båda två. En bandspelare användes inte, vilket vi 
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nu i efterhand inser hade varit en bra metod då skriftliga anteckningar tenderar att bli 

bristfälliga. Vid en personlig intervju, där möjlighet till anonymitet inte finns kan det vara 

svårt för den intervjuade att ge sanningsenliga svar. Det kan även tänkas att viss 

information utesluts på grund av att den är konfidentiell. Kringliggande faktorer såsom 

rum, tid och vår påverkan som intervjuare på respondenterna kan påverka svarens 

reliabilitet.   

 

3.5 VALIDITET 

Personliga intervjuer har valts då vi anser att den information vi vill ha inte kan ges i 

någon annan form. En enkätundersökning skulle ge alldeles för korta och innehållslösa 

svar. 

 

I och med att detta är en djupstudie är det inte möjligt att applicera resultatet på andra 

liknande processer. Medvetenhet finns om att respondenterna endast representerar sig 

själva och att deras åsikter inte kan stå för hela organisationen. En del frågor vid 

intervjun ger mycket subjektiva svar medan andra frågor har självklara svar då det 

handlar om t ex organisationens struktur. Om andra parter hade intervjuats finns en 

möjlighet att helt andra typer av svar hade getts. 

 

3.6 FÖRETAGSPRESENTATION 

Då vi som tidigare nämnt inte har fått tillåtelse av företaget att namnge dem i studien kan 

en utförlig presentation av företaget inte göras. Företaget är ett stort svenskt 

detaljhandelsföretag som är verksamt i Sverige och i Norge. Företaget omsätter ca 5,8 

miljarder kronor (exkl.moms) per år. 
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4.0 EMPIRI 
 
Här presenteras resultatet från intervjuerna med designchefen, inköparen och designern 

på företaget X. 

 

 

 

Utifrån informationen från de tre intervjuerna kommer vi inledningsvis att presentera hur 

företagets produktutvecklingsprocess på hemavdelningen ser ut. Som bakgrund till detta 

kommer vi kort att presentera avdelningens struktur och arbetsfördelning. 

 

På avdelningen för heminredningsprodukter på företaget X arbetar 30 personer. 

Gruppen består av en designchef, tre designers, tre inköpare, tre inköpsassistenter, två 

sortimentschefer, tre designers, tre designassistenter, planners (med ekonomiskt 

ansvar) samt externa designers som tas in när kompetensen inom företaget inte räcker 

till.  

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Egenbearbetad modell, Avdelningens struktur. 
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4.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Rollerna i produktutvecklingsprocessen är huvudsakligen inköpare, designers och en 

designchef. Inköparna har det ekonomiska ansvaret i processen, de har kontakt med 

leverantörer och producenter. Deras arbete består främst av att utvärdera 

leverantörerna för att få bästa pris och kvalitet. Designern formger produkten, väljer 

material och färg. Skisserna visas sedan för inköparen och tillsammans beslutar de om 

produkten ska produceras. Eventuella korrigeringar görs och när inköparen är nöjd visas 

produkten för designchefen som har det sista ordet. Designchefen ansvarar för hela 

produktsortimentet vilket innebär att se till att sortimentet är uppdaterat, att utbudet är 

brett och att det går i X:s linje. I designchefens roll ingår även att leda medarbetarna och 

driva arbetet framåt.   

 

Produktutvecklingsprocessen börjar med en grundlig research i form av 

inspirationsresor, mässbesök, konkurrent- och trendanalys. Utifrån föregående års 

försäljningssiffror sätts nya mål för det kommande året. Från research till färdig produkt 

tar cirka 10-12 månader. Ingen typ av marknadsundersökning utförs då de anser att 

detta är mer kostsamt än att framställa en produkt som får dålig försäljning. 

Undersökning görs i olika form när de ska utföra en större förändring i sortimentet men 

inte när det gäller mönsterändringar. Inför varje ny säsong scannar företaget av 

marknaden genom att göra trendanalyser och på detta sätt skaffar de sig därmed en 

uppfattning om vad som ligger rätt i tiden. Utifrån detta tar designchefen och design 

avdelningen fram en ”Guidelinebook” som består av en cirka 400 sidor lång PowerPoint 

presentation med inspirationsbilder, ledord och färgkartor, som sedan presenteras med 

musik. Presentationen visas sedan för hela avdelningen för att alla ska bli införstådda 

med vilken stil som gäller för den kommande säsongen. Boken med stilar, ledord och 

färgkartor används som en vägledare genom hela processen. Inköparen tar sedan 

tillsammans med en designer fram en grovplan över de produkter som ska köpas in eller 

utvecklas som de presenterar för inköpsområdets ledning. Om inte den interna 

designkompetensen räcker till tar företaget in externa designers för specifika uppdrag.  
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Designteamet får endast ta fram ett visst antal nya produkter per år. Många produkter 

modifieras endast, oftast med hjälp av färg och mönster. Företagets sortiment består av 

fem olika kategorier i stil. Dessa kategorier koordineras med varandra och ska 

tillsammans bli en bra mix. 

 

När ritningarna är klara skickas de till leverantörerna, fabriker i b la Kina, Portugal och 

Estland. Där testas olika färger och material. Leverantörerna tar prover utifrån 

ritningarna. Prover skickas fram och tillbaka flera gånger innan man når en slutgiltig 

produkt som inköpsteamet är nöjda med. Beroende på vilken produkt företaget ska 

tillverka används olika leverantörer. Inköparna har kännedom inom vilket område de 

olika leverantörerna är bra på och de väljs därmed ut noggrant.  

 

I det dagliga arbetet sitter alla parter nära varandra för att underlätta kommunikationen. 

Inköparen sitter mittemot sin assistent för att de lätt ska kunna bolla idéer med varandra. 

Designer och designchef sitter lite längre bort. Om de behöver prata med varandra sker 

det ofta i form av e-mail eller att de går över till varandras arbetsplats. 

 

Uppgiften för inköparen är att tillsammans med designern utveckla produkter som 

passar sortimentet. Detta är ett arbete som tar tid och det är av stor vikt att produkterna 

går i linje med den tilltänkta kategorin. Designchefen följer ständigt utvecklingen av de 

olika produkterna och följer upp resultaten. Det är huvudsakligen inköparen och 

designern som tillsammans bär ansvaret för arbetet. Vid utveckling av en ny produkt 

arbetar de inte utifrån en specifik projektplan då de anser att detta hämmar kreativitet 

och engagemang. Projektgruppen ser till att arbetet blir gjort trots att en specifik plan 

inte finns att följa. En generell projektplan kan vara svårt att upprätta och följa då X 

arbetar på olika sätt beroende av vilken produkt de tillverkar.     
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Figur 5. Egenbearbetad modell, Produktutvecklingsprocessen på X.  

 

4.2 INTERVJUER 

Syftet med intervjuerna är att få en inblick och en djupare förståelse för 

produktutvecklingsprocessen. Frågornas fokus ligger på att få fram information om 

parternas olika roller i processen samt hur samarbetet ser ut mellan designchef, 

inköpare och designer. Vi har i efterhand även kompletterat med information via e-mail.  

 

4.2.1 INTERVJU MED DESIGNCHEF PÅ X 

Designchefen har en bakgrund från Beckmans designhögskola. Hon började sin karriär 

som designer på X för 14 år sedan och är idag designchef på hemavdelningen.   

 

4.2.1.1 SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Vid utveckling av produkter utgår X inte från någon specifik projektplan då arbetet ser 

olika ut beroende på vilken produkt de tillverkar. Hon anser att detta fungerar bra då hon 

menar att en projektplan skulle försvåra arbetet. Hon anser att en projektplan skulle 

hämma kreativiteten och att medarbetarna skulle tappa engagemang och motivation. En 

projektplan skulle även öka risken för byråkrati, vilket inte passar avdelningens sätt att 

arbeta. Vid framtagning av en produkt utformas ingen designbrief, de använder istället 

bilder och prover i en mer ostrukturerad form, vilket hon anser fungerar väldigt bra.  
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Designchefen poängterar vikten av teamwork, vilket hon anser fungerar bra då gruppen 

har ett nära samarbete och en öppen dialog. Samarbetet underlättas genom att de sitter 

och arbetar nära varandra och därmed enkelt och snabbt kan kommunicera. Får 

inköpare och designer svårt att komma överens väger inköparens ord tyngre än 

designerns då det är den som ansvarar för hur resurserna ska fördelas. Hon säger att 

det är viktigt att man ”väljer sina fighter” och att var och en ansvarar för sina konflikter 

och problem. Kan de inte komma överens hanteras konflikter av designchefen och i 

sista hand på högre nivå. Detta sker enligt henne sällan då de inblandade parterna löser 

konflikter själva. Hon betonar även att konflikter sällan uppstår. Inköparens och 

designerns olika bakgrunder tycker hon inte påverkar deras samarbete utan de faktorer 

som påverkar samarbetet är personligheten. Designerns personliga intressen kan i 

många fall skapa konflikter. Personliga intressen kan t ex vara att designerns egen smak 

och stil kan gå före företagets. Det kan vara problematiskt för inköparen att påpeka detta 

då risken finns att designern tar det personligt.  

 

Ingen utstakad metod för hur de arbetar med feedback finns men enligt designchefen är 

det en central del i det dagliga arbetet som är viktig i alla led.  

 

Försäljningssiffror från landets varuhus följs upp dagligen och styr planeringen av 

sortimentet. Produkter med dåliga försäljningssiffror tas i många fall bort eller kan få en 

ny design i form av färg, mönster och material. Problemet med att bara gå efter 

försäljningssiffror anser hon är att produkten i sig inte följs upp. En lyckad produkt är 

enligt henne när den blir omskriven i tidningar och bloggar samt goda försäljningssiffror. 

 

4.2.2 INTERVJU MED INKÖPARE PÅ X 

Inköparen började arbeta på X för 10 år sedan som inköpsassistent. Hon ansvarar idag 

för inköp för hemavdelningens sortiment ”säsong”, vilket innefattar områdena jul, påsk 

och trädgård. Hennes främsta arbetsuppgifter är att ha kontakt med leverantörer, 

utvärdera dem och att leta efter nya. Hon har även kontinuerlig kontakt med lager och 

varuhus, samt arbetar med logistik i form av hur produkterna ska paketeras och 

distribueras. Hon strävar hela tiden efter att få fram ett säljande sortiment.  
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4.2.2.1 SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Att de inte utgår från en specifik projektplan vid utveckling av nya produkter anser inte 

hon är något problem. De utgår istället efter uppsatta mål när produkterna ska vara 

färdiga, målen sätts vid ett startmöte. Hon menar att alla i gruppen utför sina uppgifter 

och vet vad de ska göra. Samarbetet mellan henne och designers tycker hon fungerar 

bra, tack vare deras olika professionella bakgrunder och intressen skapas dynamik i 

processen. De har ett stort utbyte av varandra och kan enkelt bolla idéer.  

 

Kommunikationen dem emellan sker spontant då de sitter nära varandra, vilket 

underlättar för statusuppdateringar. Hon ser inga problem i kommunikationen då alla är 

lyhörda och inte har några problem att uttrycka sina åsikter.    

 

4.2.3 INTERVJU MED DESIGNER X  

Designern har en akademisk bakgrund från textilutbildningen på Konstfack, Nyckelviken 

och Handarbetarnas vänner. Hon började som praktikant på X för 10 år sedan och blev 

sedan assistent, idag är hon designer för textil på hemavdelningen. Hon är ensam 

ansvarig för hela textilsortimentet och arbetar därmed med flera produkter samtidigt. 

Hon designar ofta textilier från grunden men lika ofta köper och tittar hon och inköparen 

tillsammans på prover och diskuterar hur sortimentet ska se ut, både vad det gäller 

mönster, färger, modeller och kvalitéer. Hon säger att de för det mesta kommer väl 

överens men att inköparens ord i slutändan väger tyngre som ekonomiskt ansvarig. 

Inköparen har i första hand direktkontakt med leverantörerna och fattar tillsammans med 

designern beslut om vilken produkt som ska köpas in. Designern bearbetar sedan de 

färdiga mönster som köpts in. Samma mönster och färger återkommer ofta i olika delar 

av sortimentet då man vill skapa en röd tråd.   

 

4.2.3.1 SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Enligt designern kan det i en del fall vara problematiskt för inköpare och designers att 

samarbeta med varandra, då det förekommer olika intressen i hur produkten ska se ut. I 

ett sådant fall kan hon anse att hon som har specialistkompetens inte helt och hållet har 
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den tyngd och förtroende som hon borde ha från inköparen att bedöma färg, stil och 

trender. Det är inte självklart vilka intressen som väger tyngst. Motstridiga intressen 

mellan parterna uppkommer oftast då designern har en idé som inte mottas av 

inköparen. Hon anser att hon som formgivare är bättre än inköparna på att tolka 

formspråk och har lättare att se skillnad på personlig smak och bedöma när en produkt 

går i linje med företagets stilprofil. Inköparen har sista ordet i 

produktutvecklingsprocessen, då den har det ekonomiska ansvaret. För att få en produkt 

som passar X:s formspråk och att så många parter som möjligt ska bli nöjda är det 

vanligt att de får kompromissa.  

 

Då inköparen i många fall vill hålla produktionskostnaderna nere måste material väljas 

därefter. För att X ska kunna hålla produkterna i rätt prisklass finns det ingen möjlighet 

för designern att använda sig av exklusiva material vid produktutvecklingen. Hon är väl 

medveten om förutsättningarna och begränsningarna vid produktutvecklingen men hon 

kan ibland önska att hon fick arbeta med lite mer exklusiva material. Kompromisser 

måste ofta göras vid val av material. Designerns idéer kan inte alltid realiseras på grund 

av att de är för utsvävande. Många gånger arbetar hon på en produkt som sedan 

presenteras för inköpare som inte anser att produkten passar in i X:s formspråk. Tid har 

då lagts ned i onödan. Hon kan i dessa fall önska att de skulle ha avstämningar i ett 

tidigare skede för att förhindra att tid spills och att tid läggs på fel saker. Hon anser 

också att tydligare och mer strukturerad planering skulle underlätta arbetet i att få fram 

det bästa möjliga sortimentet. Detta i form av mer produktplanering och briefar. 

Hon kan i många fall uppleva att hon som designer har för lite att säga till om då hänsyn 

i första hand måste tas till ekonomin. Hon anser att designavdelningens roll består av för 

mycket rådgivning och hon skulle gärna vilja att designavdelningen var mer drivande än 

de är idag och att de tog större ansvar i processen. I många fall kan hon känna att de 

inte ser eller inte använder hennes och designavdelningens kompetens som designer till 

fullo.   

Då tycke och smak är något subjektivt och alla har sin personliga smak och åsikt tror 

hon att om de höll sig mer inom den manual med riktlinjer som finns skulle det hjälpa 

henne att visa på att det hon gör är inom X:s linje. Hon anser att på det sätt de använder 
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sig av manualen idag kan bli mer strikt och strukturerat. Hon anser att fler avstämningar 

och striktare planering skulle förhindra en felutveckling av produkten. Tydligare 

processer med mer styrning skulle underlätta arbetet. I många fall får hon ge vika för 

sina idéer med anledning av att hon inte kan motivera och presentera sitt arbete 

tillräckligt. Hon anser att hennes förmåga som designer att tolka trender är större än 

inköparnas. Det kan i många falla vara svårt att övertyga inköparna om att det hon gjort 

är rätt i tiden och rätt för X. Detta skulle bli enklare om man använde sig av mer bilder, 

prover och tidigare utkast för att undvika onödigt arbete, kostnader och tid. Hon försöker 

ständigt att plantera idéer hos inköparna och hitta sätt att presentera dem på. Det 

optimala skulle enligt henne vara att mer fokus låg på design och att hennes arbete 

skulle väga tyngre. 

Under processens gång ställs inköpare och designers inför en rad olika val, metoden för 

hur val görs anser hon borde vara mer strukturerade.  

Feedback är något som de jobbar med hela tiden och hon tycker att det fungerar bra då 

de har en öppen dialog. De anställda har en prestigelös inställning till sitt arbete, respekt 

för varandra och en positiv anda råder i gruppen.  

Hon poängterar vikten av personkemi inköpare, designchef och designers emellan. Det 

är viktigt att man lyssnar på varandra och har ett bra tonläge.  
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5.0  ANALYS 
 
I analysen presenteras likheter och skillnader kring svaren i en matris. De tre olika 

perspektiven ställs mot varandra och matrisen ska hjälpa läsaren att få en klarare bild av 

analysen. 

 
 

 

Figur 6. Matris över svaren från de tre intervjuerna. 

ÄMNE 
INKÖPARE DESIGNCHEF DESIGNER 

Kommunikation 

 

Fungerar bra. 
Spontan och 
okomplicerad.  

Viktigt. Ser inga 
problem. 

Borde vara mer 
strukturerad och mer 
kontinuerlig. 

Feedback  Fungerar bra, är 
konkret. 

 

Fungerar bra. Mycket 
viktigt i alla delar.  

 

Skulle kunna förbättras. 
Borde vara mer 
genomtänkt, saklig och 
konstruktiv.  

Motstridiga intressen Ser inga problem. 

 
Välj dina ”fighter”.  Ibland drar de olika 

parterna åt olika håll. Inte 
självklart vilka intressen 
som väger tyngst. 

Bakgrund och 
utbildning-påverkan 
på samarbetet 

 
 

Bra, skapar dynamik. Ja, kunskaper går emot 
varandra.  

De olika parterna kan 
ibland ha svårt att förstå 
varandra. 

Ekonomiska 
begränsningar hämmar 
kreativiteten 

Känner att de 
begränsar designer. 
pga. ekonomiska 
skäl. 

 

(Frågan ställdes ej till 
designchefen) 

Ja, kan göra det men det 
är också en sporre. 

Samarbete 

 
 

Fungerar mycket bra. 
Okomplicerat. 

 

Ser inga problem.  

 
Fungerar bra. Skulle vilja 
att hennes roll som 
designer vägde tyngre.  

Ingen Projektplan Fungerar bra utan.  Bra då alla projekt ser 
olika ut och skiljer sig i 
arbetssätt. 

Önskar mer tydliga 
processer. 
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5.1 KOMMUNIKATION 

Som det ser ut idag sker den dagliga kommunikationen spontant. De har veckovisa 

möten där de spånar idéer och presenterar nya teman och produkter för cheferna. 

Designern tycker att kommunikationen kunde fungera bättre medan designchefen och 

inköparen inte ser några problem. Enligt den kommunikationsteori som vi använder oss 

av krävs en dubbelriktad dialog mellan parterna som ska kommunicera. Detta är för att 

kommunikationen ska ske effektivt och att båda parter ska kunna vara delaktiga. Det är 

mycket viktigt att båda uppfattar och förstår budskapet. Den dubbelriktade 

kommunikationen på X är enligt teorin bristfällig. Detta tyder enligt teorin på att 

kommunikationen är mer enkelriktad än dubbelriktad.  

 

Designern känner att hennes kompetens inte används till fullo och att hon i många fall 

skulle vilja att hennes ord vägde tyngre än de gör idag. Hon ser sin roll idag mer som en 

rådgivare än som en drivande kraft i processen. Detta kan enligt teorin visa på att den 

ömsesidiga responsen är bristfällig.   

 

 

  

 

 

    

 

Figur 7. Egenbearbetad modell, Enkelriktad kommunikation. 

 

 

5.2 DESIGNPROCESS 

X arbetar inte utifrån en specifik projektplan. Detta anser inte designchefen är något 

problem och menar att det endast skulle bli problematiskt och mer tidskrävande. 

Designern anser tillskillnad från designchefen att en projektplan skulle underlätta arbetet 

och att projekten skulle bli mer strukturerade. En projektplan skulle medföra 

regelbundna avstämningar, vilket hon idag saknar.  

 

    Inköpare 
/Avsändare 

    Designer 
   /Avsändare 

    Designchef 
   /Mottagare 
 

Meddelande Meddelande 
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Utifrån empirin framgår att designprocessen är en analytisk designprocess då 

osäkerhetsgraden kring de olika alternativen är låg och att de ofta arbetar med att göra 

om befintliga produkter. Detta kan vara ändringar såsom mönster, färg, form med mera. 

Lika ofta förekommer även framtagning av nya produkter. Vid utveckling eller 

omformning av en produkt har ingen marknadsundersökning gjorts på att behov av 

produkten finns. X satsar dock på produkter som ständigt efterfrågas. 

 

5.3 VÄRDESKAPANDE I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Då X inte utför marknadsundersökningar för att se om behov av produkten finns utgår de 

inte från kundens behov, utan de går istället efter trender. På så sätt är det aktörerna 

själva som adderar värde till produkten i produktutvecklingsprocessen. Vilket väl 

överensstämmer med teorin om Värdekedjan.  

 

De tre parterna inleder produktutvecklingsprocessen genom att titta på kommande 

trender, gå på mässor, utställningar och åka på inspirationsresor. Efter det tar de fram 

en Guidelinebook som fungerar som en vägledare vad det gäller färg-, form- och 

materialval genom processen. Designern formger sedan produkten och lägger på så sätt 

till värde i Värdekedjan. Inköparen lägger till värde vid produktutvecklingen genom att 

utvärdera och välja de bäst lämpade leverantörerna och producenterna. Genom att vara 

delaktig i hela processen lägger designchefen till värde i Värdekedjan.  
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6.0 SLUTSATS 
 

I detta kapitel undersöks hur analysen svarar mot undersökningens syfte. 
 

 

Syftet med studien är att på djupet analysera en produktutvecklingsprocess i ett 

detaljhandelsföretag och undersöka hur parterna samarbetar och kommunicerar med 

varandra. 

 

6.1 SAMARBETE, FEEDBACK OCH KOMMUNIKATION    

Produktutvecklingsprocessen på X inleds med att teamet tillsammans utformar en 

”Guidelinebook”. Under hela processen samarbetar inköpare, designchef och designer 

tätt. Att parterna har ett nära samarbete är positivt då alla är involverade och kan med 

sin kompetens påverka arbetet. Nackdelen med att inte dela upp arbetet tydligare är att 

arbetet riskerar att bli ineffektivt, då parternas olika kompetens inte utnyttjas fullt ut. Det 

finns en risk att tid spills på att hänsyn måste tas till varandra och varandras åsikter. 

Tydligare arbetsindelningar skulle effektivisera arbetet då var och en skulle utföra de 

uppgifter de är mest lämpade för. Som det är idag måste alla parter godkänna 

produkten. För många beslutsfattare kan förlänga processen i onödan. Skulle parterna 

arbeta mer självständigt och fokusera på att ta ansvar för sin del skulle arbetet bli mer 

effektivt.  

 

Vad det gäller parternas olika bakgrund anser inköparen att det skapar dynamik i 

gruppen. Designchefen och designern tycker dock att kunskaperna i en del fall kan gå 

emot varandra och att det gör att de ibland har svårt att förstå varandra, vilket påverkar 

deras samarbete.  

 

Det föreligger en konflikt i kommunikationen mellan inköparen och designern då 

kommunikationen är enkelriktad. Designern anser att kommunikationen är bristfällig på 

grund av att den inte är tillräckligt strukturerad och dubbelriktad. Hon skulle önska att 

mer feedback gavs. En dubbelriktad kommunikation där parterna utbyter idéer och 
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stämmer av att de uppfattat varandra ger en effektivare kommunikation vilket kan 

påverka samarbetet dem emellan på ett positivt sätt.  

 

Parterna har ofta olika intressen i processen. Inköparen har ett ekonomiskt intresse och 

designern ett intresse i att designen blir så bra som möjligt. Detta är inget som de tycker 

påverkar deras samarbete men designern anser att de ekonomiska aspekterna många 

gånger begränsar hennes arbete med utformningen av produkten men kan samtidigt se 

det som en utmaning.  

 

6.2 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Teamet arbetar inte efter en specifik projektplan vid produktutvecklingsprocesserna då 

alla projekt ser olika ut. En grovplan finns för när de olika sortimenten ska vara färdiga 

och finnas till försäljning i butik. I intervjun framkom att designern anser att hennes roll är 

mer rådgivande än en drivande kraft. Skulle hennes kompetens utnyttjas till fullo och 

hon skulle få en mer central och drivande roll skulle förmodligen hennes arbete bli mer 

effektivt.  
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7.0 DISKUSSION 
 

Utifrån frågeställningen diskuteras studiens slutsats. 
 

 
 

Vilka faktorer är viktiga vid en produktutvecklingsprocess för att ekonomer och designers 

ska kunna samarbeta och kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. 

 

7.1 PRODUKTUTVECKLING  

Viktiga faktorer vid en produktutvecklingsprocess är att gruppen har en öppen, rak och 

tydlig kommunikation samt att feedback är en central del i arbetet. Det är viktigt att var 

och en i processen arbetar med att höja produktens värde.  Vi anser att en välutformad 

projektplan skulle underlätta arbetet. 

 

Utveckling av ny produkt ser väldigt olika ut beroende på vilket företag det är och även 

hur stor roll designern har i processen kan variera. På X har designern en mer 

rådgivande roll vilket vi tycker är synd då de kunde använda hennes kompetens på ett 

bättre sätt genom att ge henne en mer central och drivande roll i 

produktutvecklingsprocessen.  

 

7.2 PROJEKTPLAN  

X arbetar inte utifrån en specifik projektplan vilket vi ifrågasätter då vi tror att det skulle 

effektivisera arbetet. Arbetet skulle underlättas om det vore mer strukturerat med 

uppsatta mål och kontinuerliga avstämningar. En projektplan skulle effektivisera arbetet 

då de skulle undvika att onödig tid går åt till att utveckla produkter som sedan inte 

produceras. Designern skulle då kunna lägga ännu mer tid på att finjustera de produkter 

som ska produceras och som sedan ska ut i varuhusen. Att arbeta utifrån uppsatta 

delmål skulle effektivisera arbetet då alla är medvetna om när saker ska vara färdiga 

och arbetar efter planen. 
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Som arbetet ser ut idag kan designern tycka att inköparen har för stor del vid 

framtagningen av produkten. Arbetsrollerna är idag indelade men samtidigt väldigt 

integrerade då de har ett nära samarbete. Detta ser vi som positivt men vi anser dock att 

det vore mer effektivt om arbetet var mer indelat, att var och en skulle ha större fokus på 

sin del i processen. En tydligare arbetsbeskrivning och arbetsfördelning anser vi skulle 

underlätta arbetet då risken för att samma arbete utförs av flera personer minskar. 

Skulle parterna fokusera mer på sin del i processen skulle risken för att tid går åt till att 

hänsyn måste tas till allas åsikter minska, detta tror vi skulle göra arbetet mer effektivt.  

 

Det är möjligt att detta arbetssätt är det ultimata för X medan det på andra företag inte 

alls skulle passa. Beroende på typ av företag och människorna som arbetar där passar 

olika arbetssätt. Vi tror att ett bättre tillvaratagande av design kompetensen skulle kunna 

göra X ännu mer framgångsrikt. Ett mer indelat arbete där inköpare sköter kontakt med 

leverantörer och designern till fullo kan ägna sig åt att designa, på så sätt blir 

designprocessen mer effektiv. 

 

7.3 KOMMUNIKATION  

Kommunikationsproblem tror vi generellt sett är enkla och oftast inte svåra att lösa om 

medvetenhet om dem finns. Vi tror att utökad kommunikation och mer feedback kan lösa 

de problem som uppstår i kommunikationen.  

 

7.3.1 VIKTIGA FAKTORER 

De faktorer vi anser är viktiga för att kommunikationen ska fungera väl är att 

medarbetarna; 

 känner varandra väl 

 har respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter 

 vet vad deras roll i processen är och vad som förväntas av dem 

 lyssnar på varandra 

 har erfarenhet av att arbeta i projektform 

 har kännedom om varandras kompetens 
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 ger konstruktiv kritik och tydlig feedback 

 har en öppen dialog 

 har tydliga förväntningar på varandra 

 har god kännedom i andras arbetsroller  

 

 

7.4 LÄRDOMAR 

Genom vårt arbete med uppsatsen har vi fått en tydlig inblick i hur en 

produktutvecklingsprocess kan se ut. Att gå på djupet i ett företag och se på deras 

produktutvecklingsprocess har varit mycket spännande och lärorikt. Att få möjligheten att 

träffa och intervjua en designchef, en designer samt en inköpare på ett 

detaljhandelsföretag har berikat vår kunskap. Det har varit mycket intressant och roligt 

att få applicera våra teoretiska kunskaper i praktiken.  

 

7.4.1 SJÄLVKRITIK 

Vi är medvetna om att de svar vi fått från intervjuerna har tolkats utifrån våra subjektiva 

uppfattningar. Det är möjligt att många av våra frågor varit ledande och att det påverkat 

svaren.  

 

Det vi kommit fram till och analyserat går ej att generalisera för hela företaget X då vi 

endast intervjuat tre personer på avdelningen för heminredning. Tolkningen av svaren är 

subjektiva, våra förkunskaper inom ämnet projektledning, samarbete och kommunikation 

kan ha haft inverkan på vårt analysarbete. Det går inte heller att generalisera resultatet 

på andra företag inom samma bransch. 

 

7.5 VIDARE FORSKNING  

För vidare forskning i ämnet skulle en jämförelse mellan olika företag inom samma 

bransch vara intressant att göra för att ge studien ett bredare perspektiv. Även att 

intervjua flera inköpare och designers på X skulle öka studiens tyngd och trovärdighet 

ytterligare. En annan bra metod skulle vara att göra en fallstudie. Att delta i det dagliga 

arbetet under en längre period, att få möjlighet att delta vid olika möten och ta del av 
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information skulle ge en djupare inblick och förståelse för produktutvecklingsprocessen 

på X. Detta skulle underlätta arbetet med att svara på studiens syfte. 
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BILAGOR 
 

INTERVJUFRÅGOR TILL DESIGNCHEF 
 

1. Vad var din roll i produktutvecklingsprocessen?  

2. Hur börjar den interna processen?  

3. Vem/vilka utvecklar sortimentet? 

4. Vid utformning av en ny produkt, vet ni att behov av produkten finns? (framtaget genom 

undersökning) 

5. Använde ni interna eller externa designers? Eller både och? 

6. Hur många ingick i projektet?  

7. Vad hade de olika parterna för roller?  

8. Vem ledde projektet?  

9. Vem satte målen och hur såg målen ut?  

10. Vem fattade de slutgiltiga besluten i designprocessen? 

11. Hur gick designprocessen till steg för steg?    

12. Utgick ni från en specifik projektplan?  

13. Hur ser samarbetet ut mellan ekonomer och designers? 

14. Hur sker kommunikationen mellan parterna? Genom t ex bilder, designbriefar eller endast 

verbalt?  

15. Vilken typ av kommunikation krävs mellan parterna i processen? 

16. Är feedback en viktig del i kommunikationen? 

17. Förekom motstridiga intressen bland ekonomer, designers och ledare?  

18. Hur hanterades de eventuella kommunikationssvårigheterna? Och av vem?  

19. Följde ni upp resultatet av projektet?  

20. Vad hade ni kunnat göra bättre? 

21. Var detta arbetssätt anpassat efter just detta projekt eller arbetar ni alltid på samma sätt? 

22. Vad är för er ett lyckat projekt?  
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INTERVJUFRÅGOR TILL INKÖPARE OCH FORMGIVARE 
 
1.  Vad har du för bakgrund, utbildning/arbetslivserfarenhet? 

2.  Hur ser produktutvecklingsprocessen ut? 

3.  Vad är din roll i processen? 

4.  Hur ser samarbetet ut mellan inköpare och formgivare? 

5.  Vilken typ av kommunikation krävs mellan er i processen? 

6.  Stöter ni ofta på kommunikationsproblem? 

7.  Hur hanterar ni det? 

8.  Hur jobbar ni med feedback? 

9.  Hur påverkar era olika bakgrunder och utbildningar ert samarbete? 

10. Talar ni samma ”språk”? 

11. Har ni olika sätt att tänka? (olika intressen/mål med produktutvecklingen, ekonomiska, 

estetiska etc.) 

12. Förekommer det ofta motstridiga intressen bland designchefen, inköparen och formgivaren? 

13. Vilka är de vanligaste konflikterna som uppstår? 

14. Hur hanterar ni det? 

15. Känner du som formgivare att din kreativitet begränsas pga. ekonomiska skäl? 

16. Känner du som inköpare att du pga. ekonomiska skäl begränsar formgivarens kreativitet? 

  

      

 


