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Sammanfattning 

 

När företag ska utveckla produkter och tjänster behöver de informationsunderlag om 

kunder och användare. Traditionella marknadsundersökningar kräver ett rationellt 

förhållningssätt och avslöjar åsikter och attityder, men uppvisar brister när det kommer till 

att upptäcka omedvetna behov hos användare. Lösningen på denna problematik är att 

observera användare i deras egen kontext, ett tillvägagångssätt som är vanligt bland 

industridesigners. Syftet med studien var att jämföra hur industridesigners och 

marknadsförare arbetar för att samla in information om användare i samband med produkt- 

och tjänsteutveckling. Därefter syftade studien till att ställa dessa likheter och skillnader i 

kontrast till tre teorier: Marketing Research Process, Design Thinking samt Empathic 

Design. Tre intervjuer genomfördes med tre olika företag: ett industridesignföretag, ett 

marknadsundersökningsföretag samt ett tjänstedesignföretag. Studien resulterade i ett antal 

slutsatser. Den första är att ett rationellt förhållningssätt inte nödvändigtvis är någonting 

negativt utan snarare något positivt och elementärt. Tillämpningen måste dock ske på rätt 

sätt parallellt under produktutvecklingsprocessen, för att verifiera att den framtagna 

produkten eller tjänsten faktiskt fyller ett konsumentbehov på marknaden. Ytterligare en 

slutsats är att metoder och tekniker som ses som typiska för designers även tillämpas och 

nyttjas av ett traditionellt marknadsundersökningsföretag. Saknas dessa typer av 

kompetenser inom företaget hyrs designers in som experter. Alla de undersökta företagen, 

inklusive det renodlade marknadsundersökningsföretaget, använde sig av 

observationsmetoder där de observerade användare i deras egen kontext, samtidigt som de 

interagerade med produkten eller tjänsten. De hade således lyckats ta sig runt 

problematiken med att upptäcka de dolda omedvetna behoven.  Likheterna mellan de två 

olika professionerna har varit mer utmärkande än skillnaderna, och den övergripande 

slutsatsen blir således att verkligheten har kommit ifatt den teoretiska diskussionen. 

Marknadsförare och industridesigners arbetar mer lika än olika. 
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1 Inledning 

I problembakgrunden presenteras den vetenskapliga diskurs som råder, för att läsaren ska få 

en insikt i ämnet. Problemformulering avslutar och sammanfattar kontentan av bakgrunden 

för att sedan utmynna i ett syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

I dagens samhälle produceras det ständigt nya produkter och tjänster, antingen som ett resultat 

av att ny teknik tas fram eller för att möta konsumenters existerande behov och efterfrågan 

(Johansson & Svengren Holm 2008). För att kunna lansera en produkt på ett säkert och 

lönsamt sätt krävs kunskap om marknaden (Wilson 2003). Kunskapen kan i sin tur behandla 

kunders förändrade behov och problem hos användare och kan ge möjligheter till nya 

lösningar (Johansson & Svengren Holm 2008). Det finns en mängd olika verktyg för att samla 

in information om användare, som exempelvis enkäter, fokusgrupper och intervjuer, som 

används vid marknads- och kundundersökningar (Kotler 2006). Denna kunskap vägleder 

sedan företagen i deras beslut och åtgärder i produktutvecklingsprocessen. Därmed minimeras 

riskerna för en misslyckad och olönsam produkt- eller tjänstelansering.   

 

En diskurs som utvecklats på senare år menar på att dessa traditionella 

marknadsundersökningsmetoder inte räcker till (Borja de Mozota 2003). Detta då en stor del 

av kundundersökningarna har handlat om att mäta attityder, vilket många företag har märkt 

inte är tillräckligt för att ta fram ny produkter eller tjänster (Johansson & Svengren Holm 

2008). Konsumenterna tillfrågas om vad de anser om produkten och vilka behov och 

önskemål de har. På så sätt menar bland andra Borja de Mozota (2003) att konsumenternas 

medvetna behov kartläggs, men det är omöjligt att säga något om deras omedvetna behov, då 

de är just omedvetna. Därmed är dessa traditionella marknadsundersökningar inte passande i 

samband med framtagning av nya innovativa produkter och tjänster.  
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Inom produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt är det vanligt att de två disciplinerna 

marknadsföring och industridesign möts. Detta möte har uppmärksammats av Johansson och 

Svengren Holm:  

 

I en diskussion om skillnader och likheter mellan marknadsföring och industridesign är 

det framförallt i samband med kundundersökningar som input för produktutveckling, 

som marknadsföring och design möts. 

(Johansson, Svengren Holm, 2008, s. 58) 

 

Inom marknadsföringsområdet erbjuds som tidigare nämnts en rad olika 

undersökningsmetoder för att skaffa sig information om konsumenters beteende, behov och 

önskemål (Johansson & Svengren Holm 2008). På liknande sätt arbetar industridesigners 

bland annat med funktions- och användarstudier för att skapa förståelse för konsumenters 

interagerande med produkter.  Dock finns enligt litteraturen en hel del skillnader att utskilja 

mellan de olika professionernas förhållnings- och tillvägagångssätt. Medan marknadsföring, 

enligt flertalet forskare (se exempelvis Kotler 1994), till stor del bygger på begrepp som 

rationalitet, mätbarhet och säkerhet, tillämpas ett mer friare synsätt inom industridesign. 

Industridesigners metoder för att samla in information kan exempelvis bestå av att samla in 

visuella material, fotografier, information om konkurrenters produkter, etc (Bruce & Cooper 

1997).  

 

En annan tydlig skillnad som framkommit mellan marknadsförare och industridesigners är 

synen på objektivitet och subjektivitet i samband med kundundersökningar. Inom traditionell 

marknadsföring är det som sagt viktigt att arbeta utefter ett objektivt förhållningssätt, det vill 

säga att undersökaren förhåller sig objektiv i förhållande till undersökningsobjektet, både vad 

gäller kvalitativa samt kvantitativa undersökningsmetoder. Industridesigners däremot grundar 

istället sitt förhållningssätt på en subjektivitet där den egna intuitiva upplevelsen bejakas 

(Johansson & Svengren Holm 2008). Ett exempel på detta ses i artikeln ”Marketing and 

Design: Rivals or Partners?” där författarna beskriver ett forskningsprojekt som genomfördes 

på Stockholms universitet med ett antal studenter för att undersöka relationen mellan 

industridesigners och marknadsförare. Då marknadsförare la stor vikt vid objektivitet, litade 

industridesignerns istället på sin subjektiva upplevelse och empatiska förmåga. Detta 

förhållande blev tydligt då studenterna arbetade separat med att tolka betydelsen av rädsla. 
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Marknadsföringsstudenterna inledde arbetet med att brainstorma och intervjuade sedan 

experter och andra relevanta personer. Designstudenterna däremot valde att utgå från vad 

rädsla betydde för dem själva och övernattade därför på en kyrkogård för att uppleva rädsla. 

(Svengren & Johansson 2005)  

 

Ett typiskt tillvägagångssätt för designers, som går att koppla till detta subjektiva 

tillvägagångssätt och empatiska förmåga, är observation. Det vanliga för designers är att 

observera människors beteenden vid användning av produkten eller tjänsten i den aktuella 

kontexten (Johansson & Svengren Holm 2008). Detta tillvägagångssätt uppmärksammades av 

Leonard och Rayport (1997) som sedan kom att kalla det Empathic Design. De hävdar bland 

annat att människor är generellt sett opålitliga vad gäller att berätta om det egna beteendet, 

men att det går att komma runt detta dilemma via observation, då observatören förlitar sig på 

verkliga händelser snarare än utsagor om det egna beteendet.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Som tidigare beskrivits behöver företag i samband med produkt- och 

tjänsteutvecklingsprojekt informationsunderlag som hjälper och vägleder dem i deras 

beslutsfattande. De traditionella marknadsundersökningarna avslöjar åsikter och attityder 

bland användare, men uppvisar brister när det kommer till att upptäcka de dolda, omedvetna 

behoven. För att lyckas upptäcka dessa dolda behov krävs det som sagt att man observerar 

användaren i dess egen kontext. (Leonard och Rayport 1997) Ett tillvägagångssätt som är 

vanligt bland industridesigners, där de med en empatisk förmåga observerar användare 

samtidigt som de bejakar den egna upplevelsen utan att se det som problematiskt.  

 

Denna studie avser dels att fokusera på problematiken kring att upptäcka dessa dolda behov, 

samt dels att jämföra marknadsförares och industridesigners arbetsmetodik vid produkt- och 

tjänsteutveckling. Vad finns det för likheter och skillnader mellan 

marknadsundersökningsföretags arbetsmetodik och industridesignbyråers arbetsmetodik, och 

hur arbetar dessa två olika typer av företag för att upptäcka konsumenters omedvetna behov?   
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1.3 Syfte och forskningsfrågor  

 

Syftet med studien är att kartlägga vilken metodik som används av yrkesverksamma 

industridesigners samt av marknadsförare för att samla in information i samband med 

produkt- och tjänsteutveckling. Därefter syftar studien att jämföra dessa två yrkesgruppers 

metodiker med varandra samt att ställa dem mot den rådande teoretiska diskursen. 

 

Detta syfte konkretiseras och förtydligas i nedanstående för studie uppställda frågor: 

 

1. Hur står sig marknadsundersökningsföretags och industridesignbyråers 

arbetsmetodiker i kontrast till en traditionell marknadsföringsmodell som Marketing 

research process? 

 

2. Hur står sig marknadsundersökningsföretags och industridesignbyråers arbetsmetodik 

i kontrast till de rådande föreställningarna inom diskursen gällande Design Thinking? 

 

3. Hur står sig marknadsundersökningsföretags och industridesignbyråers arbetsmetodik 

i kontrast till, den inom designbranschen typiska observationsmetoden, Empathic 

Design? 

 

Förhoppningen med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hur yrkesverksamma 

industridesigners samt marknadsförare arbetar med produktutveckling. Detta i syfte att 

ifrågasätta och eventuellt komplettera den rådande diskursen, samt lägga en grund till vidare 

forskning.   
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2 Metod  

Under detta kapitel redogörs för forskningsdesign, ansats, urval, insamling av empiri, 

databearbetning och analys, samt metodkritik. Meningen är att läsaren ska få en 

övergripande blick över hur uppsatsarbetet gått tillväga.  

 

2.1 Forskningsdesign  

 

Under hela studiens gång har den vetenskapliga diskussionen gällande bristerna med 

traditionella marknadsundersökningar (se exempelvis Borja de Mozota 2003 och Johansson & 

Svengren Holm 2008) legat som grund och den totala forskningsdesignen har formats utefter 

denna. Då syftet med studien är att kartlägga marknadsförares respektive industridesigners 

arbetsmetodiker vid produktutveckling, lämpar sig en forskningsdesign med en kvalitativ 

utgångspunkt. Detta då främst mjuka värden är av relevans för att bemöta 

problemformuleringen. Fallstudier med flera företag hade gett ett omfattande empiriskt 

underlag. Men för att besvara de ställda frågeställningarna och med tanke på de givna 

villkoren för studien var intervjuer lämpligast. Dessa primärdata kompletterades med 

sekundärdata för att få ett så rikt och tillfredställande underlaga som möjligt. Empirin tolkades 

och analyserades sedan utefter de valda teorierna. Detta resulterade i slutsatser som besvarade 

de ställda frågeställningarna.       

 

2.2 Ansats  

 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit den rådande vetenskapliga diskursen gällande 

bristerna med traditionella marknadsundersökningar (se exempelvis Borja de Mozota 2003 

och Johansson & Svengren Holm 2008). Således har en deduktiv ansats tillämpats. Med 

utgångspunkt från den vetenskapliga diskursen samlades empiri in och därefter jämfördes 

teorier med den insamlade empirin. Detta med avsikten att urskilja likheter och skillnader 

mellan de undersökta företagens arbetsmetodiker och vad som förespråkas inom de valda 

teorierna.  
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2.2 Urval  

 

Urvalet för denna studie är gjort med avsikten att ge ett så stort spann mellan företagens 

kompetens och position på marknaden som möjligt. Att maximera variationen är enligt Tufte 

& Johannessen (2002) önskvärt vid kvalitativa metoder. Detta så att urvalet på så vis ska vara 

så representativt för populationen som möjligt. TNS Sifo är Sveriges ledande 

marknadsundersökningsföretag och lägger fokus på kvantitativa och klassiska metoder. 

Transformator har tjänstedesign som nisch och medarbetarna är i stor utsträckning utbildade 

industridesigners. Myra Industriell Design är ett renodlat industridesignföretag, som arbetar 

med produktutveckling utifrån en arbetsmetodik typisk för just industridesigners. Skillnaderna 

och likheterna som kan urskiljas ur dessa tre företags arbetsmetodik ger undersökningen en 

bra stomme för att utreda huruvida industridesigners och marknadsförare arbetar på olika sätt, 

något som det hävdats i den litteratur som behandlar den rådande diskussionen inom ämnet. 

Personerna som intervjuats hos respektive företag valdes ut med tanke på dess relevans för 

uppsatsens frågeställningar. Intervjuobjekten har alla beslutspositioner inom företaget, samt är 

insatta i den arbetsmetodik som praktiseras på företaget. Den information som erhållits från 

dem anses därav representativ för företaget i stort.    

     

2.3 Insamling av empiri  

2.3.1 Primärdata   

 

En intervjuguide (se bilaga 1) användes, vilket är en form av checklista med teman som ska 

tas upp under intervjun (Jacobsen 1993). Dessa teman utformades med utgångspunkt i det 

rådande vetenskapliga resonemanget, där fokus låg på dessa två yrkesgruppers arbetssätt och 

perspektiv. Då intervjuerna byggde på teman behöver frågorna enligt Jacobsen (1993) inte 

komma i en viss ordningsföljd, utan syftet är att samtliga intervjuer ska ge likartade utfall. 

Intervjuerna utfördes på ett semistrukturerat sätt, genom en blandning av halvt öppna och 

styrda frågor. Öppna frågor skiljer sig ifrån slutna i karaktären av det utrymme som svaren 

finns inom. Desto fler svarsmöjligheter som finns, desto öppnare frågor är det. Det måste 

finnas en balansgång i styrningen av frågorna. För att få reda på någonting unikt går det inte 
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att styra intervjun i en viss riktning, men det är även viktigt att den intervjuade personen inte 

svävar för långt ut bort ifrån temat. (Ibid)    

  

En intervju med vardera valt företag genomfördes på cirka en timme. Innan intervjun 

påbörjades upplystes intervjuobjektet om dennes anonymitet i uppsatsen. Företagen 

anonymiserades dock inte då kännedom om respektive företags historia och position på 

marknaden ger studien ytterligare trovärdighet och tyngd. Detta tilläts och godkändes av de 

samtliga intervjuade representanterna från respektive företag. Vid intervjutillfället gavs först 

en snabb presentation av uppsatsens syfte, samt en sammanfattning av de teman som intervjun 

skulle hållas kring. Intervjuobjekten tillfrågades därefter om de godkände att intervjun 

spelades in, något som samtliga godkände. Intervjuguiden var uppbyggd utefter en mall som 

var den samma för samtliga, men samtidigt inspirerad av sekundärdata som samlats in från 

respektive företags hemsida. Mot intervjuns slut tillfrågades intervjuobjektet om denne gick 

med på att bli kontaktad igen, via antingen mail eller telefon vid eventuella oklarheter, något 

som alla sa ja till. Uppföljande intervjuer genomfördes dock inte då den insamlade empirin 

från respektive företags hemsida samt från de hållna intervjuerna var tillräcklig för att 

genomföra denna studie.  

     

2.3.2 Sekundär data 

2.3.2.1 Litteratur och tidigare forskning  

 

För att få en så rättvis bild som möjligt av den rådande diskussionen som finns kring ämnet 

genomfördes ett inledande förarbete. Litteratur och tidigare forskning med anknytning till 

ämnet bearbetades. Diskussionen uppmärksammades initialt i litteratur skriven av 

designmanagementforskaren Borja de Mozota (2003). Därefter gjordes en sökning på 

sökorden: designresearch och marketing research och då upptäcktes ytterligare artiklar och 

litteratur gällande samma diskussion. Bland annat av Johansson & Svengren Holm (2008, 

2009). Dessa forskares litteratur och artiklar har varit huvudreferenserna för denna studie. 

Utöver dessa användes även referenser som Kotler (2006), Wilson (2003), Leonard och 

Rayport (1997) och Bruce and Cooper (1997) för att komplettera skildringen av den rådande 

diskursen.  
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2.3.2.2 Förberedelse inför intervjuerna   

 

Konsten att intervjua innebär en kombination av improvisation och förberedelser. Som 

vid alla former av improvisation, från jazz till tjurfäktning, gäller mottot att ju bättre 

förberedd man är, desto bättre lyckas man med sina improvisationer. 

(Jacobsen 1993 s.175) 

 

För att få en uppfattning om hur företagen, som undersökts i studien, arbetar med 

marknadsundersökningar samlades först sekundärdata in från respektive företags hemsida. 

Informationen var i regel mycket utförlig och processerna var ofta grundligt beskrivna. Dessa 

data ligger till grund för empirin som presenterats, skriven tillsammans med primärdata från 

intervjuerna, till en sammanhängande och flytande text. Detta för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt presentera empirin för läsaren, samt att en uppdelning mellan primärdata och 

sekundärdata i empirikapitlet inte var nödvändig för studiens syfte.        

 

2.4 Databearbetning och analys  

 

Sekundärdata som samlats in från hemsidorna är sammanställd som en löpande text, vilken 

kompletterades av primärdata, som erhållits genom intervjuer med vardera företag. Att 

presentera data som en sammankopplad helhet byggd på en logisk struktur är kännetecknande 

för en strategi för presentation av kvalitativa data som Nylén (2005) kallar ”den 

sammanhållna fallbeskrivningen”. Vilket innebär att empirin, som presenteras på ett relativt 

strukturerat, samt opersonligt sätt, ska förmedla en kunskap om verkligheten, vilken läggas 

som grund för den kommande analysen. Strukturen är till för att empirins innehåll ska 

presenteras på bästa möjliga sätt och skapa en trovärdighet inför analys och tolkning. Därav 

används även citat. (Nylén 2005) Detta tillvägagångssätt lämpar sig bäst för denna studie då 

det ger en helhetsbild av respektive företags arbetsprocesser, samt för att det förbättrar flödet i 

presentationen av empirin. Alternativa tillvägagångssätt, där empirin delats upp mellan 

primärdata och sekundärdata, tillämpades därmed inte i denna studie.          

 

Varje intervju transkriberades för att försäkra att all essentiell information kunde tas i 

beaktning för kommande analys och slutsats. Från varje transkribering plockades all väsentlig 
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information ut och sammanställdes med sekundärdata, för att forma en sammanhängande 

beskrivning av varje företags arbetsmetodik. I empiriavsnittet är texterna för varje företag 

uppbyggd på så vis att först ges en introduktion av företaget och dess perspektiv. Sedan 

presenteras företagets arbetsmetodik och dess olika steg. Källhänvisningar visar på om 

informationen kommer från hemsidan eller intervjuobjektet. Alla intervjuobjekt anses, på 

grund av sina positioner på företaget, vara representativa för företaget i stort, så deras 

uttalanden återges som att företaget är av samma uppfattning.     

 

Den största delen av den teoretiska referensramen fastställdes i förarbetet, men vissa inslag av 

tillkom även efter att empirin samlats in. Den teori som tidigt och fullständigt fastlades var 

Marketing Research Process. Dock utvecklades och kompletterades teorikapitlen gällande 

Design Thinking och Empathic Design vid ett senare skede, men att även dessa tidigt valdes 

ut för studien.               

 

I analys och tolkning ställdes alla företagen mot de valda teorierna för att urskilja likheter och 

skillnader dem emellan. Dessa tolkningar resulterade sedan i slutsatser, som presenterades i 

kapitlet med samma namn. Upplägget av analys och tolkning användes för att förtydliga för 

läsaren, så att denne på ett enkelt och strukturerat sätt ska kunna följa med i de resonemang 

som gjorts.     

 

2.5 Metodkritik  

2.5.1 Reliabilitet  

 

Vid datainsamlingen användes sekundärdata från respektive företags hemsida. Då Internet 

ständigt utvecklas kan dessa data komma att förändras eller försvinna i framtiden, men på 

grund av att data som sagt är inhämtad från företagets officiella hemsida är det stark kopplat 

till företaget och skulle informationen ändras är det för att företaget i sig förändrats. Vid 

sammanställning av sekundärdata kan misstolkningar ha skett, men då empirin 

kompletterades av primärdata från intervjuer bör dessa missförstånd ha retts ut. All 

information från hemsidorna har inte angetts, men den har då inte varit relevant information 

för uppsatsens syfte och hade inte påverkat analysen och slutsatserna.  
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De primärdata som användes i studien kom från kvalitativa intervjuer med representanter för 

de tre företagen. Val av intervjuobjekt påverkade självklart de data som presenterades i 

empirin. Dock anses personerna, på grund av sina positioner på företagen, vara representativa 

för företaget i stort. Ett större antal intervjuobjekt hade dock varit att föredra. Även ett större 

antal företag hade gett ett bättre urval och en tillförlitligare bild av verkligheten. Dock anses 

de tre företagen som valts ge en bra bredd och dess skillnader och likheter ger en bra stomme 

för att kunna svara på studiens syfte.    

 

Reliabiliteten kan som sagt ifrågasättas då en upprepning av studien kan ge ett annat resultat, 

på grund av att författarnas syn och tolkning spelat stor roll för urvalet av relevant data som 

ska presenteras i empirin, samt analys och tolkning av dessa data i analys och tolknings 

kapitlet. Detta går dock inte att kringgå vid kvalitativa metoder, då författaren omöjligt kan 

hålla sig helt objektiv. Kvalitativa intervjuer som val av metod kan ha påverkat reliabiliteten, 

men för uppsatsens syfte var metoden det bästa valet.   

     

2.5.2 Validitet  

 

Valet av företag anses som tidigare nämnt ge en bra stomme för att på ett tillfredställande sätt 

svara på syftet med studien. Förvisso kan det argumenteras att urvalet varit för litet och att 

både fler företag, samt fler intervjuobjekt per företag hade gett en högre validitet. Studien har 

dock mätt det som den syftat till att göra då företagen är representativa för den rådande 

vetenskapliga diskursen gällande industridesigners och marknadsförare.  
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3 Teoretisk referensram  

I följande teoriavsnitt redogörs för de teorier som valts för studien. Dessa har valts för att 

möjliggöra tolkning av den insamlade empirin utifrån teorier representativa för den rådande 

diskursen. De valda teorierna är Marketing Research Process, Design Thinking samt 

Empathic Design. 

  

3.1 Marketing Research Process  

 

Enligt Kotler (2006) handlar marknadsföring kortfattat om att möta människors behov på ett 

sätt som är lönsamt för företaget. Han menar på att det är vikigt för marknadsföraren att förstå 

sin valda målgrupps behov, hur de tänker och beter sig. Det är en marknadsundersökares jobb 

är att ta fram just denna kunskap om konsumenters attityder och beteende. (Kotler 2006)  

 

The job is not to find the right customers for your products, but the right products for 

your customers  

(Kotler 2006, s.16) 

 

En effektiv marknadsundersökning bör enligt Kotler (2006) innehålla de sex stegen som visas 

i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Marketing Research Process (Kotler 2006 s. 103) 

Define the problem and research objevtives 

Develop the research plan 

 

Collect the information 

 

Analyze the information 

 

Present the findings 

 

Make the decision 
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En marknadsundersökning kan ses som ett instrument för planering och styrning för ett 

företag i dess beslutsprocess. Vidare fungerar även marknadsundersökningen som en metod 

för att verifiera det beslut som tagits, huruvida det varit bra eller dåligt. En undersökning kan 

även genomföras för att försöka förstå marknaden och dess aktörer, för att på så vis kunna 

uppfylla deras behov. (Christensen et al, 2001) Wilson (2003) definierar 

marknadsundersökningar som: 

 

The collection, analysis and communication of information undertaken to assist 

decision making in marketning  

(Wilson 2003, s.4) 

 

3.1.1 Steg 1: Definiera problemet och objektet för marknadsundersökningen 

 

I det första steget är det viktigt att marknadsföraren inte definierar problemet för brett. Genom 

att försöka hitta all information om en marknad, kan den viktiga informationen gå förlorad i 

ett hav av irrelevant information. Att istället definiera problemet alltför snävt är inte heller att 

rekommendera, då problemet kan vara större än vad det till en början gett sken av. Utefter den 

information som samlas in, bör en diskussion ske för att komma fram till ett specifikt 

undersökningsobjektiv. Dock är inte alla marknadsundersökningar möjliga att göra specifika, 

för ett visst objekt, då vissa undersökningar har en explorativ natur eller är rent beskrivande. 

(Kotler 2006)  

 

3.1.2 Steg 2: Utveckla en marknadsundersökningsplan 

 

I steg två görs en plan som avser att samla in nödvändig data på ett så effektivt sätt som 

möjligt, antingen primärt, sekundärt eller på båda sätten. Primärdata kan enligt Kotler (2006) 

huvudsakligen samlas in på fem olika sätt, genom observationer, fokusgrupper, 

undersökningar, beteendedata, samt experiment. 
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3.1.2.1 Observationer  

 

Observationer är en metod där konsumentens beteende observeras utan att några frågor ställs, 

då syftet är att denne ska bete sig som denne gör när den är ensam. Wilson (2003) påpekar 

därav att observationer endast kan mäta beteenden, inte undersöka orsaken till detta beteende, 

konsumentens attityd till sitt agerande, eller vilken sannolikheten är att denne kommer 

upprepa samma handling vid ett annat tillfälle. Dessutom påpekar Wilson (Ibid) att 

människors beteende i sitt hem i regel inte går att observera, utan att observationer i regel 

endast kan utföras i offentliga miljöer. Kotler (2006) tar dock upp ett exempel där en 

marknadsundersökningsgrupp följde med familjer in i deras hem med videokameror och 

spelade in flera timmar, som sedan redigerades till 30 minuters filmer, vilka sedan användes 

som underlag för att analysera konsumenternas beteende. Både Kotler (2006) och Wilson 

(2003) är emellertid överens om att observationer lämpar sig bäst för att undersöka 

konsumenters köpbeteende i affärer.  

 

Observationer ger marknadsundersökaren möjlighet att komma runt några av problemen som 

kan uppstå vid intervjuer och enkäter. Det kan finnas stora skillnader mellan vad människor 

säger och vad de faktiskt gör. Människor är inte medvetna om sitt eget beteende och därav 

kommer de inte ta upp det under intervjun eller i enkäten. Den intervjuades verbala 

kapaciteter kan begränsa kvalitén av svaren som ges. (Wilson 2003)   

   

3.1.2.2 Fokusgrupper  

 

Fokusgrupper består av sex till tio personer, vilka är speciellt utvalda utifrån olika kriterier, 

för att tillsamman diskutera olika ämnen som är av intresse. Marknadsundersökaren gör i 

förväg ordning en lista med frågor som skall tas upp under mötet, detta för att de 

medverkande i fokusgruppen skall hålla sig till rätt ämne. Deras diskussioner spelas i regel in 

för att underlätta analysen. Det är viktigt att marknadsundersökaren är medveten om att 

fokusgruppens åsikter inte är representativa för hela befolkningen, då urvalet ofta är väldigt 

litet. (Kotler 2006) Forskning har visat på att personer är villigare att pratar om ett ämne, om 

de är medvetna om att andra tycker likadant. De pratar dessutom lättare detaljerat om ämnet 

då de är i en diskussion med andra, än om de blir tillfrågade en fråga direkt. Därav kan 
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gruppdiskussioner ge marknadsundersökaren en rikare och mer detaljerad information om ett 

ämne. (Wilson 2003)      

  

3.1.2.3 Undersökningar  

 

Denna metod används av företag för att ta reda på och mäta konsumenters kunskap, 

föreställningar, preferenser, samt belåtenhet, mot den allmänna populationen. (Kotler 2006) 

Undersökningen genomförs på ett strukturerat sätt och kan genomföras verbalt, i skrift, eller 

vid internetbaserade databaser. (Wilson 2003) 

 

3.1.2.4 Beteendedata  

 

En konsument lämnar kontinuerligt information om dess köpbeteende, i konsumentdatabaser, 

samt vid själva köptillfället, huruvida köpet görs via en katalog, på internet, eller när varan 

scannas i affären. Denna information är mycket intressant för marknadsundersökare att 

analysera, då en konsuments faktiska köp reflekterar på dess preferenser och är dessutom ofta 

mer tillförlitliga än det som konsumenten uttryckligen säger till marknadsundersökaren. 

(Kotler 2006)      

 

3.1.2.5 Experiment  

 

Ur ren validitetssynpunkt i forskningssammanhang är experiment den främsta metoden. Syftet 

med experiment är att finna orsakssamband, genom att utesluta alternativa hypoteser. 

Experiment kräver val av en, för underökningens syfte, passande grupp som ska undergå vissa 

tester. (Kotler 2006) Konsumententbeteende och attityder kan undersökas genom att 

systematiskt styra och ändra en marknadsföringsvariabel, medan den andra förblir konstant. 

Exempelvis vid lanseringen av en ny produkt kan marknadsundersökaren ändra storleken på 

produkten, medan de övriga variablerna, så som pris, förpackning, reklam etc, behålls 

konstanta, för att se om just variabeln storlek påverkar konsumenternas köpbeteende. (Wilson 

2003) 
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3.1.2.6 Instrument för insamling av data  

 

Tre huvudinstrument kan användas för att samla in primärdata, enkäter, kvalitativa metoder, 

samt mekanisk utrustning. En enkät består av ett antal frågor som respondenten besvarar. 

Denna metod är flexibel och är därför den absolut främsta metoden för insamling av 

primärdata. Kvalitativa metoder är kreativa och mer ostrukturerade, vilka gör att 

marknadsföraren kan undersöka konsumenters preferenser som annars kan vara svåra att nå. 

Kotler (2006) nämner även några tekniker som används av designfirman IDEO för förståelse 

av konsumenters upplevelser. På grund av den frihet som ges både respondenten, samt 

marknadsundersökaren, lämpar sig metoden som första steg vid undersökning av 

konsumenters varumärkes och produktpreferenser. Kotler (2006) anser dock att kvalitativa 

metoder även har sina nackdelar. På grund av att urvalet ofta är väldigt litet behöver inte 

resultatet nödvändigtvis vara representativt för den övriga befolkningen. Tolkningen av 

resultatet kan dessutom variera, då olika marknadsundersökare som undersöker samma sak 

kan komma till olika slutsatser. Mekanisk utrustning används ibland vid 

marknadsundersökningar. Kotler tar upp exempel på detta som speciella ögonkameror som 

studerar respondentens ögonrörelser för att se vart dennes blick landar först, samt hur länge 

den stannar kvar på ett specifikt objekt och så vidare. Den tekniska utvecklingen på senare år 

har möjliggjort användningen av bland annat hudsensorer och scannrar som vid 

marknadsundersökningar mäter människors hjärnaktivitet . (Kotler 2006)           

 

3.1.3 Steg 3: Samla information  

 

I steg tre samlas all relevant data in. Detta steg är i regel den del av processen som kostar 

mest, samt där flest fel kan uppstå. Exempel på detta kan vara att de som ämnas undersökas 

inte är villiga att medverka eller att de inte ger ett sanningsenligt svar.  (Kotler 2006)  

   

3.1.4 Steg 4: Analysera informationen 

 

Steg fyra syftar till att analysera all den information som samlats in. (Kotler 2006) Val av 

analysmetod är helt beroende på vilken typ av data som samlats in, den specifika 

insamlingsmetod som använts, samt för vilket syfte undersökningen genomförts. En specifik 



 

16 

 

skillnad ligger i analysen av de olika metoder anpassade för kvalitativdata, samt 

kvantitativdata. (Wilson 2003)        

   

3.1.5 Steg 5: Presentera data 

 

I steg fem presenteras de resultat och slutsatser som marknadsundersökningen gett för 

beslutsfattarna. Än en gång så är det viktigt att endast relevant information tas med vid 

presentationen. (Kotler 2006) Många gånger är presentationen lika viktig, om inte viktigare, 

än själva undersökningen i sig. Marknadsundersökaren måste visa fram resultaten på ett sätt 

som är passande för åhörarna, då de i regel ska fatta sina beslut grundade på den data som 

presenteras. Tabeller och grafer är bra för att på ett effektivt och kortfattat sätt öka åhörarnas 

förståelse.  (Wilson 2003) 

 

3.1.6 Steg 6: Beslutsfattandet  

 

Det sista steget, steg sex, handlar om beslutstagandet. Förhoppningarna är att 

marknadsundersökningarna ska ha gett ett så pass bra underlag så att beslut lätt skall kunna 

tas. Ifall de resultat som marknadsundersökningen visar på är fullt förlitliga och resultaten 

talar för investeringen, bör denna satsning göras. Är resultaten dock inte förlitliga, eller visar 

på att investeringen inte vore lönsam, bör beslutet bli att lägga ner planerna för detta projekt. I 

vissa fall kan även ett beslut om att ytterligare marknadsundersökningar bör genomföras vara 

aktuellt. (Kotler 2006)    
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3.2 Design Thinking  

 

Ett fenomen som blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren är Design Thinking. 

Kortfattat beskrivs det som ett kreativt angreppssätt som bygger på designmetodik och som 

kan tillämpas både för produkter och för tjänster (Rylander 2009). Nedanstående citat 

konkretiserar ytterligare dess huvudsakliga innebörd: 

 

Design thinking is an approach that uses the designer’s sensibility and methods for 

problem solving to meet people’s needs in a technologically feasible and commercially 

viable way. In other words, design thinking is human-centered innovation. 

(Brown, 2010) 

Att vara en designtänkare bör nödvändigtvis inte innebära att man har en designbakgrund eller 

har gått en designutbildning (Brown 2008). Brown (2008) listar specifika egenskaper som är 

typiska för en designtänkare, vilka är:  

 

Empati - De kan föreställa sig världen utifrån olika perspektiv: kollegor, klienter, 

slutanvändare och kunder (nuvarande och potentiella). Genom att alltid utgå från användaren 

kan designtänkare ha föreställningar om outtalade och latenta behov. De lägger märke till 

saker som andra missar och använder dessa insikter till att inspirera innovation.  

 

Integrerat tänkande - De förlitar sig inte enbart på analytiska processer som producerar 

antaganden eller val, utan uppvisar även förmågan att se till alla de ibland motstridiga 

aspekterna förekommande för ett problem, för att sedan ta fram nya lösningar som dramatiskt 

förbättrar de redan existerande alternativen. 

 

Optimism - Oavsett hur utmanande ett problem ter sig vara finns det alltid enligt 

designtänkare minst en potentiell lösning som är bättre än de existerande lösningarna.  

 

Experimentella - Betydelsefulla innovationer kan inte komma ur stegvisa förändringar. 

Designtänkare ställer sig frågor om och undersöker begränsningar på kreativa sätt som leder 

till helt nya riktningar inom problemlösning. 
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Samarbeten - Produkter, tjänster och upplevelsers ökande komplexitet har ersatt myten om det 

ensamma geniet, med verkligheten om entusiastiska interdisciplinära samarbeten. De bästa 

designtänkarna arbetar tillsammans med personer med andra disciplinära bakgrunder för att 

lösa problem. (Brown 2008) 

 

När designers och designtänkare närmar sig problem ifrågasätter de alla aspekter kontinuerligt 

och har ständigt viljan att ta risker med lösningar (Bruce & Cooper 1997). De har en tydlig 

användarfokus, då utgångspunkten alltid ligger hos slutanvändaren och dess behov. (Rylander 

2009) Utnyttjas denna kompetens på rätt sätt är det en ovärderlig resurs för företag. De ser 

även problem som att de är utan slut (open ended), det vill säga att de är svåra att avgränsa 

samt att kravspecifikationerna är motsägelsefulla och föränderliga. De finns därmed enligt 

dem inga rätta eller felaktiga lösningar, utan endast bättre eller sämre lösningar. (Rylander 

2009) De arbetar inte enbart på en intellektuell eller ”know-how-nivå”, utan de arbetar även 

intuitivt och sinnligt för att förstå varför (”know what”). (Bruce & Cooper 1997)  

 

Designers använder en kombination av intuition, förståelse och innehavande kunskap för att ta 

fram en designlösning. Deras sinne kan delas upp utefter tre sidor: den uppfinningsrika, den 

konstnärliga och den logiska eller rationella sidan. Den uppfinningsrika designern använder 

denna sida för att utveckla lösningar till problem. Den konstnärliga är svår att definiera och 

har mer att göra med känsla för smak och känslighet. Den rationella sidan består av 

designerns förmåga att analysera och hantera den uppfinningsrika sidan samt den konstnärliga 

sidan för att därefter kunna ta ett beslut. (Bruce & Cooper 1997). 

 

Ekonomer och ingenjörer angreppssätt till att lösa problem skiljer sig i grunden från vad 

designers och designtänkares får lära sig under deras utbildningar. Inom en designutbildning 

sker bland annat lärande via interaktion med fysiska samt visuella inslag och designstudios 

används som en viktig pedagogisk enhet. (Rylander 2009) De lär sig att lösa problem genom 

att praktiskt testa på saker och fysiskt lösa problem, det vill säga de tänker med händerna 

genom att skissa, snarare än att studera och analysera processer (Lawson 2006). Designers 

använder sin intuition, och sina skisser och prototyper för att komma fram till slutliga 

lösningar. (Rylander 2009).   
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3.3 Empathic Design  

 

Ett tillvägagångssätt för att identifiera latenta eller omedvetna konsumentbehov är Empathic 

Design. Metoden är vanlig bland designers och används bland annat av den internationella 

designfirman IDEO. Den går ut på att man observerar konsumenterna i deras egen kontext för 

att på så vis identifiera behov som konsumenten oftast inte ens själv är medveten om. (Stamm 

2003) Upphovsmännen till benämningen Empathic Design, Leonard och Rayport (1997) från 

Harvard University menar på att grunden inom metoden är just observation och att 

konsumenten observeras samtidigt som denne använder produkten eller tjänsten i dennes egen 

miljö. Detta till skillnad från traditionella observationstekniker som exempelvis fokusgrupper, 

användarlaboratorium med flera, där användare studeras bortom sin egen hemmamiljö 

(Lenoard & Rayport 1997). Genom denna metod kan upptäckter ske gällande oväntade 

användningsområden för produkten eller tjänsten, samt upptäckter kring användarproblem 

som inte uppkommit via exempelvis enkäter (Stamm 2003).  Tekniken eller metoden följer 

enligt Rayport och Leonard (1997) vanligtvis följande 5-stegsprocess: 

 

Observation 

Vilka ska observeras? Det kan vara konsumenter, icke-konsumenter, konsumenters 

konsumenter. Därefter ska man ställa sig frågan vem ska observera? Rayport och Leonard 

(1997) föreslår att det bästa är sätta samman ett grupp bestående av personer med olika 

expertis. Detta då de med olika erfarenheter och kunskaper fokuserar på olika saker samtidigt 

som de observerar en och samma aktivitet. Den tredje frågan man ska ställa sig är vad eller 

vilket beteende ska observeras?  Personerna som ska observeras bör ägna sig åt deras normala 

rutiner – spela, äta, slappna av eller arbeta hemma eller på jobbet. Det är viktigt att 

observationen sker i användarens egna och rutinmässiga kontext eller miljö. Detta är 

avgörande och mycket mer fördelaktigt än konstlade och tillfälligt framtagna miljöer för 

fokusgrupper som exempelvis ett konferensrum eller ett laboratorium.  

 

Insamling av data 

Data som samlas in är till största del av visuell, auditiv sensorisk natur. Vanliga verktyg är 

därför videokameror och fotokameror. Data i form av svar till frågor är väldigt begränsat då 

de frågor som ställs under observation är breda och få. Ett exempel på en sådan fråga kan 

vara: varför gör du så? 
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Reflektion och analys 

Efter att data samlas in på observationsplatsen återvänder observatörerna för att tillsammans 

med övriga projektmedlemmar granska den visuella datan. Dessa övriga projektmedlemmar, 

med ytterligare andra perspektiv, ställer sedan frågor som observatörerna eventuellt inte kan 

svara på och som då innebär att observatörerna åter får bege sig till den aktuella platsen för 

ytterligare observation. Det är under detta steg som projektgruppen försöker identifiera 

användarens alla potentiella problem och behov.     

 

Idégenerering 

Under denna del av processen tillämpas idégenerering specifikt i syfte att översätta 

observationerna till visuella eller grafiska representationer över möjliga lösningar. 

Idégenereringssessioner är enligt Rayport och Leonard (1997) värdefulla eftersom att man 

kommer fram till idéer under själva sessionerna, utan även för att de många gånger för med 

sig att projektmedlemmar kommer på idéer och koncept senare när de kommit hem.   

 

Framtagning av prototyper  

Det femte och sista steget handlar enligt Rayport och Leonard (1997) om att prototyper tas 

fram som visar på möjliga lösningar. De menar att ju radikalare en innovation är desto svårare 

är det att förstå hur en produkt ska se ut, dess funktioner samt hur den ska användas. Fysisk 

representation av ett koncept för en produkt eller tjänst stimulerar och underlättar vidare 

kommunikation. Det är oerhört mycket enklare att visa hur man har tänkt än att försöka 

förklara med enbart verbala uttryck. Det är vanligt att två prototyper används, en som 

redovisar för funktionen och en som redovisar för formen. Prototyper är ett kritiskt inslag 

enligt Rayport och Leonard (1997) inom processen för Empathic Design då de uppfyller 

nedanstående funktioner:  

 

 Prototyper förtydligar konceptet för den nya produkten eller tjänsten då det ska 

kommuniceras för alla inom utvecklingsteamet. 

 De gör det möjligt att kunna presentera konceptet för personer som formellt sett står 

utanför utvecklingsteamet.  

 De kan, med grund i deras fysiska natur, främja diskussioner och stimulera 

diskussioner med potentiella användare.  
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Rayport och Leonard (1997) har även i sin artikel Spark innovation through empathic design 

jämfört traditionella marknadsundersökningar med Empathic Design. De problemen som 

uppkommer vid undersökningar när människor tillfrågas och vad de tycker, kan lätt bemöts 

med observationsstudier.  Denna jämförelse kan tydligt ses i nedanstående tabell:   

 

Tabell 1. Jämförelse mellan då människor tillfrågas och observeras (Rayport och Leonard 1997) 

 

 Intervju (inquiry): Observation: 

Människor kan inte fråga efter saker som de 

inte vet är tekniskt möjligt 

Väl utvalda observerare har djup kunskap om 

företagets tekniska kapacitet  

Människor är generellt sett opålitliga vad gäller 

att berätta om det egna beteendet 

Observerare förlitar sig på verkliga händelser 

snarare än utsagor om beteenden. 

Människor tenderar att svara som de förväntas 

att svara 

Människor svarar inte på frågor, istället ger deras 

kroppsspråk samt spontana kommentarer icke-

verbala ledtrådar om deras känslor och reaktioner.   

Människor är mindre benägna att komma ihåg 

deras känslor och upplevelser kring produkter 

och tjänsters immateriella värden när de inte 

använder dem 

Genom att använda den aktuella produkten, 

tjänster eller prototyper stimuleras kommentarer 

kring immateriella värden som lukter eller känslor 

som uppstår när produkten eller tjänsten används 

Människors fantasi och därmed deras 

önskningar är bundna av deras erfarenheter. De 

upplever därför brister i deras miljö som 

normalt  

Tränade, tekniskt sofistikerade observerare kan se 

lösningar till icke-artikulerade behov 

Frågor är ofta partiska och reflekterar 

intervjuares omedvetna antaganden 

Observationer är öppna och varierande; tränade 

observatörer tenderar att eliminera varandras 

fördomar  

Frågor kan verka störande och avbryter 

människor naturliga flöden vid aktiviteter  

Observation som aldrig fullt ut kan verka diskret 

stör de normala aktiviteterna mindre än frågor 

Frågor hämmar möjligheten för användare att 

föreslå innovationer 

Observatörer ute i fält identifierar ofta 

användarinnovationer som kan kopieras och 

förbättras för hela marknaden 
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Rayport och Leonard (1997) menar dock att tekniker inom Empathic Design inte bör eller kan 

ersätta marknadsundersökningar, utan att de istället bidrar till ett flöde av idéer och att 

ytterligare tester krävs för att företag ska våga investera i tjänste- och utvecklingsprojekt. 
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4 Empiri  

I detta kapitel presenteras den sekundära, samt primära data som samlats in. Empirin delas 

upp utefter respektive undersökt företag, där först en företagspresentation ges per företag och 

därefter ges en beskrivning av deras arbetsmetodiker.  

 

4.1 TNS Sifo  

 

TNS och Research International gick samman 2009, vilket i Sverige innebar att Sifo Research 

International och TNS Gallup blev ett företag. Denna sammanslagning gjorde att TNS blev 

världsledande inom marknadsundersökningar. Idag är alltså TNS Sifo den svenska grenen i 

det globala företaget TNS och är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. De 

levererar marknadsinformation och insikter för att hjälpa sina kunder att ta rätt affärsmässiga 

beslut. Idag arbetar de framförallt med olika typer av kundmätningar, så som hur 

konsumenterna uppfattar varumärken, medieundersökningar, samt konsumentvanor. För 

denna uppsats är det deras arbete med innovation och produktutveckling som undersöks. 

(TNS Sifo 2010, A)   

 

Intervjuobjektet menade på att den klassiska modellen för marknadsundersökningar används 

av väldigt många, men att de bara kallar det för lite olika saker. Dock används den just för att 

se på varumärket, konsumentvanor, samt hur konsumenter läser av media för att ta några 

exempel. Det är när det kommer till innovationsprocessen som intervjuobjektet ser en skillnad 

mellan olika undersökningsföretag. En markant skillnad mellan den traditionella 

researchprocessen och innovationsprocessen är förhållningssättet till objektivitet. Vid 

klassiska marknadsundersökningar ligger stor vikt vid att frågorna som ställs ska vara 

konkreta och inte kunna misstolkas, så att alla undersökningsobjekt svarar på samma sätt. 

Frågorna måste vara absolut reala och kunna användas på internationella marknaden. (Intervju 

med TNS Sifo 2010) Intervjuobjektet ansåg att vid en innovationsprocess kan en misstolkning 

av frågan dock leda till att ett nytt spår upptäcks, vilket istället gynnar processen och uttryckte 

att: 

Vid innovation är det själva slutprodukten och mervärdet som är det viktiga, inte att 

frågorna är neutralt och statistiskt gångbara (Intervjuobjektet hos TNS Sifo). 
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Även kvalitativa metoder som kan anses vara typiskt klassiska används i innovations- och 

produktutvecklingsprocessen. Ett exempel på en välkänd metod är observationsstudier som 

intervjuobjektet säger att de på TNS Sifo använder sig mycket av. Intervjuobjektet menade på 

att det är en väsentlig skillnad på att se vad människor faktiskt gör, mot vad de säger att de 

gör. (Ibid 2010) De kan be intervjupersoner att spela in reflektioner och iakttagelser, eller 

skriva ner dem i en dagbok. Vidare kan personerna även få videofilma eller fotografera 

upplevelser som TNS Sifo är intresserade av att analysera. Denna analys av 

konsumentbeteende kan sedan användas för att förändra redan existerande produkter eller vid 

framtagning av helt nya produkter på marknaden. Övrig kvalitativ metodik som de använder 

sig av är fokusgrupper, djupintervjuer, samt semiotik som är en vetenskap om tecken och 

symboler och hur dessa tolkas. En fokusgrupp består av fem till tio personer som får diskutera 

kring ett ämne, vilket gör att varje individ får möjlighet att motivera varför de reagerar, tycker 

och tänker som de gör. Djupintervjuer gör TNS Sifo med enskilda människor då ämnet är för 

känsligt eller olämpligt att diskutera i grupp, eller när de vill ta reda på personers åsikter utan 

att de påverkas av andra människors åsikter. De använder semiotik för att analysera vad ett 

företag uttrycker med sin visuella kommunikation. (TNS Sifo 2010, B)   

 

De tekniker som TNS Sifo använder är framförallt utvecklade för konsumentvaror. Denna typ 

av varor är enligt dem mycket tacksamma då det handlar som variabler som smaker, 

förpackningar, utseende och former. Intervjuobjektet menar att tjänstekoncept är mer 

begränsade, då det på tjänstemarknaden inte funnits ett behov av innovation på samma sätt 

som för produkter. Produkter en livslängd på runt ett till två år, så de behöver förändras hela 

tiden för att varan ska få ett nyhetsvärde igen. På senare år har även tjänstemarknaden enligt 

intervjuobjektet börjat känna av ett innovationsbehov, men de är ännu ovana vid att behöva 

tänka i dessa snabba termer. Livscykeln på tjänstevaror är längre och är därav mer trögrörliga 

och inte lika flexibla som traditionella konsumentvaror. Intervjuobjektet påpekade även att 

rädslan för innovation finns dock hos många företag, även på produktmarknaden. Stora 

företag tenderar i regel att fokusera mer på innovation, då de har resurser och ofta ett 

internationellt perspektiv. Mindre företag har ofta inte en budget för innovativa projekt. När 

företag går in i en innovationsprocess så kan de enligt intervjuobjektet inte föreställa sig vad 

som kan komma ut av det hela. Detta skapar rädsla och TNS Sifo har därav tagit fram en bok 

med de tre stegen i deras innovationsprocess för att kunna beskriva hur den går till på ett 

tydligt sätt. De har även anordnat kundseminarier runt om i Sverige med företag för att 
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demonstrera hur en process i praktiken kan gå till, samt för att skapa kundkontakter. 

Exempelprocessen i boken bygger på idéer som kommit fram under kundseminarierna och 

visar just på hur TNS Sifo arbetar, vilka förutsättningar de har, vilka koncept som kom fram 

ur idégenereringen och även sedan vad slutprodukten blev. Tecknare och illustratörer har även 

illustrerat de olika stegen för att göra det extra tydligt för läsaren. TNS Sifos förhoppning är 

att boken ska få företaget att känna sig lite tryggare med innovationsprocessen. (Intervju med 

TNS Sifo 2010)  

 

4.1.1 Arbetsmetodik  

 

Vid innovation och produktutveckling använder sig TNS Sifo oftast av olika metoder. Dessa 

är framtagna för att finna en lucka på marknaden, ett reellt konsumentbehov. Dessa kan 

beskrivas som tre steg i en process, se figur 3. (Ibid 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen bild av TNS Sifos arbetsmetodik baserad på intervju med TNS-Sifo 2010-04-19 

 

4.1.1.1 Steg ett - SuperGroup  

 

Det är en process där de tar med så kallade kreativa konsumenter, tillsammans med kunden, 

utomstående experter, samt samordande från TNS Sifo i utvecklingsarbetet. Dessa kreativa 

konsumenter är testade med bland annat kreativitetstester och djupintervjuer och tanken är att 

konsumenterna ska stå i centrum för idéskapandet. Sedan får de genomgå en 

utbildningsprocess så att de är redo för att arbeta med kreativ lösningsproblematik. Att 

kunden är med i teamet är en viktig aspekt, för att de ska vara delaktiga under hela processen, 

Steg 1 - Supergroup 

Steg 2 - eValuate 

Steg 3 – MicroTest Noveau 
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från steg ett, samt att kunden har möjlighet att ge riktlinjer för arbetet så att fokus läggs på rätt 

saker, något som gör att de till viss del styr processen. Experterna är med för att ge en 

övergripande syn på arbetet och därefter komma med synpunkter, om så skulle behövas. 

Personer specialiserade på innovation från TNS Sifo leder den kreativa processen och tar fram 

de övningar som skall användas. (Ibid 2010, TNS Sifo 2010, C)  

 

SuperGroup är i regel en två dagars process. På den första dagen delas först alla deltagare in i 

mindre grupper, om fyra till fem personer. Vid varje bord finns verktyg som ska stimulera 

kreativiteten hos deltagarna, så som modell lera, kuber, pennor, papper och olika typer av 

former. TNS Sifo jobbar gärna över gränserna genom att ställa frågor som: Hur kan ett 

främmande formspråk inspirera denna produkt? Kan andra varumärkesidentiteter appliceras 

på denna produkt? Exempelvis om bilföretaget Jaguar skulle göra en glass, hur skulle den se 

ut, vilket formspråk, egenskaper blir grundläggande för produkten då? (Intervju med TNS 

Sifo 2010)          

 

Idégenereringsprocessen är en kombination av många olika tekniker som syftar till att hjälpa 

framförallt de kreativa konsumenterna att skapa fria tankegångar, men även öppna kreativa 

dialoger mellan deltagarna. Andra exempel på övningar som TNS Sifo använder kan vara att 

jobba med uppslagsverk, vykort, samt Mindmaps. Allt för att se problemställningen med 

andra ögon och skapa en kreativ stämning. Detta kan göras genom att problemet förstoras 

eller förminskas, eller genom att fokusera på dess negativa respektive positiva egenskaper.  

Intervjuobjektet betonar att det är omöjligt att bara sätta sig ner och idégenerera utifrån intet. 

De första 30 till 40 idéerna är i regel rent traditionella och att det är sen som de nya kreativa 

idéerna växer fram. Alla idéer är välkomna just för att ingen på förhand kan veta vad som i 

slutändan blir det bästa. Det är därför det är så viktigt att deltagarna hjälper varandra att se 

idéerna med andra ögon. Kreativiteten ska kunna flöda ohämmat, men dock inom en 

strukturerad ram, som hindrar deltagarna från att sväva ut alltför långt utanför de gränssnitt 

som satts innan processen startade. Dessa är baserade på den grundläggande fakta och 

förutsättningar som av företaget lagt fram. (Ibid 2010) TNS Sifo anser som sagt att kreativitet 

är absolut viktigast i SuperGroup processen, men detta sker på ett strukturerat sätt. Alla idéer 

är välkomna, men seminarierna bygger på faktiska konsumentbehov. (TNS Sifo 2010, C) De 

försöker alltid ha ett utifrån och in tänkande, att de ser ett behov på marknaden och sedan 

försöker fylla det. De anser att risken vid innovationsprocesser annars kan vara att fokus 
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hamnar på att bara försöka ta fram någonting nytt, utan att ett konsumentbehov finns, något 

som ger ett inifrån och uttänkande. Något som aldrig ger lyckade projekt. Intervjuobjektet 

menar på att exempelvis mobiltelefonen i grund och botten bygger på människans behov av 

att kommunicera med varandra. Mobiltelefonen blir då ett medel för människor att ständigt 

vara i kontakt med varandra. (Intervju med TNS Sifo 2010) 

 

I SuperGroupprocessen lägger TNS Sifo stor vikt vid samarbetet mellan de olika deltagarna. 

Ett lyckat koncept skapas sällan av en ensam individ, utan snarare genom en process som 

grundas i att bygga vidare på andras tankegångar. Att lyssna uppmärksamt på vad de andra 

faktiskt säger uttrycker intervjuobjektet som ytterst viktigt i processen: 

 

Ingen deltagare får ta för stor plats, eller tro att den ska hunna vara ”hjälten” som 

utvecklar konceptet på egen hand, utan det handlar om att integrera och inspirera 

varandra (Intervjuobjektet från TNS Sifo). 

 

Genom att få stimulans skapas även någonting nytt hos individerna i processen. Deras 

tankegång förändras och de kan komma på idéer som de aldrig på egen hand hade gjort. 

Intervjuobjektet påpekar att: 

 

Det är även så att då jag har suttit och klurat lite själv kan jag komma på idéer efteråt, 

som jag då skickar med i rapporten, men det är ju för att jag har fått stimulans av de 

andra (Intervjuobjektet från TNS Sifo).  

   

Under hela idégenereringsprocessen så finns en illustratör med för att illustrera idéerna. Detta 

för att klargöra för övriga deltagare vad personen verkligen menar. Illustrationen behöver 

dock inte vara av en konkret produkt, utan denna metod används även för att visa på mentala 

processer. Illustratören är dock inte med i idégenereringsprocessen annat än för att illustrera 

de idéer som deltagarna kommer fram till. TNS Sifo anser nämligen att personer som kan 

illustrera sina tankar i form eller bild lätt kan få ett övertag jämte de andra deltagarna och då 

dominera processen. Risken är då att det försvårar för de övriga deltagarna att tänka i nya 

banor. Intervjuobjektet betonar hur farligt det är att bygga hela processen på en individ, för då 

blir det dennes behov som kommer fram, inte konsumenternas behov. I SuperGroupprocessen 
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är det som sagt de kreativa konsumenterna som ska motsvara det behov som företaget vill 

finna på marknaden.  (Ibid 2010)   

 

De olika övningarna under dag ett i SuperGroupprocessen resulterar sedan i flera hundra olika 

idéer där företaget väljer ut några som de vill jobba vidare med under dag två och bygga 

koncept kring. TNS Sifo arbetar förhållandevis lika mycket med framtagning av helt nya 

produkter, som med utveckling av redan befintliga produkter på marknaden. (Ibid 2010) 

 

4.1.1.2 Steg två – eValuate  

 

När ett antal olika koncept tagits fram skall dessa testas för att urskilja den bästa idén. 

eValuate är en statistisk metod som lämpar sig för att testa flera olika nya koncept. 

Undersökningen görs med fördel på internet. Helt nya idéer förkastas vanligen av 

konsumenterna, så därför har TNS Sifo rekryterat så kallade ”early adapters”. Detta är 

konsumenter som uppskattar innovation, som alltid vill ha det senaste och gärna ligger före 

trender. Early adapters kan som sagt uppskatta koncept som vanliga konsumenter ännu inte är 

redo för. TNS Sifo menar på att detta inte bara säger om ett koncept är bra eller dåligt till 

företaget, utan det visar på de underliggande faktorerna som gör idén till en vinnare. Vid 

undersökningen av koncepten bedömer respondenterna koncepten utifrån nyckelfaktorer och 

resultatet analyseras sedan mot TNS Sifos databas med över 40 000 tidigare testade koncept. I 

fall att konceptet är en verklig vinnare och inte bara det näst sämsta alternativet bekräftas på 

så sätt. Koncepten utvärderas efter ett trafikljussystem, där rött ljus ges ett koncept som inte är 

tillräkligt, gult ljus till de som stämmer överens med flera parametrar men som inte räcker 

ända fram, samt grönt ljus till de vinnande koncepten. (Intervju med TNS Sifo 2010, TNS 

Sifo 2010, D)   

 

4.1.1.3 Steg tre – MicroTest Noveau 

 

Detta är en statistisk metod för att estimera framgången hos ett koncept, på micronivå, för att 

maximera möjligheterna att lyckas med produktlanseringen. Den individuella konsumentens 

beteende undersöks för att ta reda på vad som påverkar en konsument positivt respektive 

negativt till en produkt. Undersökningarna görs på detaljnivå för att kunden ska få en 
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sanningsenlig uppfattning av konsumenternas val även i ett större sammanhang.  Vid detta 

steg har en prototyp tagits fram som konsumenterna får testa under en tid och sedan komma 

med synpunkter på. Konsumenternas interaktion med varandra, samt på internet, undersöks 

för att visa på produktens framtida lönsamhet. Detta för att hjälpa uppdragsgivaren vid deras 

investeringsbeslut, samt skapa en grund för marknadsföringsarbetet vid lanseringen.  (Intervju 

med TNS Sifo 2010, TNS Sifo 2010, E) 

 

4.2 Transformator  

 

Transformator är en industridesignbyrå som inriktar sig på tjänstedesign och designstrategi. 

Företaget grundades år 1998 med tanken att arbeta med de mest värdeskapande delarna inom 

industridesign. Dessa delar består bland annat i metoder för kundinsikter, innovation, 

visualisering och prototyper. De arbetar likväl med tjänster som med produkter och de hjälper 

företag att ta fram Design Policies och produktidentiteter. De har kunder inom en rad olika 

branscher och några av de företagen som de har arbetat med är Electrolux, Jobman, Scania 

och Karolinska Sjukhuset. Som konsultföretag arbetar de lika ofta med produkter som med 

tjänster (Transformator 2010, A). Enligt Transformator är det ingen större skillnad på hur de 

arbetar med produkter mot hur de arbetar med tjänster. Intervjuobjektet beskriver det som: 

 

Den största skillnaden ligger i implementeringsfasen. När man ska utveckla tjänster 

handlar det väldigt mycket om människor. Så det är väldigt mycket mer att jobba med 

att synliggöra kunden för organisationen, mycket mer workshops. Men att komma fram 

till hur man ska lösa det – den processen ser ganska lik ut (Intervjuobjektet från 

Transformator). 

 

Sedan vad gäller skillnader i arbetsmetodik när det kommer till att arbeta med förbättringar av 

existerande produkter och tjänster, mot att arbeta med helt nya produkter säger Transformator: 

 

Ganska ofta så gör vi faktiskt samma sak. Den största skillnaden kanske är att när det är 

ett vitt blad så kanske man lägger ner mer energi på den första fasen, på den 

upptäckande fasen. För att på så vis kunna förstå kunden. Men är det en existerande 

produkt så kanske man kortar den fasen och fokuserar mer på sammanhanget. Men 

processen, den är fortfarande ganska lika (Intervjuobjektet från Transformator). 
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Transformator ser det som sin uppgift att göra sin uppdragsgivare till hjältar. De handlar 

väldigt lite om Transformator som företag, utan de ser det som deras uppgift att göra det 

bättre för användare och att de inte försöker framstå som några designgurus. De har inga 

intentioner att försöka uttrycka sig själva och menar på att en sådan inställning, som ibland är 

vanligt inom ”designbranschen”, inte är fördelaktig när det kommer till tjänste- och 

produktutveckling. De menar även på att deras arbetssätt eller deras metodik handlar om att 

arbeta utifrån en kunddriven innovationsprocess utifrån och in istället för inifrån och ut, det 

vill säga att utgå från vad kunderna vill ha. (Intervju med Transformator 2010). 

 

Visualisering är det ett stående inslag inom Transformators arbetsmetodik. De visualiserar i 

alla steg för att hela tiden konkretisera och förtydliga idéerna kring den tänkta produkten eller 

tjänsten. Den menar på att visualiseringen kortar ned arbetsprocessen men att visualiseringen 

även är ett sätt för dem att kommunicera med både kunder och arbetsgivare. (Ibid 2010) 

4.2.1 Arbetsmetodik 

 

Transformator har tagit fram en Design Research Guide med syftet att den ska fungera som en 

guide för industridesigners och designprojekt. Den visar även på hur deras designmetodik ser 

ut, då även de följer denna deskriptiva process. Eller som intervjuobjektet påpekade under den 

hållna intervjun:  

 

Approachen i vår research guide, det är den vi lever efter (Intervjuobjektet från 

Transformator).  
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Denna stegvisa process kan ses enligt figur 4. 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Egen bild av Transformators arbetsmetodik (Transformator (2010), B)  

 

4.2.1.1 Steg 1 – Design Brief  

 

De flesta av Transformators projekt inleds med att de får motta en designbrief från det 

beställande företaget. I denna finns en uppdragsbeskrivning som beskriver uppdragsgivarens 

intention med projektet. Dessa briefer kan variera både gällande innehåll och kvalitet och bör 

ofta bemötas med konstruktiv kritik. (Transformator 2010, B) Tillsammans med briefen får 

Transformator även ofta motta en stor mängd insamlad data som det beställande företaget 

själva har samlat in. Dessa data tenderar att oftast vara av kvantitativ natur och kan 

exempelvis innehålla information om användares eller konsumenters åldrar, vart de bor, vad 

de äter samt hur mycket pengar de spenderar. Det väldigt svårt att enbart utgå från dessa 

kvantitativa och hårda data när de ska ta fram nya erbjudanden, produkter och tjänster. 

Anledningen är att informationen inte säger någonting om de bakomliggande orsakerna, det 
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vill säga varför. Utan att veta varför är det enligt Transformator otroligt svårt att ta fram nya 

produkter eller tjänster. (Intervju med Transformator 2010) 

 

4.2.1.2 Steg 2 – Research Planning  

 

Det andra stadiet i Research Guiden går ut på att Transformator lägger upp en plan eller en 

strategi för de kommande undersökningarna. Under denna fas ställer de sig frågan: Hur 

mycket tid, av den totala projekttiden, kan spenderas på undersökningar och hur mycket av 

denna tid fördelas över de olika faserna? I samband med planeringen av undersökningarna 

måste det först och främst fastslås vilken typ av projekt det handlar om. Detta är viktigt 

eftersom typen av projekt och målet med projektet styr valet av undersökningar som de 

genomför, samt fördelning av tid mellan faserna. (Transformator 2010, B)  

 

4.2.1.3 Steg 3 – General Research  

  

Steg 3, Generella undersökningar (general research), handlar enligt Transformator om att 

inleda arbetet med att brett granska det aktuella området för att på så vis få klarhet i vilka 

mindre områden som är viktiga att lära sig mer om. Vid alla projekt bör det utföras generella 

undersökningar av något slag, men dessa är speciellt viktiga i innovativa eller kritiska projekt. 

Det är en undersökningsprocess utan slut (open ended) som kräver frågvishet och nyfikenhet 

och som inte får styras av förutfattade meningar. Det är också i samband med dessa 

undersökningar som Transformator kommer fram till de saker som de inte ens visste att de 

behövde ha kunskaper om. De utför dessa generella undersökningar när det finns väldigt lite 

kunskap om projektet, när de är ute efter en mer innovativ lösning, när de behöver inspiration 

samt när det inte finns en tydlig problemformulering eller uppgift. (Ibid 2010)  

 

4.2.1.4 Steg 4 – Specific Research  

 

Steg fyra går ut på att de går mer in på djupet och de fokuserar på de områden som de vet är 

viktiga för projektet. Dessa undersökningar menar Transformator är de mest vanliga och 

förser dem med värdefulla insikter inom ämnet. Det är i samband med dessa undersökningar 
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som de arbetar med known-unknowns, eller områden som de har kommit fram till att de 

behöver veta mer om. Dessa specifika undersökningar använder Transformator när de vet 

vilka områden som är relevanta för projektet, när de vet vilka problem eller frågeställningar 

som är viktiga, när de behöver djupare kunskap och mer specifika insikter om ett område samt 

när uppgiften eller problemet har formulerats. (Ibid 2010) 

 

4.2.1.5 Steg 5 – Design Activity  

 

Det femte steget i Transformator arbetsprocess kallar de för Design Activity 

(designaktiviteter). Dessa typer av aktiviteter kan variera från simpla skisser till fullskaliga 

modeller och lösningar. Resultatet presenteras som en lösning på ett problem. (Ibid 2010) 

Med utgångspunkt från denna insamlade data börjar de ta fram idéer och koncept. Dessa idéer 

och koncept visualiseras och konkretiseras sedan i form av prototyper, vilka sedan kan 

användas i interaktion med användarna för vidare input. Intervjuobjektet uttrycker det enligt 

nedanstående citat: 

 

Poängen med att vi tar fram prototyper är att produkten eller tjänsten inte alls behöver 

vara färdig, det behöver inte alls vara snyggt utan då har man helt enkelt en trigger att 

prata med användare kring. När man visar något som är halvfärdigt och som bygger på 

någonting som kunden tycker är viktigt, då kan kunden väldigt lätt börja prata och 

bedöma produktens eller tjänstens egenskaper, funktioner eller utseende. Då kan vi 

ställa frågor om hur de tycker att det borde vara. 

 

(Intervjuobjektet från Transformator) 

 

I detta skede, då de interagerar med kunden, kan de faktiskt börja idégenerera med 

användaren. Det är även på grund av detta interagerande som de menar på att de arbetar med 

kundinteraktioner istället för att kalla det kundundersökningar. (Intervju med Transformator 

2010) 
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4.2.1.6 Steg 6 – Verifying Research  

 

Under detta steg testar Transformator sina föreslagna designlösningar, antingen för att 

verifiera att konceptet fungerar eller för att förbättra det ytterligare. Det viktigt att ha ett öppet 

sinne över hur konceptet mottas och inte enbart se det ur sitt eget perspektiv. Dessa typer av 

undersökningar genomför de när det finns ett koncept eller en lösning som de vill testa eller 

förbättra, när de behöver starka argument för sin design och när de behöver ett avslutande. 

(Transformator 2010, B) Till dessa verifierande undersökningar använder de högst hundra 

respondenter. I de fall då det beställande företaget känner att de behöver mer generaliserande 

data händer det att de på egen hand utför ytterligare undersökningar med fler respondenter. 

(Intervju med Transformator 2010).  

 

4.2.1.7 Steg 7 – Design Outcome  

  

Transformators sjunde och sista steg i deras arbetsmetodik, Design Outcome, består helt 

enkelt i designresultatet eller designlösningen som de har kommit fram till för projektet. De 

menar att designlösningen är lika mycket ett resultat av deras research, som av själva 

formgivande fasen. Frågan är viktigare än svaret. (Transformator 2010, B)  

 

4.2.2 Metoder för insamling 

 

De metoder som Transformator använder för att samla in information är intervjuer, enkäter, 

observationer och aktioner. När de utför dessa metoder för att samla in information använder 

de som mest hundra respondenter (Intervju med Transformator 2010). De använder även 

sekundärdata, men snarare som en informationskälla än metod. De menar på att fördelarna är 

att det är billigt och går snabbt att samla in. Den främsta nackdelen är dock att det kan leda till 

att man missar att undersöka andra eller nya perspektiv inom ett problemområde. 

(Transformator 2010, C)   

 

Via observation kan Transformator samla in beteendedata, det vill säga data som beskriver 

hur användare beter sig . Med denna typ av metod att de kan förlita sig på vad folk gör snarare 
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än på vad de säger att de gör. De använder observation när de försöker upptäcka outtalade 

behov och när de vill kringgå folks missuppfattningar om sitt eget beteende. Nackdelarna med 

observationer är enligt Transformator att det alltid ingår ett tolkande inslag, det vill säga att 

observatören ser saker baserat på vem denne är och dess erfarenheter. Man tenderar att lägga 

märke till saker som man är vana att se eller har sett förut. Intervjuobjektet påpekar även att 

det känslomässiga eller fysiska tillstånd som observatören befinner sig i kan påverka hur 

denne tolkar händelserna. (Ibid 2010)      

 

En aktionsundersökning går i grunden ut på att Transformator undersöker saker genom att 

utföra dem själva. Fördelen med detta är att de får en mycket rikare insikt i de problem som 

finns genom att uppleva dem. Metoden liknar observation men går mer ut på att fokusera på 

att prova på olika saker för att skaffa sig insikter kring problem. (Ibid 2010) Det handlar om 

att försöka sympatisera med och förstå användarna. De pendlar mellan två lägen; både hur 

upplever jag den här situationen samt hur upplever användaren den här situationen (Intervju 

med Transformator 2010).    

 

4.3 Myra Industriell Design  

  

Myra Industriell Design är en industridesignbyrå som startades 1976 och idag är de ett av 

Sveriges ledande industridesignföretag. De arbetar främst med att skapa långlivade och 

högkvalitativa produkter inom vitt skilda områden. Genom kreativitet, en gedigen erfarenhet 

samt ett nära samarbete med sina kunder tar de fram allt från vardagsprodukter till 

medicinteknik och högteknologi. Deras fokus ligger på god funktion, interaktion, ergonomi 

och estetik. Exempel på produkter som de har arbetat med de senaste åren är värmekameror, 

espressokoppar, mammografiutrustning och husvagnar. (Myra Industriell Design 2010, A)  

 

Under hela processen är det enligt Myra Industriell Design viktigt att ha en öppen dialog och 

kommunicera med uppdragsgivaren. Detta för att uppdragsgivaren ska veta vad de håller på 

med i alla steg, samt ifall de har synpunkter att komma med är det bättre att få dem under 

processen än i slutet av den. Bra kommunikation är med andra ord väldigt viktigt under hela 

processen. (Intervju med Myra Industriell Design 2010) 
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Myra Industriell Design jobbar helst inte med tjänster eller koncept av olika slag. De ser det 

som en stor fördel att de produkter de tar fram kommer ut på marknaden och kan bli 

bedömda. För potentiella uppdragsgivare kan de då lätt referera till tidigare projekt. Det är 

viktigt att produkten den ska komma att finnas på marknaden så länge som möjligt, både ur ett 

resursperspektiv och för uppdragsgivaren. De vill skapa något som blir ett grundvärde och 

som ska användas över tid (Intervju med Myra Industriell Design 2010). Detta menar 

intervjuobjektet vara motsatsen till trender, något som skapar direkt konflikt med 

marknadsavdelningar och uttrycker: 

 

De lägger hellre ner ett fyrfärgstryck och komplicerade säljbefrämjande åtgärder, 

snarare än en produkt som är anpassad för äldre eller är handikappvänlig. Det är en 

ständig konflikt mellan pengar och förbättringar (Intervjuobjekt från Myra Industriell 

Design).  

 

Myra Industriell Design jobbar snarare otrendigt, än trendigt. Dock anser intervjuobjektet att 

det är viktigt att följa med vad som händer på marknaden. Bara för att någonting är trendigt så 

behöver det ju inte betyda att det är dåligt. (Intervju med Myra Industriell Design 2010) 

 

 4.3.1 Arbetsmetodik 

 

Myra Industriell Design arbetar utefter en 6-stegsprocess med syftet att få en så rationell och 

effektiv arbetsprocess som möjligt.  I denna designmetodik ingår metoder som workshops, 

användartester, form- och designstudier, funktionsmodeller, interaktionsgränssnitt och 

formbestämning. Frågor som de vill ha besvarade är bland andra vad beställare och användare 

har för krav, behov, förväntningar och önskemål. Vad vill man få ut av arbetet? Hur lång är 

livslängden och vad finns det för ekonomiska ramar? (Myra Industriell Design 2010, B) 

Under processens gång när de sedan kommer fram till idéer och tar fram förslag arbetar de i 

samråd med kunden. Tillsammans med denne väljer de sedan ut vilka av förslagen de ska gå 

vidare med (Intervju med Myra Industriell Design 2010). Deras sexstegsdesignprocess kan 

även ses enligt figur 5. 
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Figur 4. Egen bild av Myra Industriell Designs arbetsmetodik baserad på intervju med Myra 2010-04-22 

 

4.3.1.1 Steg 1 – En bra start  

  

Under det första steget ”En bra start” samlar de in information om hur och av vem en produkt 

ska användas. Det en stor mängd information som ska samlas, struktureras och utvärderas 

(Myra Industriell Design 2010,C). Informationen samlas sedan in via användarstudier och 

funktionsanalyser. Användarstudien används för att undersöka och dokumentera hur den 

aktuella produkten och liknande produkter används (Ibid 2010). Ett exempel på detta var när 

Myra Industriell Design arbetade för att utveckla mammografiutrustning. Under detta projekt 

observerade de användarna, som bestod av sjukhuspersonal, för att se hur sådan utrustning 

användes. Detta dokumenterades och kartlades sedan genom att de bland annat filmade 

användarna samtidigt som de använde mammografiutrustningen. (Intervju med Myra 

Industriell Design 2010)  

 

Syftet med funktionsanalysen är att i ett tidigt skede fastställa vilka funktioner produkten ska 

ha samt vad beställare och användare har för krav och önskemål (Myra Industriell Design 

Steg 1 - En bra start 

Steg 5 – Modeller och prototyper 

Steg 3 – Tydliga vägval 

Steg 4 – Designen tar form 

Steg 2 – Idéer och möjligheter 
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2010, C). Den tydliggör helt enkelt de föreliggande premisserna, både ur det beställande 

företagets perspektiv och ur Myra Industriell Designs Perspektiv. Enkelt uttryckt är det en 

listning över alla de krav som finns för den produkten som ska tas fram. För att denna listning 

ska kunna genomföras krävs det att en stor mängd information samlas in. Denna typ av 

information kan exempelvis bestå av rådande normer och lagstiftningar, tekniska 

specifikationer, konkurrenters produkter och det beställande företagets nuvarande produkter 

och produktionsmetoder. (Intervju med Myra Industriell Design 2010) Eller som 

intervjuobjektet uttrycker vid ett uttalande om funktionsanalysen: 

 

Och därför har vi den upplagt i första block med hantering allmänt där vi så att säga 

samlar allt omkring den här tilltänkta produkten (Intervjuobjektet från Myra Industriell 

Design). 

 

Som verktyg är funktionsanalysen enligt Myra Industriell Design flexibelt. En mängd olika 

typer av information kan samlas in och vad gäller dess omfattning så är den beroende av hur 

mycket kunskap det finns inom det beställande företaget (Intervju med Myra Industriell 

Design 2010). 

  

Vid behov sätter de även samman referensgrupper som består av olika användare. Dessa 

grupper lämnar då sina synpunkter i ett tidigt skede i processen och kan även användas som 

testgrupper längre fram (Myra Industriell Design 2010, C). Referens- och testgrupper kan i sin 

tur bestå av de användare som de i början av ett projekt observerade i samband med att de 

utförde användarstudier. Vad gäller sammansättningen av dessa olika grupper anser Myra 

Industriell Design att det är viktigt att det finns ett spann av olika typer av människor; vana 

som ovana användare, både män och kvinnor samt personer som kanske inte är den typiska 

användaren. (Intervju med Myra Industriell Design 2010).     

  

4.3.1.2 Steg 2 – Idéer och möjligheter  

  

Under steg två arbetar Myra Industriell Design, med utgångspunkt från användarstudien och 

funktionsanalysen, fram ett antal idéer som beskriver produkten ur olika perspektiv. Dessa 

perspektiv kan utgå från användarvänlighet, användarens behov, uttryck, utformning och 
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tekniska möjligheter. Under denna fas testar de olika sätt att göra, hantera och placera 

produkten och vart eventuella reglage ska placeras. De tar även fram underlag för val av 

material, olika principiella tillverkningssätt och hur det påverkar funktionen och 

utformningen. Under denna fas ser de även över de olika formelement som kan komma att 

styra utformningen av produkten samt eventuella kommande produkter. (Myra Industriell 

Design 2010, D) 

  

4.3.1.3 Steg 3 – Tydliga vägval  

  

Steg 3 handlar om att komma fram till ett grundkoncept. Fasen ska utmynna i en klar och 

övergripande bild om produktens tekniska komponenter samt hur den ska fungera. Dock ska 

inte alla detaljer vara utformade och färdigt förfinade. Under denna fas arbetar Myra 

Industriell Design ofta med fysiska modeller, då det tydligt visar på produktens uppbyggnad, 

utseende, storlek och reglage. Det händer även att de använder dessa modeller för utvärdering 

tillsammans med projektgruppen och de används dessutom under tester med referensgrupper 

(Myra Industriell Design 2010, E) Intervjuobjektet lyfter fram vikten av att kunna använda 

dessa prototyper och modeller, något som märks tydligt enligt nedanstående citat:    

 

Det är svårt att intervjua fram samma resultat bara genom att beskriva och tala om hur 

det är tänkt att det ska fungera. Utan de måste handgripligen göra de här momenten och 

se, titta och bedöma (Intervjuobjektet från Myra Industriell Design). 

 

Modellerna är sedan i detta skede relativt enkla och detta beror främst på att det blir både för 

dyrt och tidskrävande att ta fram avancerade modeller, samt att de synpunkter som samlas in 

från testgrupperna kan begränsas om modellerna är för fullt utvecklade (Intervju med Myra 

Industriell Design 2010). Testerna är en förutsättning för att kunna uppnå ett gott slutresultat 

med en produkt som har hög kvalitet. Därefter utvärderar de, i samråd med beställaren, de 

olika framtagna förslagen för att sedan komma fram till vad som behöver justeras eller ändras. 

Denna utvärdering samt testerna fortlöper ända tills ett önskvärt slutresultat har uppnåtts. I 

slutet av denna fas presenteras sedan resultatet i form av skisser, modeller och eventuellt 

CAD-illustrationer. CAD (Computer Aided Design) är ett digitalt designverktyg som har gjort 

det möjligt att snabbt producera 3D-visualiseringar. (Myra Industriell Design 2010, E). 
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4.3.1.4 Steg 4 – Designen tar form  

 

Under det fjärde steget, Designen tar form, sammanställer, justerar och uppdaterar Myra 

Industriell Design det utvalda produktkonceptet. Det kan exempelvis handla om färgsättning 

och produktgrafik.  Dessa inslag sker efter avstämning med beställaren och de tar därefter 

fram det slutgiltiga designförslaget. Designförslaget dokumenteras sedan i tredimensionella 

CAD-ritningar. (Myra Industriell Design 2010, F) 

  

4.3.1.5 Steg 5 – Modeller och prototyper  

 

Efter att beslut om en slutgiltig design tagits, samt efter att förslaget dokumenterats återigen i 

tredimensionella CAD-ritningar, tar Myra Industriell Design fram en modell som ser ut som 

den färdiga produkten med ytor, form och grafik. Denna modell använder de sedan för att 

verifiera den slutliga konstruktionen, formen och funktionen. De uppger vikten av att kunna 

testa modellen på ett verklighetsnära sätt så att deras beställare därmed kan få en direkt 

respons från sina kunder. I detta skede kan modellen användas vid marknadsundersökningar. 

(Myra Industriell Design 2010, G) Myra Industriell Designs deltagande vid sådana beror helt 

på vilka resurser som finns hos det beställande företaget. I de fall när de samarbetar med 

större företag har företaget ofta egna referens- och testgrupper som de använder. Men det 

händer dock att Myra Industriell Design är inblandade och vid sådana tillfällen är det viktigt 

att det finns ett spann med flera olika modeller för testgrupperna att utvärdera så att det finns 

något konkret att bedöma. Ju mer fysiska eller konkreta saker som man kan använda desto 

trovärdigare svar kommer fram. (Intervju med Myra Industriell Design 2010).    

  

4.3.1.6 Steg 6 – Kontinuerligt designstöd  

 

Det sjätte och sista steget innebär att Myra Industriell Design kan fungera som ett bollplank åt 

det beställande företaget, bland annat för att ta fram presentationer, modeller och 

displaymaterial. De erbjuder sig även att efter att den slutliga produkten tagits fram fungera 

som en resurs i det beställande företaget kontinuerliga designarbete. (Myra Industriell Design 

2010, H)  
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5 Analys och tolkning 

Under nedanstående avsnitt analyseras och tolkas den insamlade empirin utifrån de valda 

teorierna: Marketing Research Process, Design Thinking och Empathic Design.  

   

5.1 Marketing Research Process 

 

Inledningsvis kan det konstateras att samtliga tre företag har ett konsumentfokus, vilket går i 

linje med vad Kotler (2006) anser är en marknadsundersökares jobb:  

 

The job is not to find the right customers for your products, but the right products for 

your customers  

(Kotler 2006, s.16) 

  

Kotler menar alltså att marknadsundersökaren ska ta fram kunskap om konsumenters attityder 

och beteende (Kotler 2006). TNS Sifo belyser dessutom att de arbetar från ett utifrån och in 

tänkande, då de ser ett behov på marknaden som de försöker fylla. Alla produkter, hur 

innovativa de än kan verka, ska bygga på ett kundbehov. Transformator uttrycker även de att 

de har ett utifrån och in tänkande, då de arbetar utifrån en kunddriven innovationsprocess.  

 

I jämförelse med Marketing research processen är det hos Transformator som flest likheter 

kan ses. Utöver att Transformators arbetsmetodikmetodik ligger i linje med Marketing 

research processens olika steg, påminner de metoder som Transformator beskriver att de 

använder, så som observationer och enkäter, som Marketing research processens förslagna 

insamlingsmetoder (Kotler 2006). Metoden för aktionsundersökningar skiljer sig dock då 

Transformator menar på att marknadsundersökaren ska försöka skaffa sig egna uppfattningar 

och insikter. Detta genom att känna efter och uppleva situationen själva, vilket är en stor 

kontrast till market research processens syn om att undersökaren ska hålla sig utanför 

händelsen och analysera (Ibid). Myra Industriell Designs process var den som sågs som mest 

olik Marketing research processen. Detta då Myra Industriell Design lägger fokus på att skapa 

långlivade produkter, genom att ta fram prototyper, medan Marketing research processen i 

motsats handlar om att ta fram information som ska hjälpa företag vid dess investeringsbeslut 

(Ibid). TNS Sifo är det företag vars process anses hamna i mitten av de tre, då de har en 
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bakgrund som ett traditionellt marknadsundersökningsföretag, men i processen för 

produktutveckling till viss del gått åt ett annat håll.          

 

Som sagt är Marketing research processen fokuserad på att ta fram information för att hjälpa 

företag att ta lönsamma beslut (Ibid). TNS Sifos sista två steg i processen är framförallt 

utformade för att visa uppdragsgivaren vilka koncept som kommer att bli de ”verkliga 

vinnarna” samt den lönsamhet koncepten kommer ha. Myra Industriell Designs process för 

produkt framtagning resulterar i en prototyp som verifierar den slutgiltiga konstruktionen, 

formen och funktionen, och de menar på att uppdragsgivaren sedan kan använda denna 

prototyp för att göra marknadsundersökningar för att verifiera att den framtagna 

produktlösningen är tillfredställande för konsumenten. Transformator gör verifierande 

undersökningar för att testa deras förslagna designlösningar, antingen för att då verifiera att 

konceptet fungerar och är lönsamt ur ett investeringsperspektiv, eller för att förbättra 

konceptet ytterligare. Transformator genomför dock dessa undersökningar med max 100 

personer, men uppdragsgivaren kan genomföra en mer omfattande undersökning själva om de 

anser att detta är nödvändigt för att kunna ta ett beslut.   

 

5.2 Design Thinking 

 

Ett viktigt inslag inom Design Thinking är att fokus och utgångspunkten alltid ligger hos 

användaren (Brown 2008). Alla de tre företagen tillämpar någon form av användarfokus, dock 

i olika utsträckning. TNS Sifo är det företag vars arbetsmetodik mest visar på ett 

användarfokus av de tre. Detta främst då de använder sig av dessa kreativa konsumenter som 

både är delaktiga under hela processen och till och med ibland även styr 

utvecklingsprocessen. Transformator å sin sida ser det som sin uppgift att förbättra situationer 

för användare och menar på att deras fokus ligger på just användarna och inte på dem själva 

och att de inte försöker framstå som några designgurus. Myra Industriell Design i sin tur 

tillämpar ett användarfokus i den bemärkelsen att de inom deras arbetsmetodik utför så 

kallade användarstudier där de observerar användaren när de interagerar med produkter. 

 

Inom Design Thinking existerar en strävan att veta varför (”know why”), varför beter sig 

användarna på ett visst sätt (Ibid). Transformator är det enda av de undersökta företagen som 
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uttryckligen arbetar efter denna paroll. Därmed inte sagt att de andra två inte anammar ett 

sådant tänk. 

 

Gällande uppmaningen som existerar inom Design Thinking, att det ultimata är att personer 

med olika disciplinära bakgrunder arbetar tillsammans för att lösa problem (Ibid), uppvisar 

studien att TNS Sifo är det företag som mest arbetar efter denna uppmaning. Detta då deras 

SuperGroups utgörs av en mängd olika personer som kunder, utomstående experter, 

representanter från det beställande företaget samt innovationsspecialister från TNS Sifo. Sett 

till både Transformator och Myra Industriell Design består majoriteten av deras anställda av 

personer med en industridesign bakgrund. 

 

Typisk för Design Thinking är att specifika designmetoder och designtekniker såsom 

exempelvis visualisering och prototyper tillämpas (Ibid). Samtliga företag använder dessa 

typer av tekniker, något som kanske inte framstår som förvånande när det kommer till 

Transformator och Myra Industriell Design som båda har en industridesignbakgrund. TNS 

Sifo däremot, med sin typiska marknadsföringsbakgrund, använder även de metoder och 

tekniker som förespråkas inom Design Thinking (Ibid). De använder bland annat illustratörer i 

deras SuperGroups som under hela idégenereringsprocessen är med och visualisera idéerna 

som tas fram. De plockar även in industridesigners vid behov i form av experter när de har 

behov av deras tekniska förmågor. TNS Sifo är tydliga med att de endast är ute efter deras 

tekniska förmågor och ingenting mer. De vill inte riskera att designerna ska ta över för 

mycket och att det då leder till att de styr idégenereringsprocessen. 

 

Då Myra Industriell Design och Transformator uppenbarligen besitter egenskaper som kan ses 

som typiska för en designtänkare enligt Design Thinking (Bruce & Cooper 1997) utbildar 

TNS Sifo konsumenter i kreativitet. I samband med detta framstår det som att designers 

empatiska och intuitiva förmågor inte behövs, det finns därmed ingenting för en designer att 

tolka, samt att dessa kreativa konsumenter även ersätter designers uppfinningsrika förmågor 

under utvecklingsprocessen. Liknande gäller för designers rationella sida som ersätts av TNS 

Sifos strukturerade men ändå kreativa arbetsprocess. Som nämnts i tidigare analys kan TNS 

Sifos SuperGroups därmed metaforsikt liknas vid en designer, enligt samma linje som Myra 

Industriell Design och Transformator. 
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5.3 Empathic Design 

 

Överlag kan det urskiljas många likheter mellan Empathic Design (Leonard & Rayport 1997) 

och alla de tre undersökta företagen. Till att börja med använder sig alla tre företagen av 

observation för att studera användare. TNS Sifo uppger att de använder sig av observationer 

ofta då de anser att det är en väsentlig skillnad mellan att se vad människor faktiskt gör, mot 

vad de säger att de gör. De lämnar även ut videokameror till användare som visuellt får 

dokumentera sitt interagerande med den aktuella produkten eller tjänsten i den egna 

kontexten. Transformator uppger att de tillämpar observation för att just upptäcka de outtalade 

behov eller aktiviteter samt att de utför observationer i verkliga miljöer eller inom kontexten 

för det aktuella undersökningsområdet. Även Myra Industriell Design tillämpar en nästintill 

liknande approach och ett exempel var när de genomförde en observation på ett sjukhus för att 

kartlägga sjukhuspersonalens interagerande med mammografiutrustningar. Alltså, alla de tre 

företagen genomför observationer där användare interagerar med produkter eller tjänster inom 

den egna kontexten. 

 

Observation bör enligt Empathic Design (Ibid) utföras av en grupp människor med olika 

expertis och erfarenheter. TNS Sifo är den enda som tillämpar denna typ av approach. Inom 

deras supergrupper används just en mängd olika personer med olika expertis och kunskaper 

som exempelvis experter av olika slag, representanter från det beställande företaget samt 

innovationsspecialister från Sifo. Både Myra Industriell Designs och Transformators personal 

består till största del av industridesigners med en industridesignutbildning, vilket i sin tur 

torde innebära att ingen av dessa företag kan sätta samman observationsgrupper på det vis 

som Empathic Design förespråkar.    

 

Gällande användandet av prototyper, som även det är ett viktigt inslag inom Empathic Design 

(Ibid), så tillämpas även detta av alla de tre undersökta företagen. TNS Sifo använder både 

enklare prototyper i det första steget i deras arbetsprocess och mer avancerade prototyper i det 

tredje och sista steget i deras utvecklingsprocess. Transformator uppger att de använder 

prototyper i interaktion med användare för vidare input eller som en trigger för att främja 

vidare diskussioner. Även Myra Industriell Design uppger att de använder prototyper med 

intentionen att kommunicera med uppdragsgivare samt med användare för att samla in input. 
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5.4 Avslutande analys  

 

Den rimligaste tolkningen är att inslagen i Transformators arbetsmetodik överlag är mest lik 

Marketing research processen (Kotler 2006). Detta ter sig något förvånande då de uttryckligen 

säger att de använder designmetoder, samt då majoriteten av deras kompetenser och 

utbildningar tydligt kan kopplas till industridesign. Marketing research processen bygger på 

ett informationsinsamlande som möjliggör att ett lönsamt beslut kan tas. Detta verifierande 

inslag har kunnat utskiljas hos samtliga företag, men det företag vars arbetsmetodik som 

tydligast uppfyller detta verifierande förhållningssätt är utan tvekan TNS Sifo. Även 

Transformator utför verifierande undersökningar och visar, sin designinriktning till trots, att 

de har anammat ett marknadsföringstänk även här.  

 

Både inom Marketing research processen och Design Thinking premieras ett fokus på 

användaren (Kotler 2006, Brown 2008). Både TNS Sifo och Transformator nämner att de 

arbetar utefter ett utifrån och in tänk, där de ser ett konsumentbehov på marknaden och 

försöker fylla det. Tendenser till detta användarfokus har observerats hos TNS Sifo, med sina 

kreativa konsumenter, Transformator, som tydligt säger att det handlar om användaren och 

inte dem själva, samt Myra Industriell Design, vilka utför användarstudier. Design Thinking 

lyfter fram vikten av interdisciplinära samarbeten (Brown 2008), ett kriterium som endast 

TNS Sifo uppfyller. Värt att notera är att TNS Sifo är det enda av dessa företag som inte har 

en industridesignbakgrund, men som fortfarande är det enda företaget som på denna punkt 

anammat ett designtänk. Det har även kunnat utskiljas att TNS Sifo tillämpar typiska 

designmetoder och tekniker, som exempelvis prototyper och visualisering, allt i enlighet med 

Design Thinking, vilket även det kan ses som smått överraskande.  

 

Empathic Design förespråkar observation i den egna kontexten, samtidigt som användare 

integrerar med produkter eller tjänster (Rayport & Leonard 1997). Detta är ett 

tillvägagångssätt som samtliga företag använder med intentionen att upptäcka dolda behov. 

Därmed har alla företag löst problematiken och utvecklat metoder som möjliggör 

framtagningen av produkter och tjänster som uppfyller människors latenta behov. Ytterligare 

ett viktigt inslag i Empathic Design är att använda prototyper för att underlätta 

kommunikation med uppdragsgivaren och användaren, samt för att stimulera vidare input från 
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användarna (Ibid). Alla de undersökta företagen har uppvisat ett liknande syfte, där 

kommunikation och förtydligande i samband med prototyper betonats.    

 

Avslutningsvis ter det sig som att TNS Sifo har ersatt typiska designförmågor på flera 

punkter. Designerns uppfinningsrika förmåga (Bruce & Cooper 1997) har ersatts av de 

kreativa konsumenterna, deras rationella förmåga har ersatts av TNS Sifos strukturerade 

tillvägagångssätt och designerns tekniska förmågor när de plockar in utomstående designers. 

Dock uppger TNS Sifo att de i dessa fall endast är ute efter just deras tekniska förmågor och 

ingenting mer. Sammanfattningsvis kan TNS Sifos SuperGoups metaforiskt liknas vid en 

slags superdesigner. De har anammat de viktigaste aspekterna inom Design Thinking (Brown 

2008), samtidigt som en stor del av deras arbetsmetodik går ut på att verifiera det framtagna 

produktkonceptet, vilket ger att deras arbetsmetodik även är i linje med Marketing research 

process, det vill säga att information samlas in för att säkerställa att lönsamma beslut tas 

(Kotler 2006). 

 

För att återkoppla till den inledande teoretiska diskussionen som togs upp i 

problembakgrunden, och som bland annat menade på att marknadsförare arbetar utefter 

begrepp som rationalitet, mätbarhet och säkerhet och att industridesigners arbetar mer fritt och 

subjektivt (Bruce & Cooper 1997), har likheterna mellan de undersökta företagens 

arbetsmetodik varit mer utmärkande än skillnaderna. Marknadsförare och industridesigners 

arbetar enligt denna studie både subjektivt och objektivt, både rationellt och intuitivt etc, och 

överlag har alltså likheterna varit fler än skillnaderna.    
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6 Slutsatser  

Under detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien har utmynnat i. Dessa presenteras i 

utefter de för studien ställda frågeställningarna, med avsikten att tydligt visa på att studiens 

syfte blivit uppfyllt.  

 

 

1. Hur står sig marknadsundersökningsföretags och industridesignbyråers arbetsmetodik i 

kontrast till en traditionell marknadsföringsmodell som Marketing research process? 

 

Inom samtliga företags arbetsmetodiker upptäcktes verifierande inslag för att ge trygghet i 

beslutstagandet. Detta var ett centralt inslag inom arbetsprocesserna och påvisar att ett 

rationellt förhållningssätt är av största vikt i en produktutvecklingsprocess. I tidigare 

forskning har det rationella framlagts som något negativt. Studien antyder dock att ett 

rationellt förhållningssätt snarare är någonting positivt och grundläggande, men att 

tillämpningen måste ske på rätt sätt och vid rätt skeden i produktutvecklingsprocessen. 

Det vill säga parallellt med produktutvecklingsprocessen för att verifiera att den framtagna 

produkten faktiskt fyller ett konsumentbehov på marknaden.              

 

2. Hur står sig marknadsundersökningsföretags och industridesignbyråers arbetsmetodik i 

kontrast till de rådande föreställningarna inom diskursen gällande Design Thinking? 

 

Studien har visat på att metoder och tekniker som idag ses som typiska för 

industridesigners även kan tillämpas av ett traditionellt marknadsundersökningsföretag. 

Saknas dessa typer av kompetenser inom företaget hyrs de in. Genom att plocka in 

designers som utomstående experter och enbart använda deras tekniska förmågor, kan 

således även ett renodlat marknadsundersökningsföretag tillgodogöra sig och praktisera 

dessa ”avgörande” kompetenser. 

 

3. Hur står sig marknadsundersökningsföretags och industridesignbyråers arbetsmetodik i 

kontrast till, den inom designbranschen typiska observationsmetoden, Empathic Design?  
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Enligt studien har alla de tre undersökta företagen lyckats komma runt problematiken som 

existerar kring att upptäcka de latenta behoven. Metoder som innefattar prototyper och 

observation inom den egna kontexten, och som används för att upptäcka dessa dolda 

behov tillämpas alltså inte enbart av designers, utan även av traditionella 

marknadsundersökningsföretag.  

 

Denna studie har ifrågasatt den vetenskapliga diskussion som togs upp under det inledande 

kapitlet (Johansson & Svengren Holm 2008, Borje de Mozota 2003, Bruce & Cooper 1997). 

De vetenskapliga argumenten, om att industridesigners arbetar på ett sätt och marknadsförare 

på ett annat, framstår efter denna studie som aningen för hårt dragna och generaliserande. 

Likheterna mellan de två olika professionerna har varit mer utmärkande än skillnaderna, och 

den övergripande slutsatsen blir således att verkligheten har kommit ifatt denna teoretiska 

diskussion. Marknadsförare och industridesigners arbetar mer lika än olika.  
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7 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån de slutsatser som dragits och baserat på de insikter som väckts under arbetet med 

studien har nedanstående forskningsförslag kunnat formuleras.  

 

Mötet mellan marknadsföring och industridesign är idag ett ytterst aktuellt område, något som 

studien tydligt påvisat. Baserat på den insamlade empirin har diverse tendenser kunnat 

urskiljas. En företeelse som uppmärksammats är en fusion mellan idégenerering och 

informationsinsamling. Utöver att enbart intervjua användare tillåts de att delta i 

idégenereringsprocessen. Företaget integrerar med användare för att både synliggöra deras 

behov, samt för att ta del av deras kreativa förmågor.  

 

Ytterligare en tendens som påvisats är att företag arbetar med enkla prototyper. Detta för att 

förmedla och förtydliga idéer och koncept i samband med produktframtagning. Företagen 

använder i detta skede användare för att de med dessa enkla prototyper ska kunna förmedla 

sina behov och preferenser. Dessa fenomen vore mycket intressant att vidare fördjupa sig 

inom.  

 

Det vore även intressant att genomföra en fallstudie som enbart inriktar sig på hur företag 

observerar användare i enlighet med Empathic Design. Där det gavs möjligheten att delta och 

vara med under observationsprocessen. Detta för att möjligtvis mer detaljerat kunna urskilja 

likheter och skillnader mellan hur marknadsförare och industridesigners observerar. Det vill 

säga att forskaren är med på plats under observationerna, för att på så vis med egna ögon 

bevittna hur en sådan process går till.  

 

I samband med att denna studie har fokuserat på likheter och skillnader mellan 

industridesigners och marknadsförare har vissa funderingar uppstått. Vad är de 

bakomliggande orsakerna till skillnaderna mellan dessa två discipliners förhållnings- och 

arbetssätt? Med detta i åtanke vore det tänkvärt att en studie kring innehållet i 

marknadsförares och industridesigners utbildningar görs. För att på så vid få klarhet i hur 

dessa olika utbildningar influerar deras förhållningsätt och perspektiv, som i sin tur även 

troligtvis påverkar deras arbetssätt.       



 

50 

 

8 Källförteckning  

 

Litterära källor 

 

Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2006), Marketing management 12 editition, Pearson 

Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. 

 

Brigitte Borja de Mozota (2003), Design management: using design to build brand value and 

corporate innovation, Allworth Press: New York. 

 

Margaret Bruce & Rachel Cooper (1997), Marketing and design management, International 

Thomson Business Press: North Yorkshire  

 

Ulla Johansson & Lisbeth Svengren Holm (2008), Möten kring design: Om relationer mellan 

design, teknik och marknadsföring, Författarna och studentlitteratur: Polen 

 

Alan Wilson (2003), Marketing research: An integrated approach, Pearsson Education: 

England  

 

Bettina von Stamm (2003), Managing innovation, design and creativity, John Wiley & Sons 

Ltd: West Sussex. 

 

Bryan Lawson (2006), How designers think: the design process demystified, Architectural 

press: Burlington 

 

Ulrica Nylén (2005), Att presentera kvalitativa data, Författaren och liber AB: Malmö. 

 

Lars Christensen (2001), Nina Engdahl, Carin Grääs, Lars Haglund, Marknadsundersökning 

en handbok, Författarna och studentlitteratur: Polen 

 

Jan Krag Jacobsen (1993), Intervju: konsten att lyssna och fråga, Hans Reitzels forlag: 

Köpenhamn 



 

51 

 

 

Artiklar 

 

Lisbeth Svengren & Ulla Johansson (2009), Marketing and Design: Rivals or Partners?, 

Design Management Review 

 

Anna Rylander (2009), Bortom Hajpen – Designtänkande som epistemologiskt perspektiv, 

Design Research Journal 

 

Dorothy Leonard & Jeffrey F. Rayport (1997), Spark innovation through empathic design, 

Harvard Business Review 

 

Tim Brown (2008), Design Thinking, Harvard Business Review 

 

Elektroniska källor  

 

TNS Sifo (2010) 

A: <http://www.tns-sifo.se/om-oss> (2010-02-26) 

B: <http://www.tns-sifo.se/var-expertis/kvalitativ-metodik> (2010-02-26) 

C: <http://www.tns-sifo.se/var-expertis/vara-analysverktyg/supergroup> (2010-02-26) 

D: <http://www.tns-sifo.se/var-expertis/vara-analysverktyg/evaluate> (2010-02-26) 

E: <http://www.tns-sifo.se/var-expertis/vara-analysverktyg/microtest> (2010-02-26) 

 

Transformator (2010) 

A: <http://www.transformator.net/index.html> (2010-03-04)  

B: <http://www.transformator.net/research/guide.htm> (2010-03-04) 

C: <http://www.transformator.net/research/toolbox.htm> (2010-03-04) 

 

Myra Industriell Design (2010) 

A: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=1> (2010-03-03) 

B: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=2> (2010-03-03)  

C: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=5> (2010-03-03)  

D: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=6> (2010-03-03) 



 

52 

 

E: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=7> (2010-03-03) 

F: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=8> (2010-03-03) 

G: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=9> (2010-03-03) 

H: <http://www.myradesign.se/undersida.asp?menuid=11> (2010-03-03) 

 

IDEO Tim Brown (2010) 

<http://www.ideo.com/thinking/approach/> (2010-05-03) 

 

Muntlig källor 

 

Intervju med TNS Sifo (2010-04-19) 

 

Intervju med Transformator (2010-04-20) 

 

Intervju med Myra Industriell Design (2010-04-22) 



 

53 

 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE MED TEMA  

 

Bakgrund  

 Historia 

 Mix av kompetenser 

 Typ av uppdrag 

Arbetsprocess 

 Steg 

 Inslag 

 Kontinuitet 

Metoder och tekniker 

 Huvudmetoder 

 Övriga metoder 

 Metoder för produkter 

 Metoder för tjänster 

 Metoder för förbättringar av existerande produkter eller tjänster 

 Metoder för att upptäcka latenta behov 

Arbetsperspektiv och synsätt 

 Objektivitet  

 Rationalitet  

 Subjektivitet 

 Empati 

 Intuition 

Möten  

 Marknadsföring och industridesign 

 Uppdragsgivare 

 Användare/konsument 

 Konflikter  

 


