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Abstract 

Design management är ett arbetssätt som har börjat tillämpas av allt fler företag de senaste 

åren, men det kan fortfarande vara svårt att förstå betydelsen av design management. I 

uppsatsen undersöks det vilken betydelse en design managers kompetens och position har för 

samarbetet mellan det designköpande företaget och en designkonsult under ett designinköp. 

Genom ett flertal intervjuer, utifrån både design managers och designkonsulters perspektiv, 

undersöks det hur samarbetet fungerar mellan dessa parter. En analys av intervjumaterial med 

hjälp av en teoretisk referensram bestående av design management-teori, design som en 

integrerad process och beslutsrollsteori har lett fram till ett antal slutsatser om design 

management. Några av slutsatserna är att design management, enligt teorierna, som arbetssätt 

inte är så vanligt och att det finns en viss samarbetsbrist enligt de intervjuade 

designkonsulterna, som i viss mån underlättas om design managern har kunskap om vad 

design innebär. 

Nyckelord: design management, design manager, design, samarbete, kompetens, position 
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Definitioner 

Design definieras som, förutom den utseendemässiga definitionen, en kreativ arbetsprocess 

som strävar efter att skapa många kvaliteter av objekt, processer och tjänster. Design har alltså 

ett centralt förhållande till teknologiska och innovativa framställningar där komplexa utbyten 

mellan till exempel kultur och ekonomi ingår. Design är ett begrepp som kan ha många olika 

betydelser där några vanligt förekommande definitioner är ’produktens ergonomi och 

produktionsteknik’ eller ’en aktivitet utifrån kundanpassat perspektiv och förhållningssätt’. 

Designbrief/Uppdragsbeskrivning definieras som ett beskrivande dokument. Dokumentet 

används av det designköpande företaget för att specificera vilken typ av produkt som 

efterfrågas från designkonsulten samt definiera avsikten och målet med designprojektet. 

Designkonsult definieras här som en designer från en designbyrå eller en oberoende designer 

som specialiserar sig i vissa områden, till exempel industri- eller produktdesign. En 

designkonsults uppgift är att kombinera estetiska överväganden med teknologier, 

användarvänlighet och kostnader. Fokus är vinstmaximering och att samarbeta med kunder 

för att ta fram en uppdragsbeskrivning och ett produktkoncept som resulterar i en produkt. En 

designkonsult har förmågan att integrera, tolka och genomföra en konceptualisering av 

lösningar. 

Oberoende designer innebär en designer som inte arbetar på en designbyrå utan i egen firma 

och hyr ut sin kompetens.  

Designprocess är ett arbetssätt för att på ett effektivt sätt kunna genomföra en 

produktutveckling och nå målet genom designkompetens. Denna process kan variera 

beroende på företag och projekt, men är oftast ganska lika varandra. Ett exempel på en 

process kan vara att man först utgår ifrån ett problem, sedan görs det användarstudier för att 

hitta den bästa lösningen, ett koncept utvecklas, genomförs och produceras.  

Designköpande företag definieras här som ett företag som vill interagera med en extern 

designkonsult i deras produktionsprocess (och eventuella designprocess). Det designköpande 

företaget kan ha en designavdelning på sitt företag som sköter designinköpet. Ett designköp 

kan ske till exempel när ett företag vill förbättra en befintlig designprocess, lansera en ny 

produkt eller ett koncept. Det designköpande företaget formulerar ofta en designbrief för att 

beskriva vad som efterfrågas av designkonsulten. 



V 

 

Design management definieras som ett styrsätt för att samordna flera olika kunskapsområden 

under en produktutveckling som sammanför affärstänk med design. Design management 

tillämpas inte av alla företag, men de som tillämpar det har en ledare (eller ledningsgrupp) 

med tvärvetenskapliga kompetenser för att koordinera och styra ett designköp eller en 

designprocess. 

Designpolicy är ett antal grundprinciper inom design som ett företag eller en organisations 

handlande skall styras genom. Främst att öka användandet av design och utbilda fler i 

företaget kring vad design har för nytta. Dessutom att en röd tråd finns mellan 

produktdesignen och företagsidentiteten. 
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1. Inledning 

Under tre år av studier på programmet Ekonomi, Teknik och Design på Södertörns högskola 

har det funnits ett ständigt underliggande budskap förankrat i områdena ekonomi, teknik och 

design – att kunskap om dessa områden och styrning genom design management hos ett 

designköpande företag leder till en effektivare produktutveckling. Effektivare 

produktutveckling innebär här att aktiviteterna samt besluten går smidigt med en tydlig 

förståelse för de inblandade parternas olika diskursiva språk. Uppsatsen kommer att 

undersöka giltigheten i det underliggande budskapet, och vad en design managers kompetens 

och position har för betydelse för ett bra samarbete vid inköp av design i en 

produktutveckling. I inledningsavsnittet redogörs en tydligare bakgrund och 

problemdiskussion i ämnet som utmynnar till syftet och avgränsningar. Därefter kommer ett 

avsnitt med relevanta teorier att redogöras och vilken metod som använts. Därpå kommer 

avsnittet för resultatet av intervjuerna att redogöras för att sedan följas av en analys och en 

slutsats med diskussion. 

 

1.1. Bakgrund och problemdiskussion  

Design har blivit allt viktigare som ett konkurrerande medel för företag. Vid en undersökning 

som Julie Hertenstein, Marjorie Platt och Robert Veryzer genomförde uppmärksammades det 

att företag som medvetet använt sig av design, både internt och externt, hade fått en positiv 

ekonomisk effekt i företaget. Dessa företag, som hade ett medvetet designtänk, genererade 

högre avkastning på försäljning, tillgångar och aktier.1  Vidare menade Birgitte Borja de 

Mozota att designprocesser, som används under en produktutveckling, har blivit mer 

komplexa och kunskapsbaserade genom åren, där användar- och samhällsvetenskapliga 

undersökningar, observationer och en kunskap om teknologi är viktiga komponenter. En 

designer eller en designkonsult skall under en designprocess kunna utveckla en ny produkt 

genom att använda all insamlad information.2 Designbudgeten har ökat inom företag i Europa 

och Amerika de senaste åren. Detta har medfört att även designbyråer, det vill säga 

                                                 
1 Hertenstein, J, Platt, M och Veryzer, R. (2004). The Impact of Industrial Design Effectiveness on Corporate Financial 

Performance. Journal of Product Innovation Management, vol. 22, no. 1, s. 3-21.  
2 Borja de Mozota, B. (2008). A Theoretical Model for Design in Manangement Science. Design Manangement Journal, vol. 

3, no. 1, s. 32-33. 
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designkonsulter, har blivit anlitade i större utsträckning. En anledning till detta är att design 

har kommit att bli en av många nyckelfaktorer inom produktutveckling.3  

Ett relativt nytt arbetssätt som etablerades under 1960-talet är design management, som 

omfattar aktuella processer, affärsbeslut och strategier. Design management har omvandlats 

från en hierarkisk och tayloristisk modell till en mer horisontell och flexibel styrning.4 

Styrningen med design management anses kunna förenkla samarbetet mellan ett 

designköpande företag och designkonsulter. Detta görs genom samordning och förståelse för 

designtänk, men även att överföra detta till andra områdeskompetenser i företaget såsom 

ingenjörs- och ekonomikompetens.5 En del företag använder sig av en specifik person i denna 

ledarroll för att sköta samordningen, en så kallad design manager. Men eftersom de flesta 

företag inte använder sig av en regelrätt design management så är frågan vad design 

management har för betydelse för samarbetet med designkonsulten i ett designinköp.  

När ett designköpande företag endast arbetar för att samordna och styra olika 

kompetensområden, utan att ha en egentlig kompetens om dessa områden, finns det risk att en 

förståelse saknas för vad de olika kompetensområdena bidrar med under en 

produktutveckling. Vid en intervju med Claes Frössén från SVID (Stiftelsen Svenska 

Industridesigner), som arbetar med utveckling av designområden och driver projekt med 

företag, antyddes det att den ansvariga personen vid ett designinköp, i företag utan en intern 

designavdelning, oftast själv inte är en utbildad designer eller inte har design som den 

huvudsakliga arbetsuppgiften utan till exempel är ekonom eller ingenjör i grunden.6 Detta kan 

påverka samarbetet mellan en designkonsult och en design manager eftersom det kan finnas 

en svårighet att implementera ett medvetet designtänk, som kan ha en positiv inverkan på det 

designköpande företagets strategi, om den ansvariga i företaget inte själv har kompetens om 

vad design innebär för företaget i stort. Eller skulle det vara tillräckligt att design managern 

istället har erfarenhet av designinköp?  

Ett fungerande designinköp kräver att båda parterna har förståelse och kunskap för varandras 

diskurser och områden. Därför är samarbetet med designkonsulten en betydelsefull 

komponent. Eftersom det under ett designinköp involveras flera personer från olika 

                                                 
3 Czarnitzk, D och Thorwarth, S. (2012). The Contribution of In-house and External Design Activities to Product Market 

Performance. Journal of Product Innovation Management, vol. 29, s. 878-895. 
4 Borja de Mozota, B. (2003). Design Management Using design to build brand value and corporate innovation. New York: 

Allworth. s. 68. 
5 Johansson, U. (2006). Design som utvecklingskraft – en utvärdering av regeringens designsatsning 2003-2005. Växjö: 

Växjö University Press. s. 28. 
6 Frössén, C. (2013). Personlig intervju Sveavägen 34, 6 tr., 111 34 Stockholm den 12 februari 2013 kl. 9.30. 
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kompetensområden är det viktigt att ta in de personer som har den rätta kompetensen från 

början.7 Den relevanta kompetensen är viktig även när till exempel en designbrief utformas. 

Det kan vara viktigt att personen som har ledarrollen i designinköpet vet vad design kan göra 

för de olika områdena i företaget.8 Därför finns det ett intresse från oss att undersöka 

betydelsen av en design managers kompetens och position vid ett designinköp. Hur skulle 

detta samarbete mellan det designköpande företaget och designkonsulten kunna påverka 

designinköpet? 

För att förtydliga hur samordningen mellan ett designköpande företag och en designkonsult 

hänger ihop följer nedan en egen illustrerad figur (figur 1).  

 

Figur 1. Samordningen under ett samarbete. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen illustrerad figur.  

 

1.2. Syfte 

Denna uppsats kommer att undersöka vilken betydelse design managerns kompetens och 

position har för att underlätta samarbetet mellan det designköpande företaget och 

designkonsulten under ett designinköp.  

Underliggande frågeställning:  

- Har design management en underlättande funktion i samarbetet mellan det 

designköpande företaget och designkonsulten? 

 

1.3. Avgränsningar 

Materialinhämtningen avgränsas till sju stycken intervjuer med design managers, fem stycken 

intervjuer med designkonsulter och en intervju med en sakkunnig. De designköpande 

                                                 
7 Jonson, L. (2012). Han bygger broar. Design Research Journal, no. 2.12, s. 5-13. 
8 Borja de Mozota, B. s. 68. 
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företagen är ingenjörsbaserade företag som arbetar med produktutveckling inom 

konsumentmarknaden och som köper in design från designkonsulter även om de skulle ha en 

egen designavdelning.  

Designkonsulterna består av designers från designbyråer och oberoende designers inom 

produktdesignområdet. Avgränsning har även skett till designköpande företag (med mer än 

100 miljoner i omsättning) och designkonsulter med huvudkontor i Sverige. Uppsatsen 

kommer endast att undersöka samarbetet mellan design managern och designkonsulten.  

 

2. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen beskrivas. De valda teorierna är design 

management, design som en integrerad process och beslutsrollsteorin, humankapital teorin 

vilka kommer att användas under analys av resultatet. Första stycket i varje teoridel kommer 

att beskriva teorins relevans för undersökningen. 

 

2.1. Design Management  

Design management-teorin kommer att användas för att ge en förståelse för design 

management och en design managers arbetsuppgifter samt betydelse vid ett designinköp när 

ett företag vill ta fram en ny produkt. Eftersom det under en produktutveckling arbetas med 

tvärvetenskapliga kunskaper så ger design management-teorin en förståelse för informationen 

som behövs från det designköpande företaget för att en designkonsult skall kunna arbeta på 

det effektivaste sättet.  

Design management är ett flexibelt sätt att styra, där individuellt initiativ, självstyre och 

risktagande uppmuntras. Denna teori är baserad på koncept, kundorientering, projekt- och 

kvalitetsstyrning. Intern design management har bildats då synsättet för design har ändrats 

från att endast ha inneburit en utseendemässig fixering för marknadsföring till att istället 

arbeta med ett företags identitet och mål.9 Effektiviteten kan förbättras genom att introducera 

design till företaget på följande sätt: 

Gradvis Små projekt skapas för att gradvis öka förståelsen för vad design kan tillföra. 

                                                 
9 Borja de Mozota, B. s. 67. 
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Ansvarstagande Integrationen av design kräver stöd från högre positioner för att visa vilka 

fördelar design har i ett strategiskt plan och att det inte är svårt att leda med hjälp av design. 

Det är positivt om företaget har utnämnt en person med beslutsansvaret för designområdet. 

Medvetande Design måste vara styrt på alla nivåer, inte bara inom designprocesser och 

designprojekt. Information om företagets värdegrund och identitet måste kommuniceras till 

designkonsulten. Designgruppen måste få stöd från samtliga avdelningar i företaget där 

interaktionen måste ta plats mellan en designgrupp och den högsta ledningen.10  

Inom design management finns det två målbilder. Den första är att utbilda samarbetspartners 

för att styra designers, detta möjliggör att ledaren och designers får en förståelse för varandra. 

Den andra målbilden är att utveckla metoder för att samordna design inom en företagsmiljö.11  

Design managements uppgifter är att ansvara för bland annat det administrativa, som att styra 

personal och finansiella tillgångarna och hjälper till att identifiera och kommunicera ut de 

strategiska fördelarna som design har. Implementeringen av design kan göras genom olika 

aktiviteter och samarbete med god kommunikation för att få ett långsiktigt företagsmål. Det 

ingår också att samordna designresurser till alla nivåer (avdelningar) i företaget för att kunna 

uppnå ett företagsmål. Design management underlättar även en förståelse för vilken betydelse 

design har för ett fullständig och långsiktig företagsmål. Detta innebär: 

- Medverkan till ett företags strategiska mål genom att formulera en design policy, vilket 

ser till att en sammanhållning finns mellan produktdesignen, produktens offentliggörande 

och marknadsförande som kan beskriva företagets identitet.12  

- Att fördela designresurser. 

- Att bygga upp ett nätverk där information och idéer från olika kunskapsområden finns. 

- Styra samordningen av design i företagsstrukturen på en operativ nivå som ett projekt, på 

organisationsnivå som en avdelning och på en strategisk nivå som ett uppdrag.  

- Styra design proceduren i företaget, vilket är viktigt eftersom varje enskild designers har 

sin egen estetiska stil när dem utformar en produkt. Företagen behöver därför en enhetlig 

och säregen bestämd stil som genomsyrar hela företaget. 

Design management används särskilt för design aktiviteter i företaget, när det exempelvis 

gäller att ta fram ett designbrief och tydliggöra det för personalen i hela företaget. 13 Design 

                                                 
10 Borja de Mozota, B. s. 67-68. 
11 Borja de Mozota, B. s. 70. 
12 Borja de Mozota, B. s. 209. 
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management styrningen tillämpas för att förbättra designen i företaget och hålla de 

administrativa och styrningen av designen mer effektivt. Denna effektivitet kan uppnås 

genom samordning mellan designen och produktens nyckelkoncept, varumärket, 

företagsidentitet och innovation.   

 

2.2. Design som en integrerad process 

Denna modell är en del av design management-teori och är vald på grund av att den tydligt 

visar aktiviteterna, beslutstagande och kompetensområden som ingår under ett designinköp. 

Den visar komplexiteten av designprocessen och designinköpet samt tydliggör behovet av en 

ledare som har förståelse för de olika områdena. 

Ett av problemen när det gäller att styra design är att många personer är inblandade inom ett 

företag, där det även kan ingå designkonsulter. Designarbetet kan få andra medarbetare i 

företaget att känna att målet med design endast är designavdelningens uppdrag.  Det är dock 

betydelsefullt att inte hamna i denna fallgrop utan förstå att design tillhör hela företaget, vilket 

behöver styras på ett integrerat och högengagerat sätt.  För att få en effektiv styrning av 

design behövs ett integrerat tillvägagångssätt, som förbinder det specifika bidraget från 

designavdelningen med andra områden genom hela företaget. Det behövs då större förståelse 

för vad en designkonsult har att erbjuda, vilket illustreras i modellen.14 

Modell 1. Design decisions. 

Social and environmental concerns  Consumer data/market research and testing 

Cost/budgets/timescale  Aesthetics/physical form and style 

Functional/ergonomics  Design decisions Manufacturing processes/facilities 

Quality/performance/reliability  Logistics/delivery/export 

Packaging/promotion/branding  Parents/safety/legal regulations 

Design decisions. Källa: Bruce & Bessant.15 

Modellen visar att det under en produktutveckling måste tas många olika beslut angående 

designen. Designen kan till exempel behövas anpassa efter vilka olika typer av 

tillverkningssätt som finns till handa, hur logistiken skall ske och att det utseende som valts 

kan hållas inom den avsedda budgeten. 

                                                                                                                                                         
13 Borja de Mozota, B. s. 71-72. 
14 Ibid. 
15 Bruce, M och Bessant, J. (2002). Design in Business- Strategic innovation through design. Harlow: Pearson Education 

Limited. s. 47. 
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2.3. Beslutsrollsteori 

Denna teori kommer att ge undersökningen bättre förståelse för vad en design manager, som 

har någon typ av ledarroll, innebär. Eftersom design managern måste ha den väsentliga 

informationen är det viktigt att denna person använder sin ledarroll vid krislägen, 

entreprenörskap, resursfördelning och förhandling för att uppnå bra samarbete med 

designkonsulten. 

Ledarskapsteorier är oftast nära relaterade till ledarens position i organisationen. Enligt Henry 

Mintzberg finns det olika ledarskapsroller beroende på vilken ställning ledaren har, en av 

dessa är beslutsrollen.16 Ledarna som har beslutsrollen är oftast inte den högsta ledaren, men 

är viktig att ha med när ett beslut skall tas på grund av att personen har betydelsefull 

information.  Beslutsrollen kan indelas i fyra olika underroller:  

1. Rollen som krislösare Ledaren skall kunna hantera kriserna som uppstår och lösa dessa. 

Mintzberg klassificerar dem i tre typer: 1) en konflikt som uppstår med en annan organisation, 

till exempel med en designkonsult, 2) den konstaterade och 3) den förutspådda förlusten av 

resurser till bland annat en designkonsult. 

2. Rollen som entreprenör Handlar om ledarens handlingskraft till aktiviteter när 

förändringar görs inom organisationen. Denna roll är mycket sammankopplad till en 

övervakningsroll som analyserar det som händer inom organisationen och i omgivningen. 

3. Rollen som resursfördelare Handlar om ledarens förmåga att kunna fördela resurserna på 

ett effektivt sätt och samtidigt ha kontrollen över dem. Kontrollen underlättar för att veta vilka 

beslut som skall prioriteras och hur arbetet skall ledas för att på bästa sätt ta fram en lösning 

på ett problem eller för att ta fram en ny produkt.  

4. Rollen som förhandlare Ledaren skall kunna förhandla eller upphandla en pålitlighet och 

auktoritet när denne gör ett beslut för organisationen som också är bestående. 

Tidfördelning mellan de olika ledarrollerna är beroende på företaget, medarbetarna och den 

externa miljön. Ledarskapet utgör på vilket sätt ledaren tillämpar de olika rollerna och 

sammanbinder dem i förhållande till varandra.  Till exempel, en ledare som sätter rollen som 

mellanhand först och främst för att få mindre möjlighet att utnyttja information och får då 

problem med taktisk planering i rollen som entreprenör. 17 

                                                 
16 Jacobsen, D. I. och Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Uppl. 3:1. Lund: Studentlitteratur. s. 457. 
17 Ibid. 
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2.4. Humankapital 

Humankapital tas upp i denna uppsats som ett komplement av de andra teorierna för att 

respondenterna innehar olika typer av kompetenser. Teorin humankapital kan hjälpa till att 

förstå varför de olika kompetensdelarna är viktiga under ett designinköp.  

Humankapital är enligt Johan Hansson och Pähr Andersson ”Summan av all kompetens i 

verksamheten som bidrar till värdeskapandet.”.18 Denna definition har sin grund från 

ekonomen Theodore Schultz som gav insikten till humankapitalets fördelar. Han nämnde i sin 

artikel Investment in human capital att det inte är investering av mänskligarbetskraft i sig som 

är det viktigaste utan vad denna människa har för specifik kompetens.19 Schultz beskriver fem 

olika kategorier vilka kan förbättra det humana kapitalet i företaget genom att vara grunden 

för kompetens. Kompetens kan bland annat komma ifrån arbetslivserfarenhet, kulturell 

erfarenhet samt utbildning på olika nivåer men även företagsorganiserad utbildning enligt 

Schultz. Några av dessa kategorier kan sammanföras med Thomas Stewarts 

kompetensuppdelning som varje verksamhet är uppbyggd av: 

Primär-/generellkompetens Ospecifika kompetenser som kan tillämpas fördelaktigt i alla 

branscher. Exempelvis samarbetsförmåga. 

Hävstångs-/specifikkompetens Kompetens som är värdefull för ett specifikt företag inom en 

bransch. Exempelvis design management. 

Kärnkompetens Företagsspecifik kompetens som en verksamhet är uppbyggd av. 

Exempelvis produktutvecklare.20 

  

                                                 
18 Hansson, J och Andersson, P. (1999). Intellektuellt kapital i teori och praktik. Djursholm: Humatec. s.129. 
19 Schultz, T. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, vol. 51, no. 1. s.1-17. 
20 Stewart, T. (1997). Intellektuellt kapital. Stockholm: Nerenius & Santérus. s. 125. 
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer uppsatsens tillvägagångssätt att grundligt beskrivas, och 

argumenteras för varför det valts att göra på respektive sätt.  

 

3.1. Kvalitativ metod 

I denna undersökning har en kvalitativ metod används för att få fram empiri till uppsatsens 

syfte, vilket är att undersöka vilken betydelse en design managers kompetens och position har 

för att underlätta samarbetet mellan det designköpande företaget och designkonsulten under 

ett designinköp. Genom sammanlagt 13 stycken intervjuer med perspektiv utifrån både design 

managers och designkonsulter anses det här att båda parter som ingår under samarbetet, vid 

ett designinköp, har fått komma till tals, och därför kunnat ge sina bilder av hur samarbetet 

fungerar. I denna undersökning anses det att intresset ligger i en djupgående inblick i ett fåtal 

personer för att kunna förstå komplexiteten som ett samarbete innebär. Den kvalitativa 

metoden ansågs därför passa bäst för att respondenterna skulle kunna fördjupa och utveckla 

sina svar. 

 

3.2. Undersökningsstrategin 

Undersökningsstrategin i denna uppsats består av en fallstudie för att kunna studera och förstå 

samarbetet mellan design managers och designkonsulter på djupare nivå. I fallstudien ingår 

två olika enheter: design managers och designkonsulter (där en sakkunnig i design ingår på 

designkonsulternas sida). Inom dessa enheter har det ingått sju stycken design managers, fem 

stycken designkonsulter och en sakkunnig inom design.  Design managerna var aktiva på 

produktutvecklingsföretag som verkade inom olika typer av ingenjörstekniska branscher på 

konsumentmarknaden. Undantaget var Filippa K som verkade inom klädesbranschen, 

motivering till detta beslut görs längre ner under urval (se 3.3.). Anledningen till att 

konsumentmarknaden har valts är för att design har blivit en viktig faktor för att kunna vara 

ett konkurrerande företag, som även beskrivits i bakgrund och problemdiskussion (se 1.1.). 

Designkonsulterna är aktiva som produktdesigners på antingen designbyråer eller som 

oberoende designers. Genom fallstudie kan en generell bild belysas genom att studera dessa 

två enheters syn på samarbetet.  
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3.3. Urval 

Sammanlagt har 40 stycken företag kontaktats och fått förfrågan om att medverka i en 

intervju. De företag som godtog inbjudan till intervju och finns representerade i 

undersökningen står angivna inom parantes efter urvalsbeskrivningen. För att få tag på 

respondenter på de designköpande företagen så har det utgåtts ifrån ett subjektivt urval där 

kontakt upptagits med Claes Frössén.21 Frössén har en uttalad kännedom om designområdet 

och tipsade om ett flertal designköpande företag och utgav kontaktuppgifter till personen med 

ansvaret för designinköp (Electrolux, POC, Filippa K och Scania). När vi kontaktat 

respondenterna hos de designköpande företagen så har det alltså frågats efter den personen 

som har hand om designinköp, alltså har det inte frågats efter en design manager specifikt. 

Samtliga av dessa design managers kontaktades via mail. Undantaget här var dock Electrolux 

där kontakt med kundtjänst fick göras för att få tag på vidare kontaktuppgifter. Genom läsning 

i Design Research Journal har ytterligare ett antal design managers hittats som även de 

kontaktats via mail (Doro). Det har även skett ett bekvämlighetsurval där företag, utifrån 

personlig kännedom, kontaktats som köper in design från designkonsulter (Tylö). 

För urval av designkonsulter har även här Frössén gett oss kontaktuppgifter via sin kännedom 

om designkonsulter (Design House Stockholm och Anna Rylander). Ett klusterurval har även 

skett via designföretagarregistret på SVID där Sveriges designkonsultföretag själva har 

anmält sig. Här kunde olika kriterier kryssas i för att enklare söka i registret. Följande kriterier 

kryssades i: design management/strategisk rådgivning, industridesign/ industriell design, 

formgivning och övrigt. Sedan kontaktades ett antal personer som uppfyllde dessa kriterier 

(Helene Tiedemann, Hothouse Studios AB och Roger Ström). Genom sökning på Google på 

designbyrå+produkt och designbyrå+Sverige hittades även ett antal designbyråer som 

sysslade med produktdesign (Top Notch design). 

I uppsatsen har även en sakkunnig representant valts som respondent, detta är Anna Rylander 

som är postdoktoral forskare och föreläsare på mastersprogrammet inom business och design 

på Göteborgs universitet. Hon har arbetat som management konsult och forskar bland annat i 

designers praxis, identitetskonstruktioner och roller i en klients innovationsprocess. Rylander 

har tillfört ytterligare ett perspektiv, främst mot designkonsulternas sida och det var även här 

Frössén som gav kontaktuppgifterna. 

 

                                                 
21 Claes Frössén är projektledare och ansvarig för branschrådgivning på SVID (Stiftelsen Svensk industridesign). 

Han arbetar bland annat med att sprida kunskap kring betydelsen av design som ett konkurrensverktyg. 
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3.4. Insamling av sekundär- och primärdata 

I undersökning har det använts både sekundär- och primärdata. 

3.4.1. Sekundärdata  

Sekundärdata har insamlats via skriftliga källor i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar 

och aktuell ämnesspecifik litteratur för att ge undersökningen en vetenskaplig grund. 

Vetenskapliga artiklarna har funnits i både tryck och elektronisk form i Journal of Product 

Innovation, Management, Design Management Journal och Design Research Journal. 

Liknande uppsatser kring design management har gett tips på relevant litteratur där lämpliga 

teorier har funnits för att luta sig mot vid analys av undersökningens empiri.  

Informationshämtningar för undersöknings data, gällande företagens omsättning, resultat, 

antal anställda och företagsbeskrivning, har funnits på respondenternas företagssidor och 

årsredovisningar som har hittats på databasen Retriever Business samt på hemsidan Alla 

Bolag. 

3.4.2. Primärdata 

Primärdata är de intervjuer som skett med designkonsulter, design managers samt en 

sakkunnig kring designkonsulter. Genom intervjuer en stor mängd empiri har inhämtats på 

kort tid vilket bidragit till att få en mer precis information direkt från undersökningsobjektet 

samt garanterat fått svar på alla intervjufrågor (se bilaga). Intervjuerna har skett 

semistrukturerat och personligt (antingen via möte eller telefon) för att låta respondenterna 

utveckla sina tankar och idéer utan distraktion kring intervjufrågorna (se bilaga). Vid bokning 

av intervjudatum fick samtliga respondenter information om att intervjun tidsmässigt skulle ta 

20-30 minuter (vissa möten tog längre tid (30-60 minuter) på respondentens initiativ, se tabell 

3 intervjuschema). Respondenterna fick även en viss kunskap om vårt undersökningsområde 

innan intervjun inträffade i form av att få syftet skickat till sig via mail och även upplästes i 

början av intervjun. Detta för att inte någon otydlighet kring meningen med intervjun skulle 

uppstå. Några specifika frågor skickades dock inte. 

De 13 stycken intervjuerna har skett antingen via ett personligt möte eller via en 

telefonintervju. Via mailkontakt har möten bokats in, när och var möten skulle ske eller vilken 

tid som samtal skulle ske. De sju stycken personliga mötena har skett på respondenternas 

arbetsplats utifrån respondenternas initiativ. Undantag är en av de personliga intervjuerna som 

har skett på ett café i Gustavsberg centrum utifrån respondentens önskan. Respondenterna har 

fått välja plats för att skapa en trygghet och därför inte påverka materialet genom eventuell 
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osäkerhet. Vid personlig intervju så har vi båda medverkat där en av oss aktivt har ställt 

frågorna och den andra presenterat oss, observerat så att ingen fråga förbisågs, skött 

inspelningen och att den angivna tidsplanen hölls. När respondenterna befunnit sig på annan 

ort eller inte haft möjlighet att träffas så har telefonintervju skett. Under de sex stycken 

telefonintervjuerna har endast en av oss medverkat för att inte skapa förvirring under 

intervjun. 

Samtliga respondenter har gett sitt medgivande att intervjun får spelas in. Detta gjorde att total 

fokusering kunde ske på intervjun och en bättre dokumentation kunde ske. På de personliga 

mötena så har diktafon används. Under fyra av telefonintervju har en mobilapplikation 

används och vid två av tillfällena högtalartelefon med inspelning via diktafon. 

Telefonintervjuernas inspelning har inneburit stundtals en del störningar i ljudkvaliteten, till 

exempel mottagningsstörningar, bakgrundsstörningar och otydligt tal. Samtliga intervjuer har 

transkriberats till rådata, här har dock tvekljud, skratt och upprepningar tagits bort. Rådata har 

sedan skickats till samtliga respondenter där tacksamhet för medverkan i intervjun uttryckts 

och ett erbjudande om en möjlighet att korrigera sitt uttalande har getts om till exempel 

respondenten märkt någon felaktighet eller om de velat utveckla något i materialet.  

 

3.5. Respondenter 

Som tidigare nämnts har sju stycken design managers och fem stycken designkonsulter och en 

sakkunnig inom design och ekonomi intervjuats. Den första design managern som blev 

personligt intervjuad var Stefan Ytterborn, som är VD och grundare för POC, ett svenskt 

skyddsutrustningsföretag för sportaktiviteter. Det visade sig dock att POC inte var ett 

designköpande företag, men eftersom Ytterborn har kunskap om vilken betydelse en design 

managers kompetens och position har så är han högst relevant för undersökningen.  

En annan personlig intervju skedde på Filippa K, ett svenskt klädesmärke, där Nina Bogstedt, 

som är designchef och sortimentsansvarig, blev intervjuad. Trots att Filippa K avviker från det 

avgränsade branschområdet finns Bogstedt representerad i empirin för att få en bredare bild 

av design managern. På Tylö AB blev Jan Bjärnhag, som är produktchef, intervjuad via 

telefon då de är placerade i Halmstad. Kristofer Hansén är designchef på Scania och blev 

personligt intervjuad på plats i Södertälje. Via telefonintervju skedde samtal med 

produktchefen Peter Cullin på Doro AB i Lund. På Electrolux AB blev två stycken design 

managers personligt intervjuade, Martin Alexanderson, design director, och Tove Forsberg, 

senior design manager. 
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Den första designkonsulten som blivit intervjuad via telefon är Mikael Ericsson som är 

industridesigner och grundare på designbyrån Top Notch Design. På Design House 

Stockholm blev Anders Färdig, som är grundare och VD, personligt intervjuad. Ännu en 

personlig intervju skedde med Roger Ström som representerade sin egen firma, med samma 

namn, som produktdesigner.  Helene Tiedemann intervjuades via telefon och hon 

representerade sin egen firma, Helene Tiedemann design, där hon är produktdesigner. Den 

sista intervjun skedde på telefon med Kersti Liss Nadjalin, som är produktdesigner på 

Hothouse studios i Örebro. Det har även intervjuats en sakkunniga vid namn Anna Rylander 

som beskrivits tidigare under urval (se 3.3.).  

Nedan följer tabell 1 och tabell 2 med företagsinformation kring de valda företagen i 

enheterna. Tabellen är uppdelad efter flest antal anställda i företagen, där den senast 

inrapporterade årsredovisningens siffror visas. I företagsbeskrivningen nämns vad företaget 

sysslar med för typ av verksamhet.  

Tabell 1. Företagsinformation designköpande företag. 

Företagen med design managers 

Företag År Omsättning, 

tkr 

Årets 

resultat, tkr 

Antal 

anställda 

Företagsbeskrivning 

Electrolux AB 2012 110 072 000 2 599 000 59 478 El-hushållsmaskiner 

Scania CV AB 2011 92 203 000 9 369 000 33 284 Fordonstillverkare 

Filippa K 

Group AB 

2011 528 931  54 762 200 Konfektion 

Tylö AB 2011 211 645 27 457 126 Bastu- och dusch 

produktstillverkare 

Doro AB 2011 745 400 57 900 70 Telekomutrustning 

POC Sweden 

AB 

2012 149 814 21 655 36 Användarskydd för 

sportaktiviteter. 

 

Tabell 2. Företagsinformation designkonsultfirmor. 

Företagen med designkonsulter 

Företag År Omsättning, 

tkr 

Årets 

resultat, tkr 

Antal 

anställda 

Företagsbeskrivning 

Design House 

Stockholm AB 

2011 105 461 521 58 Designkonsultbyrå 

Top Notch design AB 2012 3 287 213 4 Designbyrå 

industridesign 

Hothouse Studios AB 2012 3000 – 4999 Ej känt 1-4 PR och designbyrå 

Helene Tiedemann 2012 300-499 Ej känt 0 Produktdesigner 

Roger Ström 2012 Ej känt Ej känt 0 Produktdesigner 
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Nedan följer tabell 3 med ett fullständigt intervjuschema, där samtliga intervjuer finns 

dokumenterade, i bokstavsordning efter företagsnamnet. I tabell 3 visas respondenternas roll 

(design manager eller designkonsult), vilket företag de representerar, ort samt när intervjun 

skett via möte eller telefon. Tiden är angiven i ungefärlig tid som mötet tog. 

Tabell 3. Intervjuschema. 

Design managers 

Företagsnamn Respondentnamn Ort Datum 

Doro AB Peter Cullin, 

Produktchef 

Lund Telefon 19 april 2013  

kl. 16.00-16.30 

Electrolux AB Martin Alexanderson, 

Designchef 

Stockholm Möte 26 april 2013  

kl. 10.00-11.00 

Electrolux AB Tove Forsberg, 

Senior Design manager 

Stockholm Möte 26 april 2013  

kl. 13.00-13.30 

Filippa K AB Nina Bogstedt, 

Designchef & Sortimentansvarig 

Stockholm Möte 12 april 2013  

kl. 10.00-10.30 

POC AB Stefan Ytterborn, 

VD 

Stockholm Möte 4 april 2013  

kl. 13.00-13.40 

Scania AB Kristofer Hansén, 

Designchef 

Södertälje Möte 17 april 2013  

kl. 13.00-13.30 

Tylö AB Jan Bjärnhag, 

Produktchef 

Halmstad Telefon 17 april 2013  

kl. 10.00-10.30 

Designkonsulter 

Företagsnamn Respondentnamn Ort Datum 

Design House Stockholm AB Anders Färdig, 

VD 

Stockholm Möte 19 april 2013  

kl. 15.00-15.30 

Helene Tiedemann Design EF Helene Tiedemann, 

Produktdesigner 

Stockholm Telefon 30 april 2013  

kl. 10.00 -10.30 

Hothouse Studios AB Kersti Liss Nadjalin, 

Produktdesigner 

Örebro Telefon 6 maj 2013  

kl. 11.00-11.30 

Roger Ström EF Roger Ström, 

Produktdesigner 

Stockholm  Möte 25 april 2013  

kl. 10.00-10.30 

Top Notch Design AB Mikael Ericsson, 

Industridesigner 

Stockholm Telefon 11 april 2013  

kl. 10.00-10.30 

Sakkunnig inom design 

Verksamhetsnamn Respondentnamn Ort Datum  

Göteborgs universitet Anna Rylander, 

Postdoktoral forskare 

Göteborg Telefon 4 april 2013  

kl. 10.00-10.30 
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3.6. Utformning av intervjufrågor 

Det har funnits en färdig frågemall som intervjuerna utgått ifrån (se bilaga intervjufrågor). Det 

har funnits sju stycken frågor för design managerna och sex stycken för designkonsulterna. 

De sex första frågorna var samma för båda parter men utformade för att passa de olika 

parternas perspektiv. Design managernas frågor riktar sig mot deras syn på samarbetet med 

designkonsulten och designkonsultens frågor mot hur de ser på samarbetet med design 

managern. Den sjunde frågan gällde om det designköpande företaget hade en uttalad design 

manager (frågan ställdes för att det vid urval kontaktades den ansvariga för designinköpet och 

inte specifikt design managern i företaget, se urval 3.3.). Samma frågor har valts för att 

enklare kunna se samband och dra slutsatser. Frågemallen användes för att hålla fokus på 

undersökningsämnet och inte missa någon fråga. Har någon fråga inte besvarats tillräckligt så 

har följdfrågor ställts för att hjälpa respondenten att utveckla sitt svar.  

Intervjufrågorna har utformats för att kunna svara på syftet och frågeställningarna i uppsatsen 

och därför fokuserat på kompetenser och positionens betydelse samt hur samarbetet fungerar. 

Under de första intervjuerna märktes det att en del frågor var otydliga, utifrån respondenternas 

sida, vilket märkes då de bad oss att förtydliga vad som menades med vissa ord. Detta innebar 

att korrigering av utformningen på frågorna fick ske för att kunna ge samma frågeformulering 

till alla.  

 

3.7. Bearbetning av empirisk data och analys 

Rådata från intervjuerna delades upp i de två enheterna design managers och designkonsulter. 

Det har gjorts en sammanställning av data i varje enskild fråga och bara de relevanta delarna 

togs ut. En del svar har kommit under en annan ställd fråga och då flyttats till den berörda 

frågan istället för att underlätta analysen. Gemensamma nämnare beskrevs och utstickande 

svar har fått ta plats under resultat av empiriavsnittet. I detta avsnitt har delar sammanförts 

som ansågs höra ihop och dessa har kategoriserats efter innehåll. Kategorierna har sedan 

analyserats utifrån de givna teorierna och modell i avsnittet teoretisk referensram. Efter detta 

har slutsatser dragits och diskussion skett.  
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3.8. Metodkritik 

3.8.1. Validitet 

Intervjumaterial har i många avseenden bekräftats av flera respondenter och eftersom 

respondenterna har bestått av de designkonsulter som är inblandande i samarbetet och design 

managers som sköter detta samarbete finns det en hög validitet kring att rätt personer 

intervjuats. Respondenterna har även fått möjlighet att korrigera sitt uttalande i efterhand 

vilket gett en högre trovärdighet att korrekt information använts i uppsatsen. Empirin hade 

förmodligen varit lättare att analysera om de designköpande företagen hittats utifrån 

designkonsulterna. Uppsatsen försöker endast att undersöka om en design managers 

kompetens och position har en betydelse för samarbetet under ett designinköp och inte 

definitivt påvisa hur det är. 

Variationerna kring företagsstorleken och verksamheten har påverkat validiteten negativt. En 

högre validitet kunde ha uppnåtts om de intervjuade företagen var verksamma inom samma 

bransch samt var likvärdiga i storlek eller verksamhet. Valet av respondenter i 

undersökningen kunde ha lett till en starkare validitet. Om till exempel det valts att användas 

de designköpande företag som designkonsulterna själva hade arbetat med eller sålt 

designtjänster till istället för parter som inte har arbetat med varandra som har gjorts i denna 

undersökning.  

3.8.2. Reliabilitet 

På grund av att undersökningen har ett fåtal respondenter som empiri kan detta ha bidragit till 

att det kanske inte visar en helt överensstämmande bild av hur det fungerar i verkligheten. Det 

hade förmodligen blivit en mer rättvis bild om det hade varit lika många antal representanter 

från designmedvetna och mindre designmedvetna företag. Hade företagens resultat jämförts 

med varandra, för att se ifall tillväxten varierat beroende på om dessa använt design 

management eller inte, skulle kanske ett mer tillförlitligt resultat framställts.  

För att förstärka trovärdigheten i undersökningen har en så utförlig metod som möjligt 

beskrivits där det finns en rimlig sannolikhet att en likvärdig undersökning kan göras utifrån 

samma arbetssätt. Samma intervjufrågor har använts till samtliga respondenter, med små 

variationer för att på bästa sätt anpassas till respektive respondent. Eftersom respondenterna 

fick välja plats och tid har intervjuerna varit tillförlitliga där respondenten kände sig trygga 

vilket ledde till att en högre reliabilitet har framkommit i undersökningen. Hade dock samtliga 

intervjuer skett via personligt möte så hade reliabiliteten varit starkare. 
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4. Resultat av intervjuerna 

Resultatet av intervjuerna är uppdelade i två huvudkategorier utifrån design managers och 

designkonsulter och tre stycken underkategorier, vilka är kompetens, samarbete och position, 

vilka ingår i syftet. Detta för att det skall bli enklare att analysera utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

 

4.1. Design manager 

4.1.1 Kompetens 

De intervjuade design managers hade variation av utbildningar (se tabell 4, sammanfattning 

av intervjuresultat). Peter Cullin på Doro är utbildad ingenjör, Jan Bjärnhag på Tylö är 

ingenjörs- och ekonomiutbildad, men är intresserad av designfrågor. Stefan Ytterborn på POC 

är marknadsekonom i botten och har arbetat med design och samarbetsfrågor i hela sin 

karriär. Tove Forsberg är designingenjör och Martin Alexanderson har 

industridesignutbildning, båda arbetar på Electrolux. Nina Bogstedt på Filippa K har en 

masterexamen i design och Kristofer Hansén på Scania har en magisterexamen i design. De 

designköpande företagen, med en intern designavdelning, hade design managerna med någon 

typ av designutbildning, vilka var Electrolux, Scania och Filippa K.  

Oberoende av vad design managern hade för utbildning ansåg majoriteten av företagen att det 

var av vikt att designkonsulten kunde följa företagets designspår och den utgivna 

uppdragsbeskrivningen. Överlag tyckte design managerna att det var av vikt att en 

designkonsult inte drog iväg i ett annat formspråk och för att förhindra detta krävdes det att 

designkonsulten förstod vad varumärket stod för och att det designköpande företaget därför 

kunde formulera vad de var ute efter. 

Det skall även fungera personlighetsmässigt med designkonsulten enligt flera av design 

managerna som tyckte att det var en viktig bit för att uppnå ett bra samarbete, till exempel 

visa en ödmjukhet mot kritik och att vara öppen med sina idéer. Företagen vars design 

manager inte hade en designutbildning ansåg att en bra muntlig och visuell presentation var 

betydelsefullt, detta för att en designkonsult skall kunna motivera sitt förslag på ett säljande 

sätt. Bjärnhag berättade att de fått en uppdragsbeskrivningsmall från deras konsultbyrå. 

Bjärnhag och Cullin berättade att det ofta var en färdig teknisk konstruktion som överlämnas 
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till designkonsulterna, och där arbetas det mest med utseendet på produkten, det vill säga 

styling.  

Majoriteten av de designköpande företagen med en design manager som hade en 

designutbildning, ansåg att när designkonsulterna sitter inhouse var det viktigare med en bra 

personkemi än kompetens för att dessa designkonsulter skall kunna fungera i teamet, medan 

om det var ett externt samarbete med en designkonsult så var deras kompetens viktigare än 

personkemin. Dessa företag brukade även anlita designkonsulter vid resursbehov för att slippa 

avskeda personal vid ett avslutat projekt eller när projektets förutsättningar förändrats 

exempelvis vid lågkonjunktur. Ytterborn talade också om en ömsesidig respekt där båda sidor 

skall förstå vad de olika parterna vill ha ut av projektet. Forsberg berättade att hon arbetat 

mycket med resursplanering och sammanställer där en kravlista på kompetenser som behövs 

till olika projekt.  Hon använder sitt kontaktnät för att hitta olika designkonsultbyråer och ber 

dem skicka Cv på de personer som matchar. I Cv:t letade hon oftast efter personer nära sitt 

eget område, vilket var studioingenjörer och formbestämmare som har både en teknisk 

kompetens och designkompetens. Hon upplevde att det var svårare när hon köpte in design 

från andra områdeskompetenser och brukade då vända sig till andra personer i företaget som 

hade kunskap om detta område.  

Samtliga design managers med designutbildning sa att beroende på projektets storlek brukade 

även personliga möten förekomma och olika avstämningar. Projekten startade ofta upp med 

ett internt projektmöte där en förundersökning gjordes, ibland kunde en designkonsult vara 

med redan här där en uppdragsbeskrivning och tidsram presenteras. Bogstedt tyckte att det var 

viktigt att design managern hade förståelse för sin inriktning i branschen. Om förståelsen 

finns för vad företaget är bra på och hur detta avspeglas i organisationen, blir det tydligare för 

en designkonsult som kommer in i företaget. En grundlig förståelse för design och respekt för 

vad en designkonsult kan bidra med till företaget var viktigt enligt majoriteten av design 

managerna. Ytterborn tyckte att det var centralt att alla nivåer i en organisation skall ha 

förståelse för det specifika segmentet som organisationen är verksam i, värderingar kan göra 

att en designkonsult lättare kommer in i ett förändringsarbete. Alexanderson påpekade att en 

duktig designköpare inte måste vara designer i grunden, men att det måste finnas en förståelse 

för vad design är, vad design kostar och vad design kan göra för företaget. Hansén uttryckte 

att det oavsett vad som skall köpas alltid är bra att ha mycket kunskap, ju mer påläst man är 

inför en köpsituation desto bättre köpare blir design managern.  Mer erfarenhet av 
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köpsituationer gör att det blir lättare vid varje nytt samarbete säger både Hansén och 

Bjärnhag, detta för att förhindra missförstånd mellan varandra. 

4.1.2. Samarbete 

Alla intervjuade på de designköpande företagen utnämnde sig själva till att vara design 

managern på det aktuella företaget. Samtliga design managers svarade att det är de själva som 

skötte samarbetet med designkonsulten vid ett designinköp för en produktutveckling.  

De flesta företag fokuserade på den verbala kommunikationen under ett designinköp för att få 

ett effektivare samarbete, vilket innebar att vara tydlig med vad som efterfrågades av 

designkonsulten och att kunna använda sin erfarenhet vid ett designinköp. Därutöver var det 

också viktigt att ha en gemensam bild av slutresultatet. Struktur och utformning av 

uppdragsbeskrivning behövdes för att det inte skulle bli missförstånd och att designkonsulten 

visste vad som kunde förväntas. Alexanderson kunde tänka sig att det största riskmomentet 

var när design managers går in och försöker peta i alltför mycket detaljer som 

designkonsulten presenterar. Det krävs att man litar på designkonsultens kompetens och att 

den personen i sin tur har koll på företagets värdegrund.  

Alexandersson förstod problematiken kring samarbetet mellan design manager och 

designkonsulter eftersom han själv har varit med om det när han till exempel var i kontakt 

med produktlinjechefer, vilka är hans designbeställare. Alexanderson tyckte att dessa 

produktlinjechefer hade en ganska låg förståelse för vad design innebär vilket kan försvåra 

samarbetet. De flesta av design managerna ansåg att en designkonsult som sitter på plats kan 

underlätta samarbetet, eftersom det oftast blir en smidigare samarbete och att sekretessen 

enklare kan hållas.  

De designutbildade design managerna uttryckte att det var viktigt att den personen som sköter 

samarbetet mellan det designköpande företaget och designkonsulten har förståelse för design. 

Hansén berättade dessutom att det i designeryrket idag ofta ingår en allmänkunskap som 

uppkommit då designers ofta har flera olika intressen eller tidigare arbetat med andra 

områden. Cullin var av en annan åsikt och menade att det kan bli bra trots att kunskapen inte 

finns, men risken finns att det blir något helt annat än vad företaget var ute efter. Ytterborn 

gav en inblick utifrån sin erfarenhet där hans företag POC bestämt sig för att köra all design 

internt. Detta för att POC vill ha sitt designspår och att det inte går att kommunicera ut det till 

en designkonsult om de inte sitter inhouse och alltså arbetar med samma varumärke, menade 

Ytterborn. Han säger ”det finns ingen grundläggande kommunikation och det är förståelsen 
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som saknas”. Ytterborn berättade också att organisationer sällan är redo för en förnyelse och 

förändring och därför inte kan förvalta en designkonsults arbete om det innebär stora 

förändringar – därför måste en kunskap om förståelse för behovet av design etableras. 

De flesta av design managerna som hade en designutbildning, tyckte att de nya typerna av 

utbildningar med tvärvetenskaplig bred, kan hjälpa förståelsen och underlätta samarbetet vid 

ett designinköp då en större förståelse frodas om vad som var involverat under en 

produktutveckling. 

4.1.3. Position 

De företag som hade en egen designavdelning var Filippa K, POC, Electrolux och Scania. 

Företagen utan egen designavdelning var Doro och Tylö. I företagen där det inte fanns en 

intern designavdelning hade produktchefen tagit på sig rollen som design manager. De större 

företagen, bland annat Electrolux, Filippa K och Scania, hade vanligtvis flera ansvariga för 

olika avdelningar och här var det design managerns roll att föra vidare informationen till de 

övriga avdelningarna. I dessa företag var det tydligt att det är bra om det fanns en uttalad 

ansvarig för denna process i organisationen. 

De flesta av design managern tyckte att dessa skall ha mandat att fatta beslut kring vilken 

designkonsult som skall anlitas, hur budgeten skall fördelas och hur uppdragsbeskrivningen 

skall utformas. I de mindre företagen syntes en skillnad kring vilket stöd som erhålls från 

ledningen eftersom det var ett närmare samarbete mellan företagets olika avdelningar. Cullin, 

vilket i sammanhanget är att betrakta som ett mindre företag, berättar att personer från 

ledningen var närvarande på designgruppsmötena. I de större företagen hade design managern 

mandat till att kunna lämna ut uppdrag till anställda, men design managerna hade då själva 

ansvaret över budgeten. Ytterborn konstaterade, utifrån sina erfarenheter från stora företag, att 

ett stöd från ledningen, där processerna är förankrade, innebär att det är lättare att projektet får 

avsedd effekt. 

 

4.2. Designkonsulter 

4.2.1. Kompetens 

Samtliga designkonsulter har jobbat med design managers som ofta har utbildningar inom 

design, industridesign, ingenjörskonst, konstruktion eller ekonomi. Anders Färdig på Design 

House Stockholm menar att den som sköter samarbetet måste vara utbildad i design 
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management för annars är det inte en bra samordnare då den nödvändiga kompetensen under 

ett designinköp saknas.  

Den ansvarige från det designköpande företaget, design managern, bör ha ett 

designmedvetande där exempelvis kvalitet, ergonomi, funktion ingår, enligt Färdig och 

Mikael Ericsson på Top Notch Design. Ericsson berättar även att på grund av 

produktutvecklingens komplexitet borde en grupp bildas med personer från 

designavdelningen (om det finns), ledningsgruppen, marknadsföring, ingenjörssidan och 

produktionsavdelningen finnas med. Han berättade också att design managern bör ha kunskap 

om dessa olika avdelningar för att kunna plocka in de rätta personerna från början. Detta 

understryks av Helene Tiedemann som tillägger att design managern även borde ha inblick i 

logistiken, distributionen och miljötänket. Hon berättade att design managern måste vara bra 

på många saker, där också ekonomikunskap var viktigt för att personen skall kunna ha bättre 

koll på exempelvis kostnadsram och tillverkningskostnader. Anna Rylander, postdoktoral 

forskare på Business & Design Lab på Göteborgs Universitet, berättade att en bra design 

manager var den person som hade kunskapen om hur en designprocess går till, designers sätt 

att jobba, ekonomi och tekniska lösningar.  

Design House Stockholm använder sig av en design manager som förstår och vet hur 

designen integreras i det designköpande företaget. Färdig poängterade betydelsen av att en 

design manager i det designköpande företaget bör ha förmågan att kunna formulera en 

designpolicy och checklista där designkonsulter, vid de olika faserna i produktutvecklingen, 

kan gå tillbaka för att se om designbiten hänger ihop med den aktuella fasen i 

produktutvecklingen. Checklistan var också viktig för de eventuella åtgärder som kan komma 

upp vid materialbyten och verktygskostnader. 

Kersti Liss Nadjalin på Hothouse Studios berättade att med de företag som är framgångsrika i 

sitt område brukade samarbetet gå bättre med, men den sociala kompetensen var också en 

väsentlig del för att kunna samarbeta med andra på ett bra sätt. Hon berättar att framgång inte 

är helt beroende av kompetens. Roger Ström däremot, som var relativt ny i branschen, 

föredrog att jobba med personer som var mest lik honom exempelvis åldersmässigt eller 

utbildningsmässigt för att samarbetet skall bli smidig.   

Samtliga designkonsulter var överens om att arbetsfördelningen mellan de själva och det 

designköpande företaget varierade mycket beroende på hur mycket designkompetens 

kundföretaget hade. En del designkonsulter menade att arbetsfördelningen berodde på vad det 
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var för produkt, projekt och hur pass involverade företagen var i utvecklingen av produkten. 

Färdig berättade att en tränad köpare ofta tar ett stort ansvar för samarbetet och designdelen 

medan en mindre tränad köpare kan innebära att det blir större ansvar för designkonsulterna. 

Tiedemann, Ericsson, Färdig och Liss Nadjalin menade istället att som designkonsult kunde 

de behöva göra det mesta, vilket varierade väldigt mycket beroende på företagets 

kompetensnivå om design.  

Designbriefen (uppdragsbeskrivningen) var det viktigaste dokumentet i ett designinköp enligt 

samtliga, men väldigt få designköpande företag är bra på att ta fram en fullständig 

designbrief. Designbriefen brukade ha varierade kvalitet, genomarbetning och med olika 

mycket information, beroende på om design managern hade en designutbildning. 

Designkonsulterna tog själv fram den informationen som var väsentlig tillsammans med det 

designköpande företag, om dessa inte lyckats att ta fram den väsentliga nyckelinformationen i 

designbriefen. Det hände också att det blev en muntlig designbrief under det första mötet med 

det designköpande företaget där designkonsulten dokumenterar vad som skulle ske, vilket 

kunden sedan bekräftade genom till exempel mail. Designbrief menades vara viktig för att 

båda parterna skulle vara överens om vad som skulle göras och vem som skulle göra det 

under produktutvecklingen. 

4.2.2. Samarbete 

De flesta designkonsulterna ansåg att de själva ansvarade för samarbetet med det 

designköpande företaget. Top Notch Design använde sig endast av en projektledare för att få 

en bättre samarbete med det designköpande företaget så att inga missförstånd skulle ske vid 

beslutsfattandet. Nästan alla designkonsulter berättade att det fanns ett sämre samarbete på ett 

eller annat sätt. Färdig berättade att samarbetets effektivitet berodde på företagets 

designmedvetande grad. Det blev problem när förståelsen i det designköpande företaget var 

låg, där de endast såg designen som en styling av produktens utseende. Hos ett 

designmedvetet företag var samarbetet därför inget problem. Ericsson berättade däremot att 

ett ineffektivt samarbete oftast berodde på det designköpande företagets okunskap kring 

produktutveckling. Speciellt när ett ingenjörsdrivet företag var involverat då det talades två 

olika diskursiva språk. Dessa företag önskade sig en produkt som skiljde sig från 

konkurrerande företags produkter, men egentligen var de bara ute efter en snyggare variant av 

deras befintliga produkt. 
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Tiedemann ansåg att ineffektivt samarbete förekom, då företagen såg designinvesteringen 

kortsiktigt på grund av att de kände pressen till att visa på snabba resultat till olika intressenter 

som exempelvis aktiesparare. Därför brukade produkterna också ha kort livslängd där den 

måste visa på snabb avkastning. Det är mer vanligt idag att företag byter ut sitt sortiment ofta 

och har det som ett strategiskt arbetssätt. 

Rylander underströk också att det fanns okunskap från det designköpande företaget. Då 

brukade anledningen vara att designers kom in i produktutvecklingen för sent eller att det blev 

ett ineffektivt samarbete. Hon talade också om att designers inte kom in tillräckligt i företaget 

och trodde att detta berodde på sämre samarbete. Exempelvis brukade företagens 

arbetsprocesser vara något som bestod av ”stage gate”, en linjär beslutsprocess där beslut 

fattas för att gå vidare till nästa fas. Detta arbetssätt krockade med designers iterativa 

arbetssätt under en produktutveckling.  Liss Nadjalin berättade också att samarbetets kvalitet 

var varierande beroende på vilket företag, men att det var mycket viktigt att kunna anpassa sig 

för ett bra samarbete. Det var även betydelsefullt att vara duktig på att kommunicera socialt 

och förstå olika typer av personligheter.  

4.2.3. Position 

Hur samarbetet sköts av det designköpande företaget var olika beroende på om företaget är 

stort eller inte. Samtliga designkonsulter talade om att design managern från det 

designköpande företaget brukade vara, om det var ett stort företag, en projektledare, 

produktansvarig, produkt- eller produktutvecklingschef. 

Flera av designkonsulterna och vår sakkunniga, Rylander, var ense om att en design manager 

bör ha mandat till beslutfattande och en position högre upp i hierarkin som en position i 

ledningsgruppen eller ha en tjänst som produkt- eller produktionschef. Detta för att undvika 

många turer fram och tillbaka där beslutet som fattades istället är giltigt även högre upp i 

hierarkin. Vidare menade de flesta även att det borde tillsättas en arbetsgrupp när större 

företag skall göra ett designinköp, där personer från designavdelningen (om en sådan finns) 

och ledningsgruppen borde finnas med. Tiedemann ansåg att när det handlade om större 

företag, har produktionsledaren ingen som helst kontakt med ledningen. I dessa större företag 

är strategierna istället matade uppifrån och nedåt, vilket hon ansåg var ett resursslöseri då det 

var många som delegerade utan ett samspel. Hon menade att ett företag som var mer öppet 

mellan sina olika avdelningar var bättre.  Enligt Ström däremot, som endast hade jobbat för 
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små företag med fem till sex personer, skulle en produktionsledarens kontakt med ledningen 

inte påverka resultatet. 

 

4.3. Sammanfattning 

Tabell 4. Sammanfattning av intervjuresultat. 

 

 
Enligt Design managers Enligt Designkonsulter 

Kompetens 
 

 

Ingenjör, ekonom, designingenjör, 

industridesign, designutbildning. 

 

 

Fungera personlighetsmässig, 

ödmjukhet, fler olika kompetenser, 

designförståelsen, designkunskap, 

erfarenhet av designinköp.  

Design managers är oftast utbildade till: 

designer, industridesigner, ingenjörer, 

konstruktörer och ekonomer. 

 

Designmedvetande där kvalitet, 

ergonomi, funktion också ingår, 

tvärvetenskaplig kunskap, logistik, 

distribution, ekonomi, teknik, social 

kompetens, erfarenhet av designinköp. 

 

Samarbete Samtliga sköter samarbetet med 

designkonsulten.  

 

Viktigt med den verbala 

kommunikationen vid samarbetet, 

tydlighet, uppdragsbeskrivning, 

designförståelse, tvärvetenskaplig 

bredd kan underlätta samarbetet.  

 

 

Risk när förståelsen inte finns: 

Företaget kan få något helt annat än 

vad de är ute efter. 

Flesta upplevde att dem ansvarade för 

att samarbetet skulle fungera bra. 

 

Bra samarbete Projektledare och en 

design manager används från 

designkonsulternas sida. 

 

Designköpande företag med högt 

designmedvetande. 

 

När designkonsulten har en bra social 

kompetens 

 

Bristande samarbete Nästan alla 

berättade att samarbetet var bristande.  

 

Designköpande företag med låg 

designmedvetande. 

  

När designers iterativa arbetssätt krockar 

med företagets linjera arbetssätt. 

 

Position Produktchef eller designchef som 

har mandat för designinköpet och 

designbudgeten.  

 

Mindre företag Ledningen är med 

på designgruppsmöten. 

Projektledare, produktansvarig, produkt- 

eller produktutvecklingschef.  

 

Design manager bör ha mandat till 

beslutfattande och en position högre upp 

i hierarkin. 
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5. Analys 

Nedan sker en analys av resultatet, utifrån teorierna design management, design som en 

integrerad process, beslutsrollsteorin och humankapital. Analysuppdelningen sker efter 

huvudkategorierna: design manager och designkonsulter och underkategorier: kompetens, 

samarbete och position. Dessa följer uppsatsens syfte och frågeställningar som är att 

undersöka vilken betydelse design managers kompetens och position har för att underlätta 

samarbetet mellan det designköpande företaget och designkonsulten vid ett designinköp. Den 

underliggande frågeställningen är: Om design management har en underlättande funktion för 

samarbetet mellan det designköpande företaget och designkonsulten under ett designinköp.  

 

5.1. Design manager 

5.1.1. Kompetens 

Samtliga av design managerna hade endast en utbildning inom något av dessa områden: 

ingenjörskonst, design eller ekonomi. Vissa av design managerna påpekade att de hade ett 

intresse för andra områden eller hade arbetat med andra områden tidigare i sin karriär. Men 

enligt teorierna om design management fanns oftast inte all den förståelsen som teorin design 

som en integrerad process anser skall finnas hos denna samordnande person. Teorin 

humankapital menar att förståelse kan komma från andra delar än utbildning, till exempel som 

samarbetsförmåga och erfarenhet av designinköp. Det som är märkbart är att samtliga 

respondenter på de designköpande företagen svarade direkt att de var en design manager på 

frågan som riktades, även då de inte hade en tvärvetenskapligkompetens eller som inte heller 

hade en designutbildning.  

Det gemensamma för alla design managers, som hade en designutbildning i botten eller som 

arbetat med designfrågor, var att så länge designkompetensen fanns hos personen som har 

kontakt med designkonsulten så blev samarbetet smidigare. Detta kan även kopplas till design 

management-teorin som nämner att design kan fungera som ett strategiskt verktyg för företag. 

Samtliga design managers var inne på spåret att fler köpsituationer leder till att en design 

manager blir en bättre designinköpare, vilket inte kan kopplas till teorin eftersom detta inte 

nämns. Dock nämner humankapitalteorin, som tidigare nämnts, att arbetserfarenhet är en typ 

av kompetens.  
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En av design managerna använde CV för att söka den rätta designkonsulten inför ett uppdrag, 

vilket gjordes genom att matcha en kravlista med rekommenderade personer. Kompetensen 

som söktes var personer som var närmast den egna områdeskompetensen som design 

managern besitter. Design management-teorin menar att denna frånvaro av förståelse för 

andra områden kan leda till att designkonsultens fulla erbjudande går till miste. De flesta 

företagen verkade dock fokusera på samarbetet i meningen att det skall fungera 

personlighetsmässigt vid ett samarbete, vilket humankapitalteorin nämner är en primär-

/generellkompetens som kan vara till nytta i de flesta branscher. Men enligt design 

management-teorin räcker det inte med personlighet utan design managers och 

designkonsulten måste ha en förståelse för varandras områden.  

Design managerna tyckte även att det var viktigt att designkonsulten förstod vad det 

designköpande företagets varumärke stod för, för att inte framföra ett helt nytt formspråk. 

Detta intervjuresultat kan härledas till design management-teorin som framför olika sätt att 

introducera design i ett företag för att kunna förbättra effektiviteten i samarbetet. Ett av dessa 

sätt är ett medvetet sätt där information om företagets värdegrund och identitet måste 

kommuniceras till designkonsulten. På Electrolux, Filippa K, POC och Scania arbetade de 

med att alla nivåer inom företaget skulle förstå deras värdegrund och arbeta efter deras 

uppsatta designstrategi. POC ansåg även att det fanns för många nackdelar med att inte arbeta 

med design management. Detta stämmer överens med design management-teorin – att endast 

designutbildning inte är tillräckligt för att arbeta med design i alla företagsnivåer. Samtidigt 

påpekade några av design managerna att erfarenhet av designinköp också är nödvändigt, 

vilket inte stämmer överens med denna teori – att mer erfarenhet skulle vara bra. Men 

humankapital-teorin menar att mer erfarenhet av ett designinköp är en form av bidrag till en 

persons kompetens. 

Enligt design management-teorin skall en intern avdelning finnas med ansvaret för 

designintegreringen på organisationsnivån, vilket varken Doro eller Tylö har. De båda design 

managerna på dessa företag, som inte hade en designutbildning, menade att design handlar om 

en produkts utseende, vilket enligt design management-teorin är det ”gamla” sättet att se på 

design begreppet. 

De företag som arbetade med design på ett medvetet sätt, gjorde det utifrån teorin om design 

management. Designkonsulten bjöds in i processen där uppdragsbeskrivningen utformades 

tillsammans med konsulten under kontinuerliga avstämningsmöten. Filippa K, Tylö och Doro 
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gick inte in så mycket på själva resultatet utan koncentrerade sig på de praktiska detaljerna 

som storlek, tidsram och vilka attribut produkten skulle ha snarare än vilken strategi som 

borde tillämpas. Tylö berättade att deras designkonsultfirma gett dem en 

uppdragsbeskrivningsmall för att underlätta förståelsen för vad de var ute efter. Stort fokus 

låg på hur slutprodukten skulle se ut och inte som i teorin design management där en 

uppbyggnad av strategin sker genom idéer från olika kompetensområden.  

De flesta design managerna verkade föredra att designkonsulten satt inhouse för att bättre 

kunna få inblick i projektet, men även för att dra ner kostnader och resursbespara under ett 

projekt. Detta för att kunna samordna design inom en företagsmiljö, vilket bör göras enligt 

teorin design management, men det blir svårt om inte all personal finns på plats.  

5.1.2. Samarbete 

Samtliga design managers hade inte den tvärvetenskapliga kompetensen som förväntas enligt 

teorin design som en integrerad process, som beskriver att det, för att ett bra samarbete skall 

kunna ske, finns det ett behov av att denna person har en förståelse för flera olika 

kompetensområden. Design managerna tycker överlag inte att det fanns några problem under 

samarbetet och det var de själva som skötte interaktionen med designkonsulten. Några av 

design managerna kunde dock förstå varför den tvärvetenskapliga kompetensen, som 

efterfrågas i design management-teorin, skulle kunna behövas då det ibland hade skett 

missförstånd, till exempel kring skisser eller andra uppdragsfrågor. De som upplevde problem 

med förståelsen hade själva varit i den motsatta partens position, som designkonsult, och 

kunde därför sätta sig in i problematiken. Detta gäller bland annat Stefan Ytterborn på POC 

som valt att inte ta in någon extern tjänst för att det enligt honom inte fungerar 

samarbetsmässigt. Han menar även utifrån sin erfarenhet att organisationen sällan är redo för 

förnyelse vilket kan kopplas till teorin om design som en integrerad process som menar att 

designarbetet måste styras på ett högengagerat sätt.  

Majoriteten av design managers med designutbildning ansåg att det viktigaste var 

designkompetensen, men några kunde förstå behovet av mer kunskap av fler 

kompetensområden för att underlätta samarbetet. Där teorierna om design management 

förespråkar att de tvärvetenskapliga kompetenserna är nödvändiga. 

5.1.3. Position 

Samtliga designköpande företag som intervjuats hade en design manager i företaget. 

Electrolux, Filippa K och Scania hade fler än en design manager i organisationen, men dessa 
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hade ansvar för olika områden. Detta stämmer med teorin om design management där det 

förespråkas att det bör finnas en uttalad person med beslutsansvaret för design. Personen som 

är ansvarig för beslut, inom ett projekt, har bland annat en roll som krislösare enligt 

beslutsrollsteorin. Denna roll innebär att ledaren måste kunna hantera kriser vid exempelvis 

en förlust av resurser till en designkonsult, vilket kan ske när en organisation saknar intern 

kompetens eller tid. 

Enligt teorin om design management och beslutsrollsteorin är det viktigt att designgruppen 

har stöd från alla företagsnivåer och att det sker ett bra samarbete mellan en designgrupp och 

ledning. Design managerna, på de större bolagen, hade ansvar och mandat till att bestämma 

över budgeten vid ett designinköp och de hade ett indirekt stöd från ledningen eftersom de 

blivit förtroendevalda till denna position vid designinköp. Med hänvisning till 

beslutsrollsteorin skall en ledare, som har en beslutsroll, inte vara den högsta ledaren i 

organisationen.  

Den personen som har beslutsansvar innehar bland annat en roll som resursfördelare, som 

innebär att fördela resurserna på det mest effektiva sättet. Doro och Tylö, vilka inte hade en 

intern designavdelning, hade ledningsgruppsmöten vid projektstart där både designgruppen 

och ledningen fick bestämma vad som var lämpligt att ha som budget och mål. Nina Bogstedt 

på Filippa K tyckte att det var viktigt med ett stöd från ledningen i processarbetet då hon 

ansåg att projektet lättare får avsedd effekt. Ytterborn nämner att om inte designförståelsen 

finns i organisationens kärna är det svårt för organisationen att förvalta en designkonsults 

arbete. Beslutsrollsteorin menar här att personen med beslutsrollen måste kunna ta på sig en 

roll som entreprenör för att kunna genomföra förändringar i organisationen och därför är det 

av vikt att man förstår omvärlden och vad som behövs göras för att nå framgång. 

 

5.2. Designkonsulter 

5.2.1. Kompetens 

Enligt majoriteten av designkonsulterna är det inte alls särskilt vanligt att det finns en design 

manager, med den kompetensen som behövs, enligt design management-teorin, hos det 

designköpande företaget. Detta eftersom design managers i det designköpande företaget oftast 

hade en utbildning inom ekonomi, konstruktion eller ingenjörskonst och jobbar som produkt- 

eller produktionschef eller liknande. Undantaget var exempelvis när en industridesigner var 

designansvarig på det designköpande företaget. Anders Färdig på Design House Stockholm 
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använde sig av en samordnare med design management kompetensen som skötte samarbetet 

med det designköpande företaget, som teorin om design management förespråkar, men här 

blir det från andra hållet, det vill säga att konsultbyrån bidrar med design management 

kompetens i företaget. Det kan tänkas att de designköpande företag som hade en lägre 

designförståelse, på grund av att design managern inte hade en designutbildning, lät 

designkonsulterna styra samarbetet i högre grad för att förhindra ineffektivitet. 

Majoriteten av designkonsulterna delar uppfattningen om att det under en produktutveckling 

skall vara ett smidigt samarbete med designkonsulten bör en design manager ha kunskap om 

olika områden, som bland annat kvalitet, ergonomi, funktion, teknik, produktion och ekonomi 

enligt båda design management-teorierna. Saknaden av design management kompetensen 

leder ofta, menar designkonsulterna, till sämre samarbete eller att produktutvecklingen inte är 

tillräckligt effektiv, vilket är överensstämmande med design management-teorin. Men två av 

de intervjuade konsulterna menar emellertid att en tvärfunktionell kunskap inte är tillräcklig 

och menar att den sociala kompetensen har en stor betydelse och delar därmed inte helt design 

management-teorins uppfattning. Den ena konsulten menar att bra samarbetsegenskaper också 

är viktiga för att kunna hantera olika personer. Den andra konsulten, som endast har haft 

uppdrag i små företag, menar att åldern och utbildningen är en viktig faktor för ett bra 

fungerande samarbete. Design management-teorin förespråkar inte att en social kompetens 

skulle vara avgörande för ett bättre samarbete för ett designinköp. Teorin om humankapital 

menar motsatsen, att fler kompetenser än utbildning också är betydelsefullt och kan erhållas 

från andra situationer.  

Tillämpningen av design management enligt teorierna om design management och design 

som integreringsprocess innebär att design managern i företaget bör ha kunskap om vad 

företaget behöver för en ny produkt. Detta eftersom design managern, enligt design 

management-teorierna, skall styra designfrågan med stöd från alla företagsnivåer, vara 

ansvarig för designen i företaget och kunna tillsätta grupper med de rätta kompetenserna från 

designprocessens början, vilket stärks av Mikael Ericsson på Top Notch Design. Design 

managern bör därför förstå vad som är designkonsulternas ansvar och vad som vilar på 

företaget. Samtliga designkonsulter menade att arbetsfördelningen varierade beroende på hur 

designmedvetet det designköpande företaget var. Men denna variation av arbetsfördelningen 

skulle kunna bero på, enligt humankapital, att design managern i det designköpande företaget 

inte har den erfarenheten som krävs för att kunna utföra ett effektivt samarbete med 

designkonsulten.  
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De designköpande företagen med bristande designkunskap hade svårt att skriva ihop en 

komplett uppdragsbeskrivning, vilket medförde att designkonsulter fick hantera detta själva 

eller anlita en projektledare. Detta innebar oftast ett ineffektivt samarbete för designkonsulten. 

Dessa företag ser oftast design som en kreativ fas eller en stylingsfas. Designköpande företag 

saknade en design manager som stämde överens med teorin om design management och 

design som integrerad process eller som i humankapital-teorin inte inneha den tillräckliga 

arbetslivserfarenheten. 

5.2.2. Samarbete 

Majoriteten av designkonsulterna ansåg att det oftast fanns ett sämre samarbete med det 

designköpande företaget, undantag var när det gällde designmedvetna företag. 

Designkonsulterna fick därför ofta själva styra samordningen och produktutvecklingen, vilket 

teorin om design management menar är företagets ansvar. Ineffektivt samarbete uppstod 

vanligtvis hos de designköpande företagen som hade en låg designmedvetenhet. Det sämre 

samarbetet berodde också på att det talades olika diskursiva språk, enligt designkonsulterna. 

Designkonsulterna menar att om företaget inte har kunskap om designprocessen i en 

produktutveckling har de också olika krav och förväntningar på designkonsulten vilket oftast 

skapar olika missförstånd. Dessa brister i samarbetet och missförstånd skulle kunna 

förhindras, enligt design management-teorin och teorin om design som en integrerad process, 

om det fanns en design manager med den nödvändiga tvärvetenskapliga kompetensen som då 

kunde skapa ett effektivare samarbete.  

Designkonsulterna menade också att ett effektivare designinköp kan skapas om design 

managern från det designköpande företaget hade en tvärvetenskaplig kompetens. Detta för att 

design managern skulle förstå vad som behövdes från de olika avdelningarna vilket skulle 

göra att rätt kompetens skulle finnas på rätt plats. Dessutom skulle design managern med 

tvärvetenskaplig kompetens till exempel ha koll på budgeten och produktens kostnadsram om 

det hade ekonomisk kompetens menade både designkonsulterna och design management-

teorierna. Båda teorierna om design management menar att effektiviteten av samarbetet 

uppnås om design managern har kompetens från nödvändiga områden. Dessutom berättar 

Färdig att effektivitet uppnåddes genom en tydlig nedskriven designpolicy och checklista 

vilket även stämmer överens med design management-teorin. Färdig höll med om att en 

utbildad design manager är den bästa att ha i en produktutveckling, vilket stämmer överens 

med design management-teorierna. Design management är ett flexibelt sätt att styra enligt 
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teorin, vilket Anna Rylander menade att företag inte arbetar efter, utan de arbetar för det 

mesta med ett linjärt arbetssätt där designkonsulternas iterativa arbetssätt inte passar.  

5.2.3. Position 

Enligt design management-teorin borde det finnas en uttalad design manager på det 

designköpande företaget för att samarbetet med designkonsulten skall vara effektiv under den 

komplexa produktutvecklingen. Komplexiteten beskrivs också i teorin design som en 

integrerad process. Flera av designkonsulterna berättade att design managers i det 

designköpande företaget inte uppfyllde teorins rekommendation av kompetenser för 

positionen.  

Enligt samtliga valda teorier är det viktigt att beslutstagaren har en position inom en 

ledningsgrupp eller ett mandat vid ett beslutsfattande för ett designinköp. Detta stämmer 

överens med resultatet av intervjuerna eftersom samtliga designkonsulter berättade att 

samtliga design managers hade en beslutfattande position i företaget. Vidare berättade 

designkonsulterna att en beslutsfattande position är viktigt för att få ett genomslag av beslutet 

i hela organisationen och för att undvika många turer fram och tillbaka, vilket blir ett 

ineffektivt samarbete.   

 

6. Diskussion och slutsats 

I denna uppsats har det undersökts betydelsen av en design managers kompetens och position 

för att underlätta samarbetet mellan det designköpande företaget och designkonsulten vid ett 

designinköp. Undersökningen har studerat hur samarbetet fungerar mellan design managers 

och designkonsulter och där sökt svar på den underliggande frågeställningen om design 

management har en underlättande funktion för samarbetet vid ett designinköp.  

Med syftet och frågeställningarna som utgångspunkt har vår undersökning gett oss svaren att 

det var tydligt att design managerna ansåg att det skulle räcka med endast ett 

kompetensområde. Där design managers med designutbildning hade en annan åsikt nämligen 

att det var ett måste att ha kunskap om design för att vara en bra samordnare vid ett 

designinköp. Det kan tolkas som självklart att just en förståelse för designområdet är av vikt 

vid ett designinköp och att fler köpsituationer leder till ett mer fungerande samarbete, vilket 
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kan tolkas som att förståelsen för olika områden byggs upp under ett antal år genom 

erfarenhet.  

Detta är intressant i relation till vad vi kom fram till utifrån designkonsulternas svar. De hade 

nämligen uppfattningen att en design manager måste ha förståelsen för flera 

kompetensområden för att kunna hantera dessa komplexa köpsituationer. Men i denna 

undersökning har det inte kunnat fastställas att en design manager måste ha den 

tvärvetenskapliga kompetensen för att det skall kunna bli en bra förståelse på grund av urvalet 

i undersökningen (se 3.3. urval). En förståelse kan självklart komma från andra tillfällen i 

livet exempelvis från ett intresse av ett kompetensområde, tidigare erfarenhet av designinköp 

eller en tidigare karriär. Visserligen fanns det brister i samarbetet enligt designkonsulterna. 

Denna berodde möjligtvis på att design managern inte hade erfarenheten av designinköp, eller 

eventuellt att vissa av företagen hade en design managern med utbildningar som till exempel i 

ingenjörskonst eller ekonomi. Ett sämre samarbete uppstod förmodligen för att de 

designköpande företagen hade en låg designmedvetenhet. Detta eftersom dessa 

designköpande företag inte hade en designer eller industridesigner i företaget och inte för att 

företagen saknar en design manager med den tvärvetenskapliga förståelsen. 

Vi har också kommit fram till att design managers position har betydelse vid ett designinköp 

och för ett bra samarbete. De designköpande företagen hade alla en design manager som hade 

beslutsfattande mandat att ta beslut kring ett designinköp, vilket designkonsulterna samtyckte 

med. Internt så var uttrycket design manager inget som användes utan deras position kallades 

exempelvis produktchef eller designchef. 

Med denna undersökning har det också kommits fram till en slutsats hos de företagen med 

egen designavdelning, som leddes av design managers med en designutbildning. Dessa 

företag arbetade på ett medvetet sätt med design, men saknade en del av den 

tvärvetenskapliga kompetensen. De företag som saknade designavdelning hade inte design 

managers med designutbildning och förstod kanske därför inte lika väl innebörden av design, 

förutom den utseendemässiga aspekten. Dessa två företag representerade de mindre företagen 

i denna undersökning och har förmodligen inte en möjlighet att ha en intern designavdelning 

på grund av de kostnader som detta drar med sig både för verktyg och också personal. Vi 

antar att det är dessa företag som designkonsulterna avser när de talar om den ineffektiva 

samarbetet under ett designinköp. 
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Undersökningen har också visat att även om design managern har en designutbildning verkar 

det finnas svårigheter att anställa en designkonsult till ett specifikt område. Det verkar ha fört 

med sig en svårighet att sålla bland Cv:n. Detta verkar också ha en varit ineffektivitet för 

design managern för att det tar tid att sålla eftersom förståelsen för flera kompetensområden 

inte finns och därmed blir det nödvändigt att vända sig till andra inom företaget. Men det 

verkar som att förståelsen för andra kompetensområden blir bättre när mer erfarenhet inom 

designinköp och samarbetserfarenheter funnits.  

Frågan om design management har en underlättande funktion går inte att besvara helt och 

hållet för att vi inte har haft möjlighet att intervjua en design manager som har den 

tvärvetenskapliga förståelsen och som köper in designkonsulttjänster. Men utifrån vad 

designkonsulterna berättade var avsaknaden av design management en orsak till ett sämre 

samarbete. Eftersom det är designkonsulterna som får lida mest av de ineffektiva samarbetet, 

då det är de som skall svara på det designköpande företagets uppdragsbeskrivning. Det 

ineffektiva samarbetet gör att designkonsulterna arbetar hårdare för att få fram den rätta 

informationen.  

Genom denna undersökning har vi också kommit fram till att det var designkonsulterna som 

upplevde det sämre samarbetet mest och även hade erfarenheten av syftets frågeställning. 

Design managerna däremot upplevde inte någon markant brist i samarbetet och kopplade 

frågeställningen mest med designkonsultens personlighet och personkemi. 

 

6.1. Förslag på fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning inom detta studieområde är att undersöka de designköpande 

företag som designkonsulterna har erfarenhet av, för att få en mer överensstämmande bild. 

Dessa företag skulle kunna vara både företag som har och inte har en design manager som är 

designutbildad, men också design managers som har en tvärvetenskaplig kompetens. Ett annat 

förslag är att undersökta flera stora företag och jämföra företagens tillväxttakt sinsemellan och 

hur pass väl de tillämpar design management enligt teorierna. Dessutom om det ineffektiva 

samarbetet mellan design managern och designkonsulten beror på design managerns 

tvärvetenskapliga kompetens eller om det beror på det designköpande företagets 

designmedvetenhet.  
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Bilaga intervjufrågor 

Design manager 

1. Hur ser arbetsfördelningen ut under en produktutveckling mellan er och en designkonsult? 

2. Vem sköter oftast samarbetet mellan de inblandade parterna? 

3. Vilka kompetenser värderar ni hos er uppdragstagaren, det vill säga det designkonsulten? 

4. Vad skall en design manager ha för roller samt hur viktigt är de för en lyckad 

produktutveckling? 

5. Tycker du att samarbetet är effektiv så som de ser ut idag? Finns det några problem enligt 

dig? 

6. Använder ni något hjälpmedel för att förenkla samarbetet? 

7. Har ni en design manager?  

 

Designkonsulter 

1. Hur ser arbetsfördelningen ut under en produktutveckling mellan er och design managern 

(uppdragsgivaren)? 

2. Vem sköter oftast samarbetet mellan de inblandade parterna? 

3. Vilka kompetenser värderar ni hos en potentiell design manager?  

4. Vad skall en design manager ha för position samt hur viktigt är de för en lyckad 

produktutveckling? 

5. Tycker du att samarbetet brukar vara effektiv? Finns det några problem enligt dig? 

6. Använder ni eller er uppdragsgivare något hjälpmedel för att förenkla samarbetet? 

 


