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Sammanfattning 
Syftet med det här projektet är att redovisa ett system- och 
framtidsperspektiv på designprocessen och industridesignerns roll, vilket 
också ska resultera i en tydligare definiering och kartläggning av 

designprocessen samt angränsande ämnesområden.  
 

Omfattande faktainsamling gjordes därmed i form av litteraturstudier, 
studiebesök samt informationsökning på internet. Detta skapade sedan en 
god grund för kommande intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 

representanter från både lärosäten och SVID samt med verksamma 
designers, detta i syfte att få fram olika perspektiv och synsätt på de 

specificerade områdena.  
 

Baserat på informationen från faktainsamlingsfasen samt intervjuerna, 
gjordes en kartläggning av designprocessen med en tydligare koppling till 
makro- och mikromiljön samt Design Management. För att tydliggöra 

ytterligare sammanställdes också frågeställningar som härrör till 
arbetsgången.  

Gällande Industridesignerrollen valde jag att (baserat på intervjuresultatet) 
visualisera en bild av tänkbara framtida fokusområden och kompetenser.  
 

Jag kan konstatera att designprocessen utvecklats till att innefatta mycket 
mer än ”design av produkter”. Numera talar man bl.a. om tjänstedesign, 

interaktionsdesign, upplevelseindustrin och hållbar utveckling, vilket gör 
arbetsgången än mer komplex. Detta genererar också ytterligare 
kompetenskrav på industridesignern, såsom beteendevetenskap, 

projektledning, marknadsföring samt inom miljöområdet. 



3 
 

Summary   
The purpose of this project is to present a system- and future perspective 
on the design process and the role of the industrial designer, which also will 
result in a clearer definition and mapping of the design process and 

adjacent areas.  
 

Extensive research was made in form of studies in literature, visit to 
museum and searching information on the web. This provided a good 
foundation for the upcoming interviews. 

The interviews were carried out with representatives from universities and 
colleges of higher learning, representatives from SVID and industrial 

designers -which would provide different perspectives and point of views on 
the specified scope.    

 
Based on the information from the study phase and from the interviews, a 
mapping of the design process was made, with a clearer connection to 

macro- and micro environment and also Design Management. To clarify 
even more, I compiled applicable questions that correlate with the 

workflow.  
Regarding the role of the Industrial Designer, I decided to (based on the 
result from the interviews), visualize possible future areas and 

competencies.    
  

I can conclude that the design process has developed into something much 
more than “design of products”. Nowadays people often refer to service 
design, interaction design, creative industries and sustainable development, 

which make the workflow more complex. This also generates competence 
requirements on the industrial designer, requirements like behavioral 

science, project management, marketing, and environmental knowledge. 
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Förord 
Både designprocessen och industridesignrollen är komplexa områden att ge 
sig in på, då de täcker upp ett spektrum av specialiseringar och inriktningar, 
bredd såväl som djup. Dessutom grundar sig yrket i ett konstnärligt, 

humanistiskt samt funktionellt, tekniskt perspektiv, vilket till viss del 
representerar ett motsatsförhållande och som därför gör det svårare att 

komma åt kärnan i professionen. Det var därmed både spännande och till 
viss del frustrerande att försöka gräva sig ner i nu- och framtida 
kompetenskrav på industridesignern samt analysera designprocessen 

utifrån en tvärfunktionell approach. Detta i syfte att kartlägga ett 
systemperspektiv som interagerar med angränsande ämnesområden såsom 

marknadsföring, kommunikation och beteendevetenskap.  
 

Designområdet är fascinerande på många sätt, då det involverar många 
kompetensområden och funktioner i ett företag. Därför var det också 
intressant att titta närmare på design management – och på så sätt få in 

det designstrategiska perspektivet i min undersökning och rapportering. Det 
var både tänkvärt och givande då det gav en tydligare bild av hur starkt 

förknippat design är med företagets visioner och med omvärlden och hur 
det konstant pågår en dialog dem emellan. Exempelvis, då omvärldens 
tendenser, krav och behov översätts i designen av produkten/ tjänsten, så 

kan samtidigt designern verka visionärt och leda utvecklingen framåt. Då 
det å ena sidan handlar om att koppla de uttalade kundbehoven till 

produkten/tjänsten, så handlar det också om att översätta de outtalade och 
omedvetna behoven – de som i förlängningen också förknippas med vad vi 
kallar ”god design”.             
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1 Problemanalys  
     
1.1 Bakgrund     
Design är ett brett område i sig självt som bl.a. innefattar konst, hantverk, 

ergonomi, teknik och funktion. Det är också något som berör och 
interagerar med angränsande ämnesområden såsom ekonomi, 
marknadsföring, kvalitet och miljö. Detta resulterar i en fascinerande och 

komplex arbetsgång, som jag vill titta närmare på. Jag kommer därför att 
utgå ifrån ett systemperspektiv och gränsöverskridande förhållningssätt när 

jag utforskar designprocessen.  
I kombination med detta så vill jag analysera designerns roll utifrån ett 
nutid- och framtidsperspektiv. Detta avser jag sedan ska resultera i en 

tydligare definiering och kartläggning av både designprocessen och 
designerns roll. 

 
1.2 Problemdefinition     
Jag har i dagsläget inte lyckats hitta en kartläggning av designprocessen 

som även innefattar en koppling till angränsande ämnesområden.  
Jag saknar en helhetsbild gällande designerns nuvarande och framtida roll. 

 

1.3 Målformulering     
Målet för det här examensarbetet är att få fram ett system- och 

framtidsperspektiv på designprocessen och designerns roll.  
 

System- och framtidsperspektivet kommer att behandlas och resultera i:  
- En tydligare definiering och kartläggning av designprocessen 

- En tydligare kartläggning och integrering av angränsande 

ämnesområden 

- En kartläggning gällande designerns nuvarande och framtida roll 

 
1.4 Lösningsmetod     
Genom informationsinsamling och läsning av samtida litteratur och 

forskning, kommer jag att skapa mig en god grund att stå på för 
kommande intervjuer och diskussioner med sakkunniga, lärare på svenska 

högskolor/universitet samt yrkesverksamma designers inom olika 
företagsformer.   
 

Jag kommer att kontakta en rad lärosäten som tillhandahåller 
designutbildningar. Jag vill få en god översikt gällande om och på vilket sätt 

designprocessen kan tänkas skilja sig åt mellan de olika skolorna och hur 
man ser på angränsande ämnesområden. Jag vill föra en diskussion hur 
man ser på designerrollen idag och eventuella framtida kompetenser som 

kan komma att göra sig gällande. 
 

Jag kommer också att kontakta och genomföra en rad intervjuer med 
yrkesverksamma designers i syfte att se hur väl designprocessen stämmer 
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överens med hur ”verkligheten” ser ut – och även hur deras 
arbetsroll/förhållanden ser ut i stort. Jag kommer även här att diskutera 

designerrollen utifrån ett framtidsperspektiv. 
 

1.5 Avgränsningar  
Jag kommer endast att titta närmare på designprocessen utifrån 

industriell/produktdesign.  
Jag kommer endast titta närmare på industri/produktdesignens arbetsroll 
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2 Faktainsamling 

2.1 Designhistorik 
 

                      ECO      
www.innovationshistoria.se                                               www.roguestatus.wordpress.com 

  

 

2.1.1 Industriella revolutionen fram till År 1900 
Under 1700-talets senare hälft tog den industriella revolutionen fart och 

serieproduktionen startades med tiden upp. Konsthantverket och industrin 
började följas åt och genom tekniska framsteg kunde man effektivisera 
produktionen och skapa nya designförutsättningar. Företagen 

marknadsförde/riktade sig därmed till en allt större målgrupp, vilket innebar 
ökat fokus på utformningen av produkter. Genom att kontinuerligt komma 

ut med nyproduktion och vidareutvecklingar av existerande produkter, så 
räknade företagen krasst med ökade försäljningssiffror. Man kan därmed 
konstatera att design, tidigt fick en tydlig koppling till företagens 

produktutveckling och marknadsföring (Vihma. S 2007,s17) – och i 
förlängningen dess ekonomi.  

 
Under 1800-talet integrerades allt fler uppfinningar, vilket effektiviserade 
produktionsprocessen ytterligare. Masskonsumtionen stod i centrum och 

formgivningen inom industrin skulle motsvara marknadsföringens syfte och 
förväntningar. Dock valde industrin ofta att lägga betoningen på 

efterapningar och imitationer. Detta var något som ”Arts and Crafts” 
rörelsen reagerade mot, som istället ville lyfta fram hantverkets roll och 
betydelse i formgivningen. Även stilen ”Art Nouveau” eller ”Jugend”, som 

slog igenom i Europa och Amerika vid 1890-talet, framhöll nytänkande och 
skickligt utförda hanverk. (Vihma. S 2007, s56). I Tyskland, betonade man 

just samarbetet ”hantverk/industri” i syfte att skapa industriprodukter 
utifrån innovation och nya former – och därmed frångå efterapningar. Den 
berömda Deutscher Werkbund startades 1907 och pågick fram till 1930-

talet (Österlin.K 2003,s 17). 
 

2.1.2 År 1900 fram till idag 
I början av 1900-talet revolutionerades industrin genom T-fordens löpande 

band och standardiserade komponenter och tillvägagångssätt (Österlin.K 
2003,s 19). Därmed kunde tillverkningsprocessen effektiviseras/ optimeras, 
vilket återigen ställde nya krav på design och produktutveckling. Efter första 

världskriget visade flera formgivningsstilar på en stark koppling till teknik 
och vetenskap samt enkelhet och socialt ansvarstagande. En ny formkultur 

växte fram och denna grundade sig i tanken att design skulle gynna ett 
”bättre” samhälle. Det blev därför allt viktigare att tillgodose de tekniska 

http://www.innovationshistoria.se/
http://www.roguestatus.wordpress.com/
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förutsättningarna gällande standardiserade industriell serieproduktion 
(Hedqvist. H 2003,s 44). Detta medförde också ett uttalat behov av 

konstnärer med en teknisk/rationell inriktning, vilket man bl.a. kan se på 
den s.k. ”produktionismen”, som gjorde sig gällande i Ryssland i början av 
1900-talet (där man såg på konstnären som just tekniker).  

Allt fler konstnärer började vända sig till industrin för att rita produkter och 
man kan säga att yrkeskategorin ”industridesigner” kom till vid den här 

tiden. (Hedqvist. H 2003,s 49) 
År 1919 startade den berömda Bauhaus skolan, som hade till syfte att 
förena konst och hantverk, ett socialt ansvarstagande och funktionella 

analyser (Österlin.K 2003,s 17). Därmed initierades och grundades en 
första utformning av designutbildning, vilket gav ytterligare erkännande för 

designeryrket.  
 

Under 1930-talet började en annan grupp göra sig hörd. De första 
konsumentorganisationerna skapades, vilka hade till syfte att värna om 
konsumentens rättigheter. Konsumenterna var därmed inte längre en tyst 

och diffus massa som kunde prackas på vad som helst.  
Med tiden och i takt med en allt hårdare konkurrens har konsumenterna 

blivit en allt viktigare strategisk faktor och resurs. 
 
1940-talet präglades av krigets efterdyningar och behovet efter det 

idylliska och mjuka gick att avläsa i tidens former. Återuppbyggnad 
präglade samhället och företagen började inkludera ergonomi och funktion 

som viktiga delar i utformningen av produkter (Österlin.K 2003,s 
17).Yrkeskategorin ”Industridesigner” blev erkänd i Sverige, bland annat då 
tidskriften ”Form” i ett av sina nummer tog upp dessa designers som 

arbetade med produkter som faller utanför den traditionella konstindustrin. 
(Hedqvist. H 2003,s 93) 

 
Under 1950-talet ökade köpkraften igen. Bostadsbyggandet satte fart och 
tiden utmärktes av optimism och tillförsikt. År 1957 startades 

designhögskolan i Ulm, som visade sig vara en av de mest betydande 
institutionerna för den moderna designen. I Sverige bildades vid samma tid 

SID (Föreningen Svenska Industridesigner).      
 
1960-talet avspeglade också en optimism, ekonomisk tillväxt och 

föresatsen att via god design skapa ett bättre samhälle. Man talde om 
”design för alla”, inte bara för de medvetna och köpstarka konsumenterna. 

Den här tiden präglades design utav tekniska framsteg, sociala och politiska 
frågor/engagemang - och började alltmer närma sig sub- och 
ungdomskulturer.  

Vid den här tiden ansåg också allt fler inom designvärlden att den 
systematiserade industridesignområdet tog allt för stor plats. Man 

kritiserade dess ensidighet och talade om ”funktionalismens kris. (Vihma 
S2007, s163-165) 
 

Under 1970-talet tog ”den gröna vågen” fart. Man letade efter naturliga 
värden och alternativ. Antidesign och ett motstånd mot den kapitalistiska 

världen särskiljde 70-talet, då folk började reagera mot det västerländska 
konsumtionssamhället och för tredjevärlden. I Sverige diskuterade och 

betonade man också vikten av s.k. handikappdesign.  
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Marknadsinstitut började intressera sig för konsumtionsmönster och 
produkters koppling till det social/kulturella (ex hur produkter uttrycker vår 

personlighet och sociala status). Man insåg att industrin var beroende av att 
designa produkter som tilltalade den stora gruppernas preferenser. 
(Hedqvist. H 2003,s 154-156) Design ansågs därmed vara ett av flera 

konkurrensmedel.  
 

Under 1980-talet utmanades det kollektiva tänket och framhävde istället 
den individuella kreativiteten och uttryck. Efter flera årtionden där teknik 
och industri stått i centrum, lyftes nu designern som konstnär återigen 

fram. Samtidigt diskuterades just denna ”konstnärsstämpel” som lagts på 
industridesignern. Många designers vittnade om en bristande förståelse för 

deras kompetens, vilket bl.a. innefattade att se produkten utifrån ett 
helhetsperspektiv dvs. funktion, kvalitet, material, utseende, miljö osv. 

(Hedqvist. H 2003,s 191). Under 1980-talet tillkom också ämnesområdet 
”Designsemantik”, som syftade till att analysera formens betydelser – och 
grundade sig i forskning inom filosofi och kulturvetenskap. Detta ledde 

senare till att formgivningen kunde introduceras i ett kulturellt 
sammanhang, vilket också gav gensvar i ett allmänt ökat intresse för 

designhistoria och designforskning.  
 
1990-talet och 2000-talet har hittills präglats av insikten att 

industriproduktionen och vår konsumtion måste anpassas till en hållbar 
livsstil. Miljötänket står i centrum och går att avläsa i bl.a. ”Ecodesign”, men 

också i form av en s.k. ”anti-konsumtion”, som utifrån miljöhänsyn 
förespråkar återhållsamhet med resurser, minimering av konsumtionen, 
återanvändning och återvinning. Den miljökris som vi i mångt och mycket 

står inför skapar därigenom nya designförutsättningar och en intressant 
utmaning gällande produktutveckling. Hur kan vi genom design utforma 

produkter som möjliggör ett fortsatt konsumtionssamhälle? Hur kan vi 
minimera den negativa påverkan på miljön och samtidigt skapa produkter 
som lockar till köp och genererar vinst till företagen? Det är en svår 

balansgång och en komplex situation som pockar på ett tvärfunktionellt 
förhållningssätt och samarbete över funktionsgränserna.  

Detta har man tagit fasta vid på många högskolor och universitet, 
exempelvis har design fått en allt tydligare koppling till företagsekonomi, 
ledning och strategi samt projektledning. Flera kurser och vidare förkovring 

inom business design och design management erbjuds också numera. I 
samhället finns alltmer litteratur, rapportering och forskning att tillgå, flera 

designbyråer erbjuder företag designmanagementlösningar osv. Man kan se 
att intresset för design som just strategisk resurs därmed tilltagit.  
  

Designutbildningarna har under 2000-talet blivit mycket populära, och en 
generell förståelse och ett ökat intresse och engagemang för design kan 

konstateras hos människor i allmänhet. Detta intresse har också tydligt gått 
att avläsa i ett ökat fokus på designforskning, samtal, debatter och 
litteratur. För företagen har design blivit allt viktigare att kopplas samman 

med, vilket medfört att många använder sig av detta i marknadsföringen. 
Begreppet ”design” har därmed både fallit i värde och urvattnats då i stort 

sätt allt och alla numera säger sig tillhandahålla designade produkter och 
tjänster. Man skulle kunna likna det med begrepp som kvalitet, etik och 

miljö som även dessa blivit ”missbrukade” till den grad att de blivit 
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svårdefinierade och utan egenvärde i kommunikation med kund. Detta 
innebär att god design måste bevisas. Det räcker inte att bara tillfredsställa 

kundens grundläggande behov. Målet måste vara att överträffa kundens 
(o)medvetna och (o)uttalade behov, för att nå de redan högt ställda 
förväntningarna och säkra kundtillfredsställelse. Detta medför också större 

krav på designerns förmåga att se till helheten och under arbetsgången 
plocka in de element som påverkar ”uppfattningen av god design”.   

 
2.1.3 Industridesigner  

 
Design och konsthantverk har gjort sig gällande i 
produktutvecklingen redan vid den industriella 
revolutionens dagar. Dock blev inte yrkesrollen 

”Designer” erkänd och accepterad förrän långt senare.  
 

1800-talets industrier präglades av tekniska framsteg, 
innovationer och kunskapsspecialiseringar. Detta ledde  
bland annat till ett ökat utbildnings- och 

kunskapsbehov gällande framställande och formgivning 
www.svid.se               av produkter. Då det inte fanns någon modern 

designutbildning att tillgå vid den här tiden, rekryterade företagen 
hantverkare/formgivare från när och fjärran (Vihma. S 2007,s28).  
 

År 1919 startades Bauhaus skolan, vilket hade till syfte att förena konst, 
hantverk och industri – och blev därigenom en viktig institution för såväl 

designområdet som professionen. Denna skola tillsammans med 
designhögskolan i Ulm (som startades på 1950-talet) har varit de mest 
betydande lärosätena för designutbildningens utformning.  

För inriktningen industridesign nämns här särskilt läraren/rektorn för 
designhögskolan i Ulm (1954-1966), Tomás Maldonado. Han ansåg att 

designerns roll innefattade att samordna produktionen i industriföretag. 
Designern skulle genom sin breda kompetensbas på så sätt tjäna 
industrialismens framfart. Han/hon skulle inte bara formge de 

serietillverkade produkterna, utan också beakta konsumenternas behov. 
Därmed krävdes en bredare utbildning, som innefattade fler ämnesområden 

såsom ergonomi, semiotik, sociologi och kommunikationsteori. Maldonado 
ansåg att industridesign var en ny formdisciplin som uppkommit i och med 
den moderna teknologin och därmed fick inte bildkonsten en lika 

framskjuten position. (Vihma. S 2007,s151-153) 
 

Under 1960– och 70 -talet kom det i Storbritannien fram 
verksamhetsprinciper för industridesign, vilkets skedde i form utav ”Design 
Methods Movement”. Dessa systematiska designmetoder tillsammans med 

den ulmska traditionen skapade därmed förutsättningarna för 
industridesignyrket. (Vihma. S 2007,s158-160). 

 
… Så småningom började den komplexa bilden av designeryrket träda fram 

och även inkludera ett större antal ämnesområden och inriktningar.  

http://www.svid.se/
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2.1.4 Designprocessen  

 
L.Bruce Archer blev under 1960-talet känd för sina 

systematiserade metoder för designers. Han ansåg 
att designprocessen förutsatte kreativitet och 
visualisering - och delade upp den i sex steg 

(beskrivning av projektet, insamling av material, 
analys, syntes, utvecklingsarbete, kommunikation). 

De olika faserna kunde betonas mer eller mindre, 
men skulle följa vissa bestämda steg för att nå fram 
till ett lyckat resultat.  

www.semanticstudios.com   
Kritikerna ansåg dock att formgivning inte är rätlinjig och sällan följer enligt 

att visst schema eller en given mall. Man ansåg att den fria 
tankeverksamheten, idégenereringen, visioner osv. blev lidande. (Vihma. S 
2007,s160-161). En processyn där förslag och kriterier utvecklades 

kontinuerlig kom att göra sig allt mer gällande... processtarten skulle då 
inledas med att formulera en designhypotes om projektets helhet och den 

skulle istället ses som en förhandlingsprocess istället för en beslutsprocess 
som bl.a. Archer propagerade för.  
 

Under 1990-talet kom Wolfgang Jones med ett alternativt tillvägagångssätt, 
det s.k. ”uppbyggande av scenarier”. Där var det designens uppgift att 

komma fram till en rad välmotiverade förslag. Då Archer vill åt det 
slutgiltiga och optimala slutresultatet, så ville Jones få fram flera olika 
möjliga slutresultat (som också visade på tillhörande egenskaper och 

funktioner). Jones menade att designprocessen framskrider i cirklar, som 
hela tiden återkommer till problemställningen – och att man på så sätt får 

en djupare analys och förståelse för problematiken/uppgiften såväl som 
processåtgången (Vihma. S 2007,s161-163). 
 

Design har med tiden kommit att ses mer och mer som ett sätt att tänka, 
istället för en bestämd beslutsprocess (Svengren-Holm L/Johansson U, 

2008, s41-44). Designprocessen har därmed utvecklats i olika varianter - 
beroende på typ av verksamhet, område, arbetsgång och individuella 

preferenser.    

 
2.2 Nulägesbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Designprocessen 
Om man förutsättningslöst söker efter ”Designprocessen” på internet, så får 

man fram massvis av varianter och modeller som också är anpassade efter 

”Design särskiljer produkter, både när det gäller form och 

funktion. Design kan utifrån ett konsumentperspektiv handla 
om värden som användarvänlighet, tillgänglighet, estetik, 
etik och hållbar utveckling. Det kan handla om varumärken, 

image och identitet. Design är ett uttrycksmedel för att 
formulera vem man är, vad man står för och strävar efter, i 

form av såväl personliga som samhälleliga värderingar” 
(Ekström. K, 2007, s277) 

http://www.semanticstudios.com/
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olika verksamheter och ämnesområden. Det man dock kan konstatera är att 
arbetsgången/ följden av aktiviteterna egentligen inte skiljer sig så mycket 

åt (se bilaga 7.1). Det råder därmed en stor acceptans för en gällande 
arbetsprocess.  
 

Ett exempel på detta är SVID:s (Stiftelsen Svensk Industridesign) 
processkartläggning som följer sex olika steg:   

Utgångspunkter (ex tekniska, ekonomiska, tid, resurser) 
Användarstudier (ex behovs/funktionsanalys, tester med 
användare…) 

Koncept & Visualisering (konceptförslag presenteras/testas)  
Utvärdering & Konceptval (koncept prioriteras/väljs ut att 

arbeta vidare på) 
Justering & Genomförande (vidareutveckling av koncept, förankring, 

samarbete med andra kompetenser, framtagande av produktionsunderlag) 
Uppföljning & Utvärdering (efter produktionsstart utvärderas parametrarna, 
ytterligare användarstudier, anpassningar)  
http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designprocessen-enligt-oss/ 

 
Man kan konstatera att Designprocessen både är en undersökande och 

kreativ process. Den är bred och innefattar direkta ämnesområden såsom 
användarvänlighet och materialval, men även angränsande såsom ekonomi 

och marknadsföring.  
 

2.2.2 Industridesigner 
”Natural science are concerned with how things are…while design is 
concerned with how things ought to be” by Herbert Simon (Edelholt. H 

2007, s226) 
 

Det finns en mängd definitioner på vad som innefattas i 
designerrollen. 
 

Många hänvisar till att designern genom:  
- analys  

- utvärdering  

- kreativitet och idégenerering  

- bearbetning och visualisering   

                http://www.valuemodel.se/11957.htm 

… skapar nya, bättre och effektivare lösningar och produkter.  
Andra vill påtala att designerns roll kan liknas mer som en kreativ 

projektledare, en roll som grundar sig i innovation och nyfikenhet. En del 
betonar de konstnärliga delarna av yrket, andra vill framhäva de tekniska 
kompetenserna. Ofta har industridesignern en stark koppling till design, 

konstruktion och produktion/tillverkning, och även till ekonomi samt 
konsumenten och marknaden. Kultur och gällande samhällsnormer spelar 

också en roll för designerns arbete. Det som är vedertaget på ett ställe kan 
vara oacceptabelt på ett annat. Det är därmed viktigt att man som designer 
har en förståelse för de psykologiska och sociala sambanden.  

 

http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designprocessen-enligt-oss/
http://www.valuemodel.se/11957.htm
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Det krävs också en förmåga att samarbeta och samverka med andra 
yrkesgrupper. Håkan Edeholt talar en del om ingenjören som 

problemlösaren med siktet inställd på en optimerad lösning, konstnären 
som provokatören, ekonomen som utgår ifrån kommersialisering/ 
avkastning - och slutligen designern som förslagsställaren som ger 

alternativa lösningar. (Edelholt. H 2007, s228-229) Då industridesignern har 
en kompetensbas som grundar sig i teknik, funktion, estetik och ekonomi så 

kan han/hon ofta verka som mellanhand och sammanhållande länk. 

Avslutningsvis, liksom alla yrken, så förändras och utvecklas designerrollen 

i takt med samhället. Det som var essentiella kompetenser tidigare, kan bli 
allt mindre viktiga genom exempelvis teknisk utveckling. Det som tidigare 

stod som självklart kan i dagsläget vara tvärtom. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara klädmode kopplat till genus. Fram till 1900-talet så bar 
flickbebisar kläder i ljusblått då färgen ansågs vara feminin. Pojkbebisar 

kläddes istället i rosa då den ansågs symbolisera manlighet (Pettersson. M, 
2009-05-01). Det enda som vi därmed med säkerhet kan veta, är att våra 

livsförutsättningar, normer, uppfattningar osv. alltid förändras och är i 
ständig rörelse, vilket är designerns uppgift att tolka och förmedla i 
produkter och tjänster.  

2.2.3 Design Management 

 
Design är vägen och målet, dvs. både 
processen och slutresultatet 
(produkten/tjänsten). Inbyggt i 

begreppet återfinns innovation, 
kreativitet och kommunikation; 

Innovation driver utvecklingen framåt, 
kreativitet utvecklar och allt 
kommunicerar, dvs. du kan inte icke-

kommunicera. 
Management sätter upp en vision, mål, 

strategi, struktur och arbetsätt. 
http://foxerus.typepad.com/myway/dm.html 2010-

02-05) 

Kundens köpbeslut är en viktig bit när man tittar närmare på Design 

Management. Köpbeslut bygger på kundens känslor och inte på objektivitet 
och logiska resonemang. Vi tolkar vår omvärld utifrån behov, erfarenheter, 

intressen och lägger in värderingar utifrån vad vi tror oss veta vara sant och 
riktigt. Vår värld färgas dessutom av de tendenser som återfinns i 
samhället, vilket också skapar en gemensam plattform för formella och 

informella strukturer, kultur och andra värderingsmönster som är 
genomgående i gruppgemenskapen. 

Hjärnan scannar av omvärlden och ställer sig två frågor: ”Var är jag? 
(fysiskt, rumsligt) och Vem är jag? (sociala rummet, förhållanden). Det är 
just i det här fältet som design återfinns (Hild.T, 2010-01-15). Hur känner 

vi, kunden, inför en produkt eller tjänst? Vilka behov, krav, trender och 
förväntningar skall översättas i produkten/tjänsten? osv. 

 
Företagen i sin tur vill att just deras affärsidé stämmer överens med 

kundens känsla, så att han/hon väljer att köpa just den produkten, varvid 

http://foxerus.typepad.com/myway/dm.html
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design kan användas i strategiskt syfte. Detta kan innefatta förbättrad 
funktion/användarvänlighet, förstärkning av varumärket, uppdatering av 

estetiken osv. Därför är det så viktigt att designstrategin är kopplat till 
affärsmålen och att detta får stöd i företagsledningen, att där finns en 
designpolicy som diskuteras på ledningsnivå och att man ser till helheten. 

Man kan därmed säga att Design Management handlar om hur man gör det 
praktiska arbetet (bl.a. förvaltningen av designprocessen) och hur man styr 

”ansiktet” utåt (Österlin. K 2010-01-25). Detta ansikte kan utgöras av den 
s.k. verksamhetsidentiteten, som består av profil (jag vill vara), image (hur 
mottagaren tolkar) samt identitet (vad jag faktiskt är). Det är väldigt viktigt 

att identiteten ger ett enhetligt intryck ut mot kund och där kan 
designprocessen användas, att få dessa olika komponenter att stämma väl 

överens (Hild.T, 2010-01-15). Verksamhetsidentiteten är sedan direkt 
kopplad till varumärket som enligt en given marknadsstrategi försöker 

förmedla en viss bild och association till kunden. Ofta görs det via 
kärnvärden, enkla och korta meddelanden som är lätta att komma ihåg. 
 

När man talar om Design Management så brukar följande områden nämnas: 
- Extern kommunikation som innefattar den kommunikation som 

företaget ger utåt mot kund och samhälle (reklam, 
marknadsaktiviteter mm) 

- Intern kommunikation som innefattar organisationen. Hur sker 

kommunikationen i företaget? Vad förmedlas? Stämmer kompetens 
överens med verksamhetsidentiteten? Hur är företaget som 

arbetsgivare? Har vi en övergripande strategi för 
organisationsfrågor? Det är viktigt att inte glömma av att 
verksamheter grundar sig på formella och informella strukturer som 

påverkar arbetskulturen, samarbetsformer mm.  
- Produktdesign som grundar sig i hur produkten är beskaffad, R&D 

och innovation i syfte att få fram produkter och tjänster som är 
smartare, unikare, bättre, mer tilltalande så att man också kan ta 
betalt/få upp priset.  

- Miljödesign inkluderar alla miljöer som produkten är beroende för att 
kunna produceras och säljas, alltifrån fabriker till kontor och 

försäljningslokaler. Hur ser arbetsmiljön ut? Överensstämmer 
miljöerna med verksamhetsidentiteten och varumärket? (Hild.T, 
2010-01-15) 

 

Design Management är alltså ett komplext område som utgår ifrån ett 

tvärdimensionellt helhetsperspektiv, vilket inkluderar ett samspel med 
ämnesområden såsom konsumentbeteende och företagsekonomiska 
ämnesområden (ekonomi, organisation och marknadsföring). Det handlar 

om att se på design som ett affärsstrategiskt verktyg/resurs som kan 
möjliggöra ökad vinst hos företagen.  

 
I dagsläget är det få företag som inte erkänner design som en viktig del i 
produktutvecklingen, men det varierar om företag ser det strategiska 

värdet. Det är inte självklart att god design och lönsamhet går hand i hand. 
Dock verkar forskare överens om att god design tillsammans med en lyckad 

integrering av designfunktionen i företagets strategiska utvecklingsarbete 
får positiva följder (Holm-Svengren. L/Johansson. U, 2007, s62). 
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3 Genomförande    
Jag har intervjuat representanter från lärosäten, verksamma designers och 
representanter från SVID. Jag ställde frågor om designprocessen, 
designerns roll, framtida kompetenser och design management (se bilaga 

7.2, 7.3 och 7.4), i syfte att närma mig design utifrån olika perspektiv och 
på så sätt få fram en helhetsbild.  

3.1 Designprocessen 
Intervjusvaren visar på att det finns en generell arbetsgång som de flesta 
använder sig utav och att den påminner mycket om den ”traditionella”, 

linjära processformen med en planeringsfas, vilket bl.a. innefattar 
designbrief och avtalsunderlag. Därefter kommer kartläggnings- och 
analysdelen, som grundar sig i designproblemet och metoder såsom 

marknadsundersökningar, användarstudier, omvärldsanalys. Man kollar på 
funktion, ergonomi, estetik osv.… och detta övergår sedan i en 

idégenerering- och visualiseringsfas, följt av utvärdering. Ofta väljer man 
ett eller ett fåtal koncept som sedan revideras och omarbetas, utvärderas 
och återigen utvecklas och utvärderas tills kunden blir nöjd. Sedan följer 

eventuellt utformning av produktionsunderlag, uppföljning av 0-serie samt 
lansering på marknaden. Denna linjära arbetsgång verkar de flesta vara 

överens om finns där som grund för designarbetet och den har 
implementerats på många skolor och ute i arbetslivet. Det som dock skiljer 
något är förhållningssättet till designprocessen och vad man väljer att 

fokusera på. Många påtalar att det finns en rad designmetoder och att 
designern har möjlighet att fritt välja/använda sig av dessa, att 

arbetsgången är mer beroende på individen och typ av projekt, än att finna 
en färdig lösning på gällande arbetssätt.  

En del av de tillfrågade talade om en lärprocess som är mer ”fri” och inte 
bunden till en viss arbetsgång, att det viktiga är att man kontinuerligt 

undersöker sina idéer, skisser, förslag och utvärderar dem kritiskt i 
förhållande till målet. Andra talade om en kreativ process som snarare ser 
ut som en spiralfjäder där man hoppar fram och tillbaka, men som också 

samtidigt har en linjär anknytning. Flera lärosäten poängterade 
lösningsfokusering, designmetoder och reflektion som det primära i 

designprocessen.  

Flera av de tillfrågade ville lyfta fram projektledning och betona designerns 

roll som projektledare. Speciellt ett lärosäte hade valt att arbeta med 
designprocessen och projekt utifrån tre olika perspektiv; individuellt, i 

projektteam samt i tvärfunktionella team - och på så sätt fånga in de 
arbetsmetoder och samarbetskonstellationer som också återfinns arbetslivet 
Exempelvis, en del företag arbetar tätt ihop med konstruktion, marknad, 

produktion i tvärfunktionella team, medan andra hyr in specialistkompetens 
och arbetar mer i projektform.  

Ett lärosäte lyfte fram designkompassen som en arbetsmetod som fokuserar 
först på ”vem kunden är”, sedan på ”vad kunden villa ha” följt av ”varför 

kunden vill ha en viss produkt/tjänst” och först därefter ”hur produkten ska 
utformas” (tekniska förutsättningar mm) – och att man därmed sätter 

kunden i centrum tidigt istället för att snabbt fokusera på 
produktutvecklingen, som är rätt vanligt att man gör.  
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Ett annat lärosäte betonade designprocessen utifrån ”fokus på behov” - och 
då speciellt de behov som återfinns på ”ytterkanterna” dvs. de människor 

som har funktionsnedsättningar och specialister/”elitanvändare” (ex kock). 
Genom att välja att fokusera på dessa grupper så kunde man därmed 
lättare hitta smarta lösningar som också skapar mervärde för den stora 

massan. Fokus i designarbetet låg därför på mötet mellan människa och 
produkt, att skapa positiva upplevelser vid användande, kopplingen mellan 

det konstnärliga uttrycket och människans fem sinnen. Man nämnde också 
det viktiga i att ha kunskap om hur människan fungerar fysiskt och 
psykiskt, att vi alla har starka och svaga sidor – och ta med sig detta in i 

designarbetet. 

3.2 Industridesigner  
Jag ville undersöka hur de tillfrågade ser på industridesignerns roll, vilka 

kompetenser och egenskaper som man kopplar samman med rollen och 
vilka framtida områden, kompetenser och roller som kan komma att göra 

sig gällande.  

3.2.1 Kompetenser, Egenskaper  
De områden som nämndes oftast vid intervjutillfällena var följande… 

- yrkeskompetens (bredd och djup såsom interaktions, förpacknings, 
innovationsdesign), tekniskt intresse, materiallära, dataprogram, 
modellteknik, skissteknik, brukarorientering, ergonomi, hållbar 

utveckling, 

- konstnärlig begåvning, kreativitet, färg och form, gestaltning, 

estetik, 

- kunskap om designprocessen och designmetodik, kunskap hur man 
genomför designuppdrag, helhets- och detaljtänkande, formgivare   

- samarbetsförmåga, social kompetens, kommunikativ, lyssna på 
andra, argumentation,  

- analyserande förmåga, reflektiv förmåga, kunna hantera stora 
mängder information 

- förmåga att tänka nytt, våga experimentera, öppet sinne, 
nyfikenhet, ifrågasättande, 

-  leverera i tid, drivkraft, initiativförmåga, självständig, förmåga att 
driva projekt, bedriva affärer/ entreprenörskap, marknadsföring, 
säljmetodik, ekonomi,  

-  passion, motivation, visionär förmåga, empati, ansvarsfull      

- beteendevetenskap, psykologi, pedagogik, interaktion,   

Många poängterade det viktiga i att kunna samarbeta i team och 

kommunicera både internt och externt. En tillfrågad menade på att 
designutbildningar ofta missar samspelet med andra kompetenser, och att 
det är synd för det är viktigt för en designer att veta hur man använder sig 
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av andras kunskaper. Samma person uttryckte också att man lägger 
alldeles för stora krav på designerrollen, att man inte kan bli expert på allt. 

Däremot att erhålla en grundläggande förståelse för andra kompetenser så 
att man kan samarbeta på ett bra sätt, är oerhört viktigt (inte minst om 
man ska lyckas i rollen som projektledare). En annan tillfrågad menade på 

att management, marknadsföring och teknik är i ständig dialog med design, 
vilket innebär att man som designer helst ska ha en bredd i sitt kunnande.  

Andra påtalade att det är viktigt att man under utbildningsåren lär sig söka 
och hantera stora mängder information och kunna utläsa mönster utifrån 

denna information. Här kommer också förmågan att analysera in. En 
tillfrågad uttryckte just att designers styrka ligger i att analysera, att bryta 

ner processer och produkter och på så sätt komma åt huvudproblemet, att 
våga bolla olika idéer istället för att direkt gå på ett av alternativen.  

Ytterligare områden som nämndes var en förmåga att växla mellan ett 
detalj- och helhetsperspektiv samt att våga välja och fatta beslut.  

Nyfikenhet var också något som återkom vid intervjuerna, det viktiga att ha 
ett intresse och nyfikenhet för omvärlden, ny teknik, samhället… En 

tillfrågad uttryckte det så här ”Ju mer man lär sig, desto mer kan man föra 
in i sin yrkesroll/profession” 

Att får en bra grund att stå på när det gäller affärsmannaskap och hur man 
bedriver affärer ansågs också som viktigt av de tillfrågade. Många menade 

på att de flesta nyutbildade designers ”tvingas” bli egen företagare och att 
man då helst ska ha fått till sig tillräckligt med kunskap så att man kan 
konkurera och faktiskt säkra jobbtillfällen. Säljmetodik ansågs av en 

tillfrågad som oerhört viktigt, och menade på att designutbildningarna 
sällan lär ut hur man ”raggar jobb” och hur man ska marknadsföra sig själv.    

Området ”kommunikation” poängterades också som viktigt 
kompetensområde, att kunna förmedla och konkretisera/visualisera idéer, 

en känsla för färg och form – men också en förmåga att kunna uttrycka sig i 
skrift.  

3.2.2 Framtida Kompetenser, Områden, Roller 
Många av de tillfrågade talade om tjänstedesign och tjänsteorienterad 
kunskap, d.v.s. att fokusera på mjuka värden (ex: service, funktioner 
kopplade till produkten/hemsidan, butiksmiljön) -och därmed förstärka 

kundens upplevelse och nytta av produkten.  
Man talade också mycket om upplevelseindustrin och fokus på upplevelsen 

av produkten och användandet. Exempelvis, vid köp av en sportmundering 
är det upplevelsen av att prestera, nå ett mål som hägrar i kundens tanke. 
Vid köp av en grill är det oftast smakupplevelsen och det sociala umgänget 

som är målet, grillen är bara ett verktyg för att uppnå detta. Både 
tjänsteområdet och upplevelseindustrin ansågs av många, kommer att bli 

allt större och innefatta flera områden. En tillfrågad hänvisade bl.a. till den 
kommande äldre generationen som är både köpstark och villig att spendera 
på just upplevelser och bekvämligheter.   

Ett annat område som också lyftes fram var kunskap om miljöområdet och 

bredare kunskap om material och produktionsmetoder utifrån ett 
miljöperspektiv. En tillfrågad poängterade att de flesta företag numera 



20 
 

förväntar sig att designern har grundläggande kunskap i miljö och hållbar 
utveckling.   

Ytterligare ett område som många nämnde var interaktionsdesign och ökat 
fokus på brukaren/ användandet av produkten eller tjänsten. Att det 

kommer att bli mer och mer avancerade former av informations- och 
interaktionsteknik, vilket skapar behov av innovativa och användarvänliga 

lösningar. En tillfrågad nämnde att det kommer att bli allt viktigt för 
industridesignern att kunna förstå komplexa beteenden hos produkters 
mjuk- och hårdvara. En annan poängterade det viktiga i att som designer få 

en bredd gällande designerområdets olika gränssnitt, för att kunna se till 
helheten.  

Andra områden som också nämndes var ytterligare fokus på socialt ansvar 
och hur företagen arbetar med detta dvs. alltifrån företagsstrategier, 

policies och relationer med ursprungsproducenter, till val av material, 
produktutveckling och kommunikation – som alla påverkar 

designförutsättningarna. Man nämnde också ”design för alla” samt den 
humanistiska delen dvs. att ställa brukaren än mer i mittpunkt genom att 
förbättra användarvänligheten och den positiva upplevelsen av användande 

av produkten/tjänsten… Vad får kunden egentligen för upplevelse av att 
använda produkten i en given situation? Är det en positiv upplevelse? 

Exempelvis, en innovativ produkt, eller en produkt med avancerade 
funktioner är inte alltid lika med ”god design” eftersom det börjar och slutar 
med kundens totala upplevelse. Först när kunden förstår sig på hur han/hon 

ska använda produkten och kopplar det till en positiv upplevelse, först då 
kan man tala om brukarfokus, användarvänlighet och i förlängningen 

kundtillfredsställelse.  

Projektledning var också ett område som många ville betona; det viktiga i 

att kunna leda och arbeta flexibelt i tvärfunktionella team/ projektteam. Ett 
växande behov som man tyckte sig se i företagsvärlden.     

Design kopplat till marknadsföring var något som nämndes av flera och att 
det därigenom skulle bli viktigare med en grundläggande förståelse för 

psykologi och beteendevetenskap (att kunna sätta sig in i och förstå vad 
konsumenten tolkar in, reagerar på, interagerar med, vad som 

kommuniceras osv..)  Någon nämnde ”En tydligare koppling mellan 
varumärket/ företagsidentiteten och design i syfte att kommunicera 
enhetligt och möta behov.” - och menade på att designern framöver kan få 

en samordningsroll som innefattar de kommunikativa behoven.  

Andra yrkesroller som nämndes var bl.a. forskare, lärare, rådgivande och 
visionär verksamhet, trendspanare/framtidsutsikter, ”mellandesigner”. Flera 
av de tillfrågade nämnde att designerrollen är i konstant förändring och 

formas utifrån omvärldens behov.      

3.3 Design Management 

Design Management är (liksom designbegreppet i sig självt) lite luddigt då 
det finns många tolkningar av vad som bör inkluderas i det. Trots detta gav 
de tillfrågade rätt homogena svar bl.a. att DM handlar mycket om 

designaktiviteter kopplade till företagets affärsstrategi, skapa samsyn, att 
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dra åt samma håll och att allt företaget står för speglar samma budskap 
utåt mot kund och i den interna verksamheten. En designer uttryckte det på 

följande sätt ”Ett företag som jobbar med design management bör enkelt 
kunna svara på frågorna ”Hur hjälper designstrategin företaget att uppnå 
sina affärsmässiga mål?” och ”Vad gör företaget affärsstrategiskt för att nå 

fram till sin designmässiga vision?”. Man kan konstatera att de flesta 
uttryckte sig tydligt och positivt. Samtidigt var det en del som påtalade att 

DM egentligen aldrig fått något gensvar och att man då istället borde tala 
om s.k. ”strategisk design”. Någon sade att DM är svårbegripligt och att 
implementeringen av DM i ett företag oftast innebär stora förändringar som 

dessutom är kostsamma. En person uttryckte att det är viktigare med 
”designer management”, designerns upplevelse av design, att han/hon 

hittar sin egen arbetsmodell och uttryck, istället för att följa det som någon 
annan tycker är bästa praxis.  

Många av lärosätena hänvisar till att DM är en specialisering, vilken gör sig 
gällande på master nivå, men att det också kommer in som en naturlig del i 
projektarbeten och i samarbete med olika företag.  

Generellt sätt kan jag tänka mig att många värjer sig lite mot begreppet 
design management, då det kan anses vara både allmängiltigt, byråkratiskt 

och svårt att se den direkta nyttan.  

Å andra sidan kan man utläsa att de huvudområden som ingår i DM 
(miljödesign, produktdesign, extern/intern kommunikation) inkluderas i de 

verktyg och metoder som är grundläggande för designerns arbete såsom 
marknadsundersökningar, omvärldsanalyser, funktion och innovation. DM 

kommer därmed in som en självklar bit i designerns roll, om än outtalad. 
Olikt många andra yrken så vilar designerrollen på en teknisk, konstruktiv 
och en mer ”fri”, konstnärlig grund, vilket skapar en motstridighet när man 

ska försöka få ner de olika elementen som berörs i området design.  

Det jag dock kan se är att DM tydliggör kopplingen mellan designaktiviteter 
och företagsidentiteten, marknadsaktiviteter, strategi, organisationen och 

kommunikation.     

 
3.4 Kartläggning av Makro- och Mikromiljö 

 
3.4.1 Makromiljö  
Man brukar se på makromiljön som den miljö där företag verkar inom, men 
där man som enskild företagare inte kan påverka omständigheterna eller 
förhållandena (Kotler et al, 2008, kap 4). Det kan handla om 

tillväxtfaktorer, politiska beslut, nationalekonomiska beslut osv.  
 

POLITISK 
Den politiska (nationella/internationella) inblandningen härleds bl.a. till 
lagar, förordningar, föreskrifter. Olika lagstiftning kan gälla i de länder där 

produkten ska säljas, vilket exempelvis kan påverka val av material. 
Utökade och hårdare miljölagar är ett exempel som skapade ändrade 

förhållanden för främst europeiska industriföretag. Företagen fick då göra 
upp handlingsplan för att fasa ut förbjudna substanser.   
 

På vilket sätt ett land bedriver sin politiska inriktning får självfallet en stor 
påverkan på samhället i stort. Allt ifrån beslut om budgetfrågor och 
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arbetsmarknaden till konsumentfrågor och energiutveckling. Hur 
marknadsförhållandena ser ut och etableringsfaktorer påverkar därmed 

företagens generella strategier, vilket också påverkar 
produktutvecklingsområdet. Därför är det så viktigt för det individuella 
företaget och/eller entreprenören, att genom olika kommunikationsvägar 

hålla sig underättad, detta i syfte att förbereda för kommande förändringar 
samt att ligga i framkant.  

Ytterligare exempel hur politiska ställningstaganden kan påverka var när 
Sveriges regering fattade ett beslut att utnämna år 2001 till arkitektur- och 
designår. Detta medförde att designområdet fick en större plats i det 

offentliga utrymmet och mer resurser gick till olika projekt. 
 

EKONOMISK/NATURLIG 
Ekonomiska förhållanden kan spela stor roll för gällande 

designförutsättningar. Ändrade konsumtionsmönster (hur och på vilket sätt 
konsumenterna distribuerar sin inkomst) är självfallet av stort intresse i 
syfte att möta upp dessa behov. Vad är kunden villig att betala för? Vad vill 

kunden egentligen ha? Dessa är traditionella frågor som härrör 
marknadsföringsområdet, men som likväl påverkar designförutsättningarna. 

Det finns ingen mening med att designa en produkt eller tjänst som ingen 
vill betala för.  
 

Förhållanden i världsekonomin och/eller lokala omständigheter som därmed 
kan ge ändrad köpkraft, förändring i försäljningsmöjligheter eller 

tillverkning, kan utgöra en grund för nytänk i produktutvecklingen. 
Råmaterial eller rättare sagt brist på råmaterial är ett exempel på detta. 
Företaget blir därigenom ”tvingad” att initiera förändringar. 

Branschförändringar, prisutveckling, konjunktursituationen mm, allt 
påverkar företagen/entreprenören och samhället i någon typ av riktning, 

vilket då kan påverka produktutvecklingen.   
    
SOCIAL/KULTURELL  

De sociala och kulturella faktorerna i ett land kan också påverka 
designförutsättningarna. Vilka normer gör sig gällande i det land där 

produkten eller tjänsten ska säljas? Vad är acceptabelt utifrån samhällets 
värderingar? Vilka kulturella och sociala värderingar är opåverkbara och 
vilka är påverkbara? Opåverkbara värderingar är de som är grundläggande 

för samhället. Det är de värderingar som liksom sitter i ryggraden hos de 
flesta av oss - och som vi väljer att följa för att kunna samexistera. 

Exempel på påverkbara värderingar skulle kunna vara människors bild av 
sig själva, av andra, av samhället i stort, organisationer och 
världsförhållanden. Förändringar gällande etik, miljö och funktionshinder är 

bara några av de värderingar som både uttrycktes politiskt och från 
samhället, som faktiskt påverkade företagens affärsstrategiska beslut och 

organisation. Idag är det vanligt att företag arbetar utifrån en etisk policy 
och att man organiserar sitt arbete utifrån miljö- och kvalitetsstandarder. 
 

DEMOGRAFISK 
Hur ser populationen ut i landet?  Hur ser familjesammansättningen och 

åldersstrukturen ut?   
Hur ser den etniska sammansättningen ut? Flera samhällen blir mer och 

mer mångkulturella, vilket skapar nya marknadsförhållanden och 
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möjligheter att nå ut till konsumenten. Vilka nya målgrupper kan göra sig 
gällande på marknaden? Det finns en mängd demografiska förutsättningar 

som påverkar val av målgrupp, utbud mm. vilket också påverkar 
produktutvecklingen.  
 

TEKNOLOGISK 
Teknologiska förutsättningar och de nyheter/innovationer som ständigt 

lanseras påverkar självfallet företaget och dess marknadsmöjligheter. Vi 
lever i ett samhälle med en hög förändringstakt, vilket medför att främst 
industriföretag satsar väldigt mycket på forskning och produktutveckling. 

Nya tekniska framsteg, material och produktionsprocesser kan optimera 
verksamheten samt skapa starka konkurrensfördelar om det översätts i 

produktutvecklingen på ett bra sätt. Även små produktförbättringar och s.k. 
”face lift” kan innebära att man når ut till fler kunder. Kunskapsutvecklingen 

skapar nya förutsättningar. Det är designerns uppgift att ligga i framkant 
och hålla sig uppdaterad på innovationer (ex: genom personligt nätverk, 
SVID, fackpressen, media), då stora delar av hans/hennes arbete grundar 

sig i nytänk och ha ett öppet sinne för förändringar. 
  

3.4.2 Mikro miljö  
Man brukar se på mikromiljön som den miljö där det enskilda företaget kan 
påverka givna omständigheter och förhållanden och analysera 

förutsättningarna för att kunna ställa detta mot makromiljöns aspekter 
(Kotler et al 2008, kap4).  

 
ORGANISATION 

Organisationen och alla dess funktioner, affärsstrategier, arbetskulturen 
mm är faktorer som företaget själv direkt eller indirekt råder över. Design 
Management kan därmed komma in här som en naturlig del, med 

designaktiviteter kopplade till strategi och intern/extern kommunikation.  
 

KUNDER 
Det finns olika typer av kunder exempelvis vanliga konsumenter, 
företagskunder, institutionella kunder, myndigheter, globala kunder, 

allmänheten osv. Vilken målgrupp man har påverkar också affärsstrategin 
och därigenom designförutsättningarna. Företag kan välja mellan olika 

värdepropositioner för att nå ut till kunderna. Dessa kan vara alltifrån 
överlägsna kundrelationer, nischspecialist, varumärkesigenkänning, 
systemlösningar mm. Också design är en värdeproposition. Designen ska 

”hjälpa till” att uttrycka kundens personlighet och relation/anknytning till 
produkten samt leverera funktionella fördelar. Här har vi en tydlig och stark 

koppling mellan design och marknadsföring och kommunikationsstrategi.    
 
LEVERANTÖRER/MELLANHÄNDER 

Leverantörer och mellanhänder är självfallet viktiga samarbetspartners. 
Leverantörerna kan spela en viktig roll i produktutvecklingen och 

mellanhänderna hjälper företaget att distribuera, ”promota” och säljer till 
slutkund. Återigen kan Design Management komma in som ett viktigt 
verktyg… I vilka sammanhang vill man synas? På vilket sätt? Hur kan man 

framhäva designen genom miljön där den ska marknadsföras/säljas? Vad 
ska designen spegla? osv..    
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MARKNAD/KONKURRENTER 
Hur konkurrensen ser ut skiftar självfallet mellan olika marknader och 

därigenom också företagets strategier och hur man organiserar sina interna 
resurser. Det handlar förenklat om att tillfredsställa målgruppens behov 
samt gör det bättre än konkurrenterna, vilket inte är en lätt uppgift i 

dagens samhälle. Företag gör ofta konkurrentanalyser i syfte att kartlägga 
konkurrenters svagheter och styrkor och få fram konkurrensfördelar. Ofta 

hänvisar man också till 4P (pris, plats, produkt och promotion) som 
klassiskt konkurrensmedel och ett sätt att samordna 
marknadskommunikationen. Frågan är dock om det räcker under rådande 

omständigheter, med en ökad globalisering (vilket skapar fler 
konkurrenter/större utbud), allt fler använder sig av internet vid köp (vilket 

försvårar lokal handel) och mediebruset som har ökat lavinartat de senaste 
åren. Konsumenterna överöses med information från alla håll vilket 

försvårar mottagandet av eventuell marknadsföring. Företagen måste alltså 
vara mycket mer innovativa för att lyckas nå kunden. Design kan därmed 
komma in som ett viktigt differentieringsverktyg, och inte bara i 

utformningen av produkten utan också upplevelsen och miljön kopplade till 
produkten samt företagets identitet kopplad till design och kommunikation.   
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4 Resultat 

Den här delen av rapporten ska jag ägna mig åt att göra en kartläggning av 

Designprocessen och koppla samman detta med ett systemperspektiv som 
består av cykler av agerande och reflekterande. Genom denna kartläggning 

ämnar jag också redogöra för ett framtidsperspektiv som också inkluderar 
rollen som industridesigner.  

 

4.1 System- och Framtidsperspektiv på Designprocessen 

 

 
 

Designprocessen utgörs av en rad aktiviteter som interagerar med varandra 
och med omvärlden och angränsande ämnesområden. Dessa aktiviteter 

följer en linjär (planera, undersöka, granska, fullfölja) arbetsgång, en cyklisk 
(som kreativ lärprocess, PDCA dvs. Plan, Do Check, Act) samt en 
reflekterande arbetsgång vilket resulterar i att man hoppar fram och tillbaka 

i processen. Designprocessen samverkar också tvärfunktionellt med makro- 
och mikromiljön som påverkar gällande designförutsättningar. För att nå 

kundtillfredsställelse krävs det därför att man har en grundläggande 
förståelse för de olika miljöerna och vet vilka faktorer som påverkar och vad 
man själv kan påverka.  

  

Inom makromiljön finns det många (o)uttalade aspekter samt (o)medvetna 
tendenser som påverkar och styr på det individuella och kollektiva planet. 
Det kan röra sig om alltifrån direkt påverkan såsom politiska initiativ, lagar, 

tillgång på råvaror, teknologiska framsteg till indirekt påverkan som 
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värderingar, kulturer och sociala plattformer. Detta skapar grunden för 
samhällens ”spelregler” (vad som är acceptabelt, vad som är möjligt, vad 

som kan förändras mm...), vilket genererar ett samförstånd och en 
utveckling i en eller flera riktningar. Kunden i sin tur avläser detta och 
interagerar och kommunicerar med just denna omvärld. Han/hon utgår ifrån 

den faktiska miljön, omgivningen (Var är jag?) och kopplar samman det med 
sin identitet (Vem är jag i förhållande till detta?) och väljer utifrån ett visst 

antal behov och parametrar om han/hon vill kopplas samman med just den 
produkten, värderingen, företaget, uttrycket osv. 

Denna komplexa interaktion som pågår runt omkring oss och med oss, 

försöker företagen att läsa av, ta in i mikromiljön och översätta i sina 
produkter och tjänster. För att lyckas med det mobiliserar därmed företaget 
sina interna resurser, och bl.a. identifierar man målgruppen och dennes 

behov, sätter upp affärsmål och ger direktiv för verksamheten i form av en 
affärsstrategi. Utifrån strategin anges fokusområden/inriktning för samtliga 

funktioner i företaget. Designfunktionen kan därmed få en varierande roll 
beroende på företagets ”avsikt”, dvs. vad man säger sig vilja åstadkomma, 
med vilka medel och på vilken marknad.  

 

Det är viktigt att poängtera just mikromiljön (dvs. den interna arenan), inte 
bara verkar utifrån de rent faktiska affärsmässiga faktorerna utan har sin 

utgångspunkt i relationer, behov och känslor, dvs. den sociala plattformen, 
som också skapas och återskapas. Denna plattform som ger människor 
möjlighet att ge utlopp för sin kreativitet och ambitioner och som realiserar 

drömmar såväl som misslyckanden och besvikelser, lägger också grunden för 
den s.k. företagskulturen (där de anställda även agerar representanter för 

varumärket och uttrycker företagets identitet/värderingar).  

Det är därför det är så angeläget att företaget också tar sig tid till att 
”marknadsföra” sig internt och lever upp till det man säger sig stå för, så att 

den externa viljan också går att avläsas internt. Med hjälp av en enhetlig 
verksamhetsidentitet (dvs. ”det man säger sig vilja vara, det man faktiskt är 
och det man säger sig stå för”), kan man därmed tydligöra företagets 

värderingar, intentioner och dess produkter/tjänster, inte bara för kunden 
utan också för de anställda, samarbetspartners, leverantörer mm.  

 

Man kan därigenom konstatera att affärsmannaskap till stor del handlar om 
relationer, och detta återspeglas bl.a. i perspektivet ”kund - företag”, 
”företag – anställd”, ”makro- och mikromiljö” samt ”människa till människa”. 

Dessa i sin tur skapar förutsättningar, påverkar och kommunicerar med 
designern och designprocessen - ett samspel som översätts, visualiseras och 

förverkligas till en produkt eller tjänst, och som uttrycker en individuell tanke 
grundad i ett kollektivt medvetande… och som liksom allt är i ständig rörelse.           
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Designprocessen startar upp med en designbrief/ uppdragsbeskrivning från 
kund. Detta initierar ett planerings- och analysarbete som syftar till att 

tydliggöra projektförutsättningarna. Vissa kunder kommer med en detaljrik 
uppdragsbeskrivning, medan andra är knapphändiga, vilket medför att 
designern får vara mer drivande i syfte att nå samförstånd - och på så sätt 

säkra en god projektgenomföring och kundtillfredsställelse. Ofta utgår 
diskussionerna ifrån en kravspecifikation som genererar 

bakgrundsinformation, problemdefinition, målformulering, ansvarsfördelning, 
informationsunderlag, resurser och förutsättningar samt 
projektavgränsningar. Designern föreslår lösningsmetod, dvs. hur han/hon 

ska gå tillväga för att hitta lösningen på de problem som identifierats. Utifrån 
detta kan aktiviteterna/ handlingsplan fastställas ihop med tidplan, 

samarbetsaktörer, resultat/presentation samt kostnader. Projektbudget samt 
offert/avtal (se bilaga 7.5 Offertförfarande) färdigställs och planerings- och 
analysarbetet dokumenteras i form utav ett designprogram (se bilaga 7.5 

Designprogram), som utgör plattformen för projektet. Under detta förarbete 
har designern störst möjlighet att påverka projektets gång och slutresultat - 

och eftersom allt fler aspekter gör sig gällande, såsom miljö/hållbar 
utveckling, socialt ansvar, kommunikation kopplat till 
verksamhetsidentiteten, positionering mm så kan jag tänka mig att denna 

fas av designprocessen kommer att breddas. Exempelvis, ska man följa 
enligt designkompassen så kommer frågorna ”Vem? Vad? Varför?” in redan 

vid det här stadiet och ska man inkludera de designstrategiska frågorna (se 
bilaga 7.5 Strategisk Design), så initieras även dessa i början på projektet. 

Vi går mot mer och mer mot ”mjuka värden” såsom tjänstedesign, 

upplevelseindustrin, interaktion, kommunikation osv. och detta triggar ett 
annorlunda förhållningssätt och approach som säkerligen kan påverka all 
form av designarbete i framtiden. Exempel på detta skulle kunna vara att 

angripa just de strategiska aspekterna eller att från start tänka utifrån 
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”kommunikation” kopplat till varumärket eller att utifrån kundens beteende- 
och levnadsmönster skapa upplevelser d.v.s.… mycket som grundar sig i 

psykologi, kommunikation och relationer.  

Jag kan också tänka mig att den affärsmässiga biten får större utrymme 
framöver, att redan från start kunna uttrycka hur designprojektet kommer 

att generera vinst för uppdragsgivaren, att kunna sälja in budskapet och 
samarbeta med uppdragsgivaren mot ett gemensamt mål, som hur krasst 
det än låter alltid handlar om att tjäna pengar.    

 

Vid planeringsstadiet, kan en mängd roller göra sig gällande för 
industridesignern, vilka också syftar till att säkra en smidig projektstart samt 

skapa goda relationer med uppdragsgivaren.  

Jag kan tydligast se ”projektledaren”, eftersom det tidigt krävs en 
koordinerande förmåga i kombination med lyhördhet och social kompetens.  

Jag kan också se ”strategen” då det är viktigt att man utifrån sin kompetens 
och erfarenheter kan argumentera för ett visst projektgenomförande och att 
man vet hur man ska ta betalt för detta. Därutöver krävs det att man kan 

lägga upp en budget, genomföra eventuella ekonomiska kalkyler och 
administrera gällande avtal. För detta förutsätts ett visst ekonomiskt 

sinnelag. Rollen som ”visionär” träder också tidigt i kraft då det gäller att 
från start tänka utifrån ett öppet sinne och innovation, att våga testa 
gränserna. 

 

 
 

Designern påbörjar därefter faktainsamlings- och analysarbetet och har här 
möjlighet att välja mellan en rad olika designmetoder och verktyg för det 
specifika projektet. Det kan innefatta en redogörelse och kartläggning av 
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liknande produkter som finns på marknaden och av helt olika produkter men 
som löser samma problem och/eller tillfredsställer samma behov.  

Ofta gör designern en funktionsanalys (se bilaga 7.5 Funktionsanalys). 

Denna analys bygger på produktens huvudfunktion och sedan på en mängd 
delfunktioner. Omvärldsanalys (se bilaga 7.5 Omvärldsanalys) är ett annat 

verktyg som kan innefatta målgrupp, trender, konkurrenter, myndigheter, 
miljö, sociala och demografiska faktorer, marknaden, teknologiska faktorer 
mm.  

Designern söker också information och analyserar gällande 
användarvänligheten på den befintliga produkten. Han/Hon söker kontakt 
med brukare och genomför exempelvis intervjuer, enkätundersökningar, 

produktutvärderingar, fältstudier, tar kontakt med nätverk och fokusgrupper, 
ergonomisk analys (se bilaga 7.5 Ergonomisk Analys) mm. 

Vidare tittar designern närmare på vilka krav som ställs på exempelvis 

tillverkningsmetoder, material, konstruktion, färg, form, funktionen, kvalitet, 
miljö, etik mm (se bilaga 7.5 ) – och återigen tror jag att frågor kopplade till 

exempelvis kommunikation (varumärket, verksamhetsidentiteten, 
kärnvärden osv.) och upplevelsen av användandet av produkten kommer att 
slå igenom på ett kraftfullare sätt i analysarbetet.  

En förmåga att se kopplingen och växla mellan ett helhets- och 
detaljperspektiv, mellan en generell målgrupp och individen, mellan makro- 
och mikromiljön, mellan globala till lokala former, kommer därmed bli allt 

viktigare i syftet att angripa designproblemet på ett effektfullt sätt.  

Resultaten från informationsinsamlingarna, studierna och analyserna 
dokumenteras sedan och används som underlag till ytterligare idégenerering. 

Fasen präglas utav informationshantering, idékläckande, utvärderande och 
reflekterande. 

 

Vi det här projektstadiet återfinns också flera av de nämnda rollerna såsom 

”beteendevetare” - det mänskliga beteendet, psykologiska faktorer, 
sociala/kulturella tendenser, trender och värderingsmönster, alla ligger de till 

grund för hur vi tolkar oss själva och vår omvärld. Detta är en viktig bit i 
designarbetet eftersom ”upplevelsen av oss själva” ska snappas upp, 
översättas i produkten/tjänsten och sättas in i ett sammanhang som kunden 

förstår och accepterar. En av de intervjuade talade om just det här med 
upplevelsen av något, skidåkaren köper skidorna för upplevelsen av fart, 

orienteraren köper sin mundering för naturupplevelsen, barnfamiljen köper 
Volvo för upplevelsen av trygghet osv. Därför är det också angeläget att som 
designer verkligen grunda sitt arbete i ”Vem är kunden?” och lägga ner tid 

på det viktiga förarbetet.   

 

Ofta kräver den här undersökande fasen många och olika kontakter med 

specialister, brukare, marknadsavdelningen och management, vilket 
följaktligen också ställer krav på designerns förmåga att samarbeta, 
kommunicera tydligt och driva projektet framåt. Rollen som ”projektledare” 

är därför återigen väldigt viktig - likaså är förmågan att vårda sitt nätverk 
och sina kundkontakter, då det är relationer som är grunden i affärer och 

kan vara avgörande inför nästa uppdrag/jobbmöjlighet.  
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Rollerna ”ergonom, tekniker, konstruktör, formgivare, konstnär och 
visionär” står som självklara när en designer ska undersöka designproblem 

och är därför grundläggande kompetensområden för professionen. Det är 
dock viktigt att återigen poängtera att det inte krävs specialistkompetens i 
exempelvis ergonomi eller psykologi. I det flesta fall har designern 

samarbetspartners/nätverk som kan bestå av just konstruktör, 
beteendevetare, ergonom, tekniker, brukarkontakter mm. Det är därmed 

viktigt att designern har en social och kommunikativ sida, som kan 
generera goda relationer med det personliga nätverket såväl som med 
kunder och uppdragsgivare.   

 

 
 

Nu ska designern genom att skissa på papper, använda sig av 2D/3D 
datorprogram samt olika modellmaterial i verkstaden, ta fram och 

visualisera en mängd olika lösningsförslag. Fortsatta diskussioner med 
uppdragsgivare, specialister och användare följer ofta- och utifrån detta 
görs justeringar och därefter arbetas koncept fram. Jag skulle kunna tänka 

mig att design och marknadsavdelningen kan komma att arbeta tätare ihop 
framöver - både under analys/ produktutvecklings- och den avslutande 

fasen just för att skapa samförstånd gällande det kommunikativa området. 
Exempel på frågor som skulle kunna följa då är ”På vilket sätt inkorporeras 
varumärket i designen? Kan design användas som verktyg för att "överrösta 

mediebruset"? Finns där ett starkt etiskt förhållningssätt kopplat till 
företaget som de vill ska speglas i designen? osv.…” Det viktiga är att skapa 

ett enhetligt och positivt intryck/upplevelse hos kunden. 
Presentationsmaterial tags fram. Förslagen utvärderas ihop med 
uppdragsgivare och ett visst antal konceptförslag väljs ut som man sedan 

arbetar vidare med - och utvärderas återigen varefter beslut fattas om ett 
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gällande koncept. Designern kan dock komma att få bearbeta konceptet 
ytterligare innan ett slutgiltigt beslut kan fattas. Projektresultat överlämnas. 

När man kommit överens om ett slutgiltigt koncept kan designern eventuellt 
tänkas arbeta vidare ihop med konstruktion och/eller övrig 
specialistfunktion för att ta fram prototyper och produktionsunderlag. 

 
Under hela projektet återfinns samtliga roller i mer eller mindre 

utsträckning. Vid den undersökande/granskande fasen kopplas de mer 
traditionella kompetenserna in såsom ergonomi, funktion, estetik, färg och 
form, humanism, teknik och konstruktion. Medan det vid den initiala 

kontakten och vid avslutandet av projektet kräver en mer affärsanalytisk 
förmåga för att kunna skapa förtroende i relationen med uppdragsgivare, 

att sälja in sitt budskap, sin idé samt kompetens på ett slagkraftigt sätt, att 
föra en dialog och samarbeta med olika funktioner, nätverk, brukare osv. 

Industridesignrollen är därför i ständig förändring under projektets framfart, 
vilket är viktigt att man är medveten om.   
 

4.2 System- och Framtidsperspektiv på Industridesigner 
 

 
 
Designerrollen innehåller en rad kompetenser som självfallet varierar 

beroende på område. Jag inser därmed att det är omöjligt att få ner en 
detaljrik beskrivning som är applicerbar på allt och alla. De ovan nämnda 
kompetenserna och egenskaperna är därmed områden som återkommit vid 

intervjutillfällena och som jag upplever som värda att lyfta fram. Det är 
också viktigt att poängtera att då det ingår i industridesignerns roll att ha 

en bredd i sitt kunnande, så krävs det inte specialistkunskap i exempelvis 
marknadsföring. Dock är det viktigt att man som designer vet vilken typ av 
specialistkompetens och kunskap som krävs för en viss produkt och/eller 

tjänsteutveckling. 
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Som jag nämnt tidigare så förändras rollen utifrån var i projektet man 
befinner sig. I början och slutet återfinns de mer administrativa, 

affärsmässiga och säljande sidorna medan det i mitten återfinns de mer 
traditionellt förknippade designområdena. Dock knyts de här områdena ihop 

och som industridesigner hoppar man fram och tillbaka i dessa olika roller. 
Systemperspektivet bygger därmed på ett återkommande flöde, en cyklisk 
arbetsform som hela tiden knyter an till konceptet och omvärlden.  

 
För mig personligen handlar designer och design mycket om ”avsikt” – och 

den avsikten speglas ofta av de behov, krav och förväntningar som 
återfinns i samhället. Framtida konsumenter ställer nya krav, marknaden 
ändrar sig i takt med omvärlden och industridesignrollen återskapas i takt 

med den. Därför är det riktigt spännande att utifrån de intervjusvar jag fått 
och utifrån mina egna funderingar, måla en bild av faktorer och aktiviteter 

som gör/kan göra sig gällande för designeryrket framöver – och på så sätt 
glänta lite på dörren till kommande designförutsättningar.    

 
4.2.1 Miljö/ Hållbar utveckling 
Industridesignern får en allt viktigare roll när det gäller ekologisk hållbarhet 
– och inte bara utifrån själva utvecklingen och utformningen av produkten, 

utan även i form av perspektivet ”från vagga till graven”. Man kan därmed 
tänka sig att designern i större utsträckning medverkar i ett proaktivt 
analysarbete i form av exempelvis livscykelanalys, miljöbelastning, 

miljöeffekter, produkters/materials ekologiska ryggsäck osv.  
Designern ska helst ta hänsyn till den ekologiska aspekten redan i 

konceptualiseringen av produkten och inneha en förståelse för hur alla 
beslut man fattar i det tidiga stadiet, senare kan få en stor påverkan och 
belastning på miljön.  

Det är troligt att det framöver kommer att ställas allt tuffare ekologiska 
krav på produkter och konsumtion. Detta skapar naturligtvis nya 

utmaningar, men också möjligheter till att finna innovativa lösningar. Det 
kommer att krävas att designern har ett holistiskt synsätt och en 
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grundläggande förståelse för hur en produkters livscykel ser ut (se nedan) 
och medverka vid exempelvis LCA (Livscykelanalys) – för att på så sätt 

medverka till att skapa s.k. ”intelligenta produkter” och möjliggöra fortsatt 
konsumtion.  
 
KONCEPTUALISERING 

DESIGN/PRODUKTUTVECKLING 

PRODUKTION  

LOGISTIK  

MARKNADSFÖRING  

FÖRSÄLJNING/BUTIK 
ANVÄNDNING  

END OF LIFE  
  
  
     http://www.skogforsk.se/templates/sf_NewsPage____2916.aspx?sm=1&cpi=2176&ci=57 

  
I förlängningen kommer ekologisk hållbar design att väga tungt för hur vi, 

konsumenter uppfattar och vad vi lägger in i begreppet ”god design”. Det 
kommer inte längre att vara kommersiellt hållbart att inte tänka på miljön 

då alltfler miljölagar skärps och myndigheter ställer högre krav – och det är 
just den faktorn som kommer ”tvinga” företag att efterfråga alternativ. 
Kunden kommer att kräva i större utsträckning att produkten inte belastar 

miljön och att den ska kunna gå att återvinnas/återanvändas. Den 
ekologiska aspekten är och kommer därmed att fortsätta vara en oerhört 

viktig designförutsättning och den kommer att göra sig gällande i samtliga 
stadier i designprocessen. Därmed kan man tänka sig att det kommer att 
finnas ett behov av industridesigners som har en bredare kunskap om 

material, analysverktyg och produktionsmetoder, kopplat till miljö/hållbar 
utveckling. 

 
4.2.2 Etik/ Socialt ansvar 

 

 

 
 

 

Mycket har hänt gällande framställandet av produkter, om man räknar från 

industrialismens dagar - i teknik, i förhållningssätt, prioriteringar, 
valmöjligheter osv. Det man dock kan konstatera är att framtida design av 

produkter och tjänster kommer att få fler krav på sig – krav från kunder, 
myndigheter, miljörörelser och övriga intressenter. Detta kommer att sätta 

press på företagen. Man kan därmed tänka sig att liksom miljötänkandet så 
kommer etik och det sociala ansvaret att bli en allt viktigare 
konkurrensfaktor. De flesta företag vill kopplas samman med ett etiskt 

handlande, inte så mycket kanske för att det skapar s.k. ”goodwill” (att 
man uppfattar företaget på ett positivt sätt) – utan snarare tvärtom, dvs. 

att om konsumenterna får reda på motsatsen så kan det skada varumärket 
och företaget så mycket mer. I och med ökat användande av internet 
(nätverk, sociala medier, bloggar) är det dessutom svårare för företagen att 

”komma undan” med oetiskt handlande. När väl någon missgärning når 
allmänheten, så lever denna kvar virtuellt vilket därmed kan fortsätta 

“Design can give forms to a changing world and 
offer opportunities for new types of behaviors” (Ezio 

Manzini) 
 

http://www.skogforsk.se/templates/sf_NewsPage____2916.aspx?sm=1&cpi=2176&ci=57
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”skada” företaget under lång tid. Som ett exempel skulle kunna nämnas 
Mona Sahlin och ”tobleroneaffären” där man fortfarande får fram flera tusen 

söksvar! … vilket tydliggör kopplingen att ingenting glöms bort på internet 
oavsett om det hände igår eller för femton år sedan.  
    

Det finns en allt större kundgrupp som begär att exempelvis 
ursprungsproducenterna ska få en rättvis betalning, att maten ska vara 

ekologisk, att djur ska få en dräglig existens, att äta närproducerat, att resa 
ekologiskt, källsortering osv. Till viss del gör sig ett nytt förhållningssätt 
kring konsumtion gällande - som också kan få ett allt större gensvar hos 

företagens produktutveckling samt marknadsfunktion.  
Det kan tänkas att designers framöver kan behöva en kompetens gällande 

etik/socialt ansvar och hur man för in detta ämnesområde i dialogen med 
uppdragsgivaren ”Finns där etiska aspekter att ta hänsyn till? Finns där ett 

väldigt starkt etiskt förhållningssätt kopplat till varumärket? Vill man spegla 
det i designen på något sätt?” 
  

… kan påtalas också att industridesignerns arbete mycket väl kan komma 
att indirekt verka för en ökad mognad/acceptans i samhället genom att 

föreslå en alternativ livsstil och nya val. 
 

4.2.3 Samarbetsformer/ Projektledning 
Industridesignerns arbete vilar mycket på kontakt med samarbetspartners, 
det kan vara allt ifrån konstruktion och marknad till brukare och inhyrd 

specialistkompetens. Ofta arbetar man i projekt alternativt tvärfunktionella 
team men även ”individuellt” i sin roll som kreatör och projektledare. 

Kunden är ute efter en helhetslösning, och beroende på vem kunden är så 
kan det falla sig logiskt att vi framöver kan se alltfler funktioner slå sig 
samman för att erbjuda kunden mer kompletta lösningar, exempel på detta 

skulle kunna vara ”marknadsföring och design” eller ”konstruktion, miljö 
och design”.  Man talar också om de s.k. ”interface”, att det kommer att bli 

en ökad fokus på gränssnitten inom designområdet såsom 
”interaktionsdesign kopplat till tjänstedesign” - vilket kan tyda på att 
designers med olika specialistkunskap kan tänkas gå samman för att 

tillgodose kommande behov och säkra arbetstillfällen. En tillfrågad talade 
om industridesignerns roll att samordna de kommunikativa behoven. 

Kanske är det just detta område ”kommunikation” som kommer att var 
nyckelordet framöver?   
 

Helhets/detaljperspektivet är en viktig bit utifrån industridesignerollen, att 
kunna koordinera arbetet genom att titta närmare på isolerade aspekter och 

funktioner, för att därefter sätta ihop detta till en helhet, att närma sig 
komplexiteten för att sedan koppla det till det vardagliga användandet - och 
kanske sedan ta steget längre och koppla det till sociala förhållanden och 

även global påverkan osv.  
Jag kan tänka mig att det kommer att bli än viktigare för designern att 

bemästra ett helhets- kontra detaljperspektiv, inte bara på 
produkten/tjänsten utan också de angränsande områden som påverkar och 
interagerar med designområdet. Som tidigare betonats, man behöver inte 

bli specialist, men man ska kunna föra en dialog med andra funktioner och 
inneha en grundläggande nyfikenhet samt även en förståelse för hur 

företagsvärlden är konstruerad.  
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Det är också viktigt att man som designer har en förståelse för 

affärsmannaskap och säljmetodik, att kunna kommunicera och 
marknadsföra sin vision, idé, livsstil till en potentiell uppdragsgivare. Vi går 
från produkter till förmån för tjänster (immateriella värden). Designern 

måste därmed kunna påvisa mervärdet, ”Varför ska uppdragsgivaren välja 
att satsa pengar på just den här idén? Kommer det att generera vinst? På 

vilket sätt? Vad kommer designen att kommunicera till kunden? Går det i 
linje med företagets verksamhetsidentitet? osv.…” En förmåga att kunna 
kommunicera och presentera på ett slagkraftigt sätt kommer därmed att bli 

än mer viktigare – också i konkurrensen med andra designers. 

 
4.2.4 Produkt/ Upplevelse 
Många av de tillfrågade talade om fokus på upplevelser, istället för själva 
produkten. En person gav exemplet ”skidor”, man köper inte skidorna för 
att de är så fina, man köper upplevelsen av fart, upplevelsen av en viss 

miljö. Utgångspunkten måste därmed alltid finnas på kunden. Detta 
tankesätt påminner en del om designkompassen, som en tillfrågad talade 

om ”Vem är kunden? Vad vill kunden ha? Varför vill kunden ha 
produkten/tjänsten? Hur ska den utformas?”  
Då upplevelse står i fokus för produktutvecklingen är det därför viktigt att 

designern kan behandla frågeställningar som ”Vad är kunden ute efter för 
upplevelse i användandet av den här produkten? Vilka tjänster är/bör vara 

kopplade till den här produkten för att maximera upplevelsen? Vad 
signalerar den här produkten för upplevelse? Speglar designen den 
upplevelse som företaget vill kopplas samman med? Vilken typ av 

kommunikation sker? osv.…”  

Många av de intervjuade talade också om ett ökat behov av tjänstedesign 
och tjänsteorienterad kunskap, att kunna förstärka kundens upplevelse och 
nytta av en tjänst, genom att exempelvis tillhandahålla service, speciella 

funktioner kopplade till hemsidan, viss butiksmiljö, bemötande osv.. För 
detta krävs att man har en förståelse för kundens drivkrafter och en 

lyhördhet, att tolka kundens behov och beteenden. I och med utvecklingen 
mot tjänstedesign, interaktionsdesign, fokus på upplevelser, så har det till 
viss del genererat större krav på industridesignerns individuella kunnande 

gällande psykologi, konsumentvetenskap, beteendevetenskap alternativt att 
man har tillgång till specialister eller vet att och hur man kan få till sig 

denna nödvändiga information.  

Just kompetensen att lära sig söka och hantera/analysera stora mängder 

information samt kunna utläsa mönster och reflektera ansågs också av 
många av de tillfrågade som en väldigt viktig del i designeryrket.  – och 

kanske kommer det att bli till en ännu viktigare del med tanke på den 
”upplevelsefokus” som numera återfinns i produkt/tjänstesektorn. Återigen 
krävs en nyfikenhet på omvärlden för att som enskild designer hålla sig a 

jour med utvecklingen. En bred grund kan bana väg till att våga 
experimentera, tänka nytt och ifrågasätta…! Kanske kommer det att 

framöver finnas en grupp industridesigners vars stora uppgift blir till att 
suga åt sig information inom olika områden, helt osannolika områden! -just 
för att gynna det visionära tänket och hitta innovativa lösningar.           
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4.2.5 Design Management 
DM innefattar många aspekter och aktiviteter såsom extern kommunikation, 

intern kommunikation, produktdesign och miljödesign. Det berör det 
praktiska arbetet såväl som verksamhetsidentiteten och där finns en tydlig 

koppling mellan makro- och mikromiljön bl.a. affärsmål och designstrategi, 
marknadsföring och konsument/ beteendevetenskap.  

 
Man skulle nästan kunna jämföra DM med ett kvalitets- eller 
miljöledningssystem. Vad som är gemensamt där är att man säkerställer en 

viss arbetsgång, lägger upp vissa processer, mobiliserar interna resurser, 
sätter upp rutiner och former för utvärdering osv. i syfte att säkerställa att 

man når givna mål, går i en riktning – och liksom alla ledningssystem kan 
man göra det enkelt eller väldigt komplicerat. Jag tror att DM (liksom flera 
av de mångfacetterade begreppen) löper en risk att upplevas som 

byråkratiskt, komplicerat och kostsamt – och därmed förlorar status. 
Återigen kan man koppla det till ”upplevelsen av någonting”. Kanske är det 

just det, att DM inte låter kul eller inspirerande. Talar man däremot om 
designstrategi eller designa den externa kommunikationen, vilket är 
aktiviteter som ingår i paraplybegreppet DM, så låter dessa mer lockande 

och man kan se framför sig nyttan med det. Förmodligen är det så med 
allting, oavsett om man säljer in en produkt, tjänst eller ett begrepp som 

DM, att mottagaren helst ska kunna måla sig en bild och förstå 
sammanhanget för att kunna bli inspirerad, engagerad – och vilja köpa!   
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5 Slutsats 
Målet för det här examensarbetet var att få fram ett system- och 
framtidsperspektiv på designprocessen och industridesignerns roll. Det 
visade sig vara mycket svårare än vad jag förväntat mig, då både processen 

och yrkesrollen är komplexa och mångfacetterade.  
 

Jag påbörjade examensarbetet med en historik- och nulägesbeskrivning av 
design, designprocessen, design management samt industridesignerns roll, i 
syfte att förstå bakgrunden och hur de utvecklats under årens lopp. 

 
Jag fortsatte därefter med att kontakta representanter från lärosäten, SVID 

samt verksamma designers, för att föra en diskussion om hur man ser på 
rollen ”industridesigner” och gällande arbetssätt samt design management.  

 
Jag kunde konstatera att de flesta var överens om en linjär arbetsgång som 
grund i designarbetet. Däremot varierade förhållningssättet till 

designprocessen och vad man väljer att fokusera på.  
Samtliga såg på Industridesignerrollen som bred, vilken omfattar många 

kompetensområden och varierar mycket beroende på inriktning. Gällande 
framtida kompetenser fick jag olika svar/infallsvinklar, många nämnde dock 
ökat fokus på hållbar utveckling, interaktionsdesign, upplevelser kopplade 

till produkten samt tjänstedesign. Vidare påtalades det viktiga i att ha 
kompetens i projektledning och affärsmannaskap.  

 
Därefter gjorde jag en kartläggning av designprocessen och kopplade denna 
till makro/mikromiljön samt design management/strategisk design och till 

yrkesrollen. Jag redogjorde också (baserat på intervjusvaren) för framtida 
kompetenser för industridesignern.  

 
Jag anser därmed att jag lyckats med uppgiften att angripa 
designprocessen/rollen utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv och redovisa 

en tydligare arbetsgång som samspelar med omvärlden och angränsande 
ämnesområden. Dock ska påtalas att dessa områden är breda där man kan 

och bör fördjupa sig ytterligare. När det gäller designprocessen kan man 
välja att titta närmare på gränssnitten/”interfaces” exempelvis inom 
designområdet eller design gentemot marknadsföring, konstruktion, 

ekonomi eller beteendevetenskap, designstrategi mm. i syfte att kartlägga 
sambanden ytterligare. När det gäller designerrollen så kan man även här 

gå ännu djupare och föra ett resonemang med uppdragsgivare och andra 
yrkesgrupper för att få fram kompetenser och en ännu tydligare bild av 
rollen ”Industridesigner”.      
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Intervjuer/Kontakt: 

 
- Abbestam Kaj, Industridesigner, Projektledare och ansvarig för SVID 

Region Väst, 2010-02-16 

- Adolfsson Åsa, Industridesigner, Struktur Design, 2010-03-10  
- Bohne Ulrica, Lektor designmetodik, Industridesign, Konstfack, 

University College of Art Craft and Design, Stockholm 2010-02-20 
- Bobjer Kajsa, Designer MFA, Zenit Design, 2010-02-17 
- Horn Lotta, Industridesigner, http://www.industridesign.se/ 2010-

02-17 
- Koblanck Henriette, Professor, Institutionen för kommunikation och 

design, Kalmar Högskola 2010-02-13 
- Holmgren Dag, Industridesigner, Professor i Industridesign, 

Högskolan i Jönköping, 2010-03-08 
- Johansson Siri, Industrial Designer BFA, MYRA Industriell Design, 

2010-03-01 

- Lindh-Karlsson Monica, Universitetslektor, Programansvarig, Umeå 
Universitet, 2010-03-08 

- Lorentzen Lena, Professor Industridesign, Mittuniversitetet; 2010-03-
09 

- Ondrus Helena, Industridesigner och Universitetsadjunkt i design, 

Programansvarig för Produktdesign, Centrum för teknikstudier, 
Malmö Högskola, 2010-02-08 

- Mattisson Gisela, Industridesigner, Projektledare och ansvarig för  
SVID, region sydost, 2010-03-03 

- Röhsska Museet, besök 2009-09-31 

- Tollin Hans, Industridesigner/Designer MSD, Designkonsulterna, 
2010-03-02 

- Åhgren Theo, Universitetsadjunkt, fri gestaltning, 
Utbildningsansvarig Design grundnivå, HDK -Högskolan för Design 
och Konsthantverk, GBG 2010-02-20 

- Österlin Kenneth, Industridesigner, Författare, 2010-02-25   
 

Föreläsningar: 
Löfgren Bo, ”Föreläsningar i Ergonomi” Flera av frågorna kopplade till bilaga 
7.5 Ergonomisk analys samt Konstruktion/Tillverkning/Material är tagna 

från dessa föreläsningar, Industriell design, Högskolan på Gotland, Vt 2007  

Hild Torsten, ”Vi tänker med magen” och ”Vad är design?”, Textilhögskolan, 
Högskolan i Borås, 2010-01-15 

Pettersson Magdalena, ”Forskning och Förändring”, Textilhögskolan, 
Högskolan i Borås, 2009-05-01  

Österlin Kenneth,”Design Management” Textilhögskolan, Högskolan i Borås, 
2010-01-25   

 

 

http://www.industridesign.se/
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7 Bilaga 
Bilaga 7.1 Exempel på olika designprocesser   

  
www.svid.se    www.niksula.cs.hut.fi 

 

                 
www.designeriskane.se   www.shsdesign.dk 

www.meldert.se 

http://www.svid.se/
http://www.niksula.cs.hut.fi/
http://www.designeriskane.se/
http://www.shsdesign.dk/
http://www.meldert.se/
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Bilaga 7.2 Frågor till representanter för lärosäten, Sammanställning  

0. Hur ser designprocessen/arbetsgången ut för er? 
 
Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm 
Designprocessens olika faser 
1 Frågeställning  
2 Kartläggning 
3 Idégenerering 

4 Utvärdering 
5 Konceptutformning 
6 Utvärdering 
7 Utveckling och slutförande 
8 Utvärdering 
9 Produktion 
10 Utvärdering 

Centrum för teknikstudier/ Malmö Högskola   
Summerat så arbetar vi utifrån en designprocess som kortfattat kan se ut så här:  
 
1.  Förstå uppdraget och definiera behoven (skriva brief och funktionsanalys, research för att förstå 
uppdragsgivare, användare, omvärlden och marknaden) 
2. Research (förstå omvärlden, möjligheter, ramar, göra användarstudier av befintlig produkt) 
3. Idégenerering (idégenereringsmetoder, form och funktionsskisser, urvalsprocess) 
4. Visualisering för val av koncept (konceptskisser (2d och 3d) som underlag för diskussion och 
utvärdering/ urvalsprocess) 
5. Omarbetning/utveckling + samt ytterligare research (tester och anpassning efter behov, 
produktionsanpassning, marknadsanpassning) 
6. Ev. ytterligare visualisering av förslag på produkt inför utvärdering/ urvalsprocess med 
uppdragsgivaren 
7. Ev. ytterligare omarbetning/utveckling  
8. etc etc (dessa två stegen pågår tills uppdragsgivaren är nöjd) 
9. produktionsunderlag (ritning, modell, exakta mått och färger) 
10. ev. uppföljning på 0-serie och lansering på marknaden (om designern har tur/är skicklig får denna 
vara med under dessa faser)  

Högskolan i Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design 
Det finns en rad designmetoder som man kan använda sig av i designprocessen. Vilka metoder man 
väljer för att undersöka och utveckla sitt projekt beror på målet med projektet. 
Det innebär att det finns en stor möjlighet att välja individuellt hur man vill genomföra ett projekt. Det 
viktiga är att man undersöker sina idéer, skisser, etc hela tiden och utvärderar dem kritiskt i förhållandet 
till målet. Många av de designprocesser som används vid olika lärosäten är baserade på ett tekniskt 
förhållningssätt och därmed mycket linjära. Utifrån Donald Schön, Nigel Cross, Nelson&Stolterman, Rittel 
och Krippendorff så får man en djupare förståelse för hur olika lärprocesser går till och designprocessen 
är en, som vi ser det, en lärprocess. 

School of Design and Craft, Göteborgs Universitet   
Vi följer ingen speciell/bestämd arbetsgång... visserligen använder vi oss av designprocessen men har 
valt att inte ge eleverna en färdig lösning. Vi lägger mycket av ansvaret på studenten och arbetar med 
projektform, rapportskrivning och reflektion. 

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Vi ser att Designprocessen interagerar med flera allmängiltiga processer.  
Designprocessen bygger på komplexa både indirekta och öppna problem som kräver en 
lösningsfokusering och ju mer man arbetar med ett problem, desto fler problem upptäcks. 
Designprocessen varierar därmed varje gång och handlar mycket om reflektion i vårt görande och 
kreativitet/ visualisering. Man använder sig utav designmetoder såsom funktions- och aktivitetsanalys 
och samordnar olika processer/aktiviteter - och på så sätt varierar designprocessen något.  

Vi väljer att arbeta med designprocessen utifrån individuellt, projekt och tvärfunktionella team. 

Högskolan i Jönköping, Industridesign 
Designarbetet ska helst utgå ifrån ”Designkompassen” (Vem? Vad? Varför? Hur?). Detta ska spegla 
arbetsgången.  
Vem? (vilken kund?) 
Vad? (vad vill kunden ha?) 
Varför? (varför vill kunden ha produkten/tjänsten?) 
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Därefter kan man inrikta sig på Hur? (hur ska produkten produceras, tekniska förutsättningar, logistik 
mm) Många företag startar med ”hur”. 

Mittuniversitet, Industridesign  
Vi utgår ifrån behov, få in synpunkter, designförslag och därefter utvärderingar. Vi vill betona smarta 
lösningar och funktion som skapar positiva upplevelser hos användaren. Inga ”ojsan” funktioner. Därför 
fokuserar vi på mötet mellan människa och produkt och tittar ofta närmare på funktionsnedsättningar 
och specialisters behov vid formgivningen av produkter/tjänster.    

1. Vilka kompetenser är viktiga att ha som industridesigner? (arbetsprofil) 

Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm  

- konstnärlig begåvning, känsla för färg och form 

- kreativitet, förmåga att tänka nytt och utanför ramarna  

- samarbetsförmåga  

- kunskap om designprocessen och designmetodik, hur man tar sig an skilda typer av 
designproblem  
 

Centrum för teknikstudier/ Malmö Högskola   
Designområdets samtliga delar såsom Förpackningsdesign, Innovationsdesign/teknik, 
Interaktionsdesign, Material samt företagsekonomiska ämnen.  

Högskolan i Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design 

All designutbildning vilar på konstnärlig grund men det gör inte alla designutbildningar både nationellt 
och internationellt. Många vilar på en teknisk och naturvetenskaplig grund. Om du går in och tittar på 
designutbildningar i Sverige framgår det tydligt. Det leder till att det finns olika typer av designers, de 
som jobbar med en stark teknisk och ingenjörsmässig ansats och de som mer lutar åt den fria konsten 
och hantverket. 

Det finns många olika designprocesser som följd av detta och också många olika designmetoder. Som 
du säkert förstår ger det helt olika profil på designers och man jobbar på helt olika sätt ute på 
marknaden. Det innebär att det krävs olika egenskaper. På det finns inga självklara svar eller rätt eller 
fel.  

Generellt kan man dock säga att viktiga ämnen som vi har med i våra designutbildningar förutom 
designmetodologi, designmetodprocesser, form och färg lära, materiallära, 
teknik, många olika dataprogram etc. är sociologi, etnologi, estetik, filosofi, ekonomi/enterprenörskap 

med inriktning samhälle, psykologi, historia, design-
 och konsthistoria och som förekommer progressivt genom alla år. 

Vad som är viktigt att förstå är att designers arbetar inte med problemlösning 
utan att skapa många olika möjliga förslag på en frågeställning. Vad som är bäst finns inget svar på 
men det finns ett förslag som passar bäst in på grund av de givna förutsättningarna vid ett givet 
tillfälle. Det är tekniker och förmodligen ekonomer som arbetar med problemlösning. 
Det förhållningssättet har sin grund i industrialismens synsätt och kan upplevas passé. 

School of Design and Craft, Göteborgs Universitet 
Att ha en konstnärlig grund, Gestaltning, Kommunikativ, Helhetsperspektiv, Kritiskt sammanhang, 
Yrkeskompetens (fördjupad kompetens), Designprocessen/genomföra ett designuppdrag.  

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Leverera i tid, Visionär förmåga, Risktagare, Våga experimentera, Kommunicera, Gestaltning, Utåtriktad, 
Samarbetsförmåga, Reflektiv förmåga, Mogen, Anpassningsförmåga mm.  

Mittuniversitet, Industridesign 
Social kompetens, Empatisk kompetens, Kreativ, Konstnärlig, Kreativ, Orädd, Vågar tänka 
okonventionellt, Tekniskt intresse, Uttrycka sig i skrift, Miljö, Kommunikativ 

2. Vilka icke designspecifika ämnesområden har ni identifierat som viktiga, som interagerar 
och påverkar en designers arbetssituation?   
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Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm 
Samarbetsförmåga 

Centrum för teknikstudier/ Malmö Högskola   
Jag kan bl.a. se Ekonomi, Marknadsföring, Interaktion.     

Högskolan i Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design 
Se svar 1) 

School of Design and Craft, Göteborgs Universitet:  
Hållbar utveckling, Gruppdynamik/ Psykologi/ Pedagogik (=kommunikationen med kund)  

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Filosofi är ett sådant ämne som interagerar med design exempelvis reflektion, allmänbildning, kreativa 
processer, argumentation och retorik. Omvärldsanalys och konstruktion är andra bitar som inte är direkt 
kopplade till design, men som ändå är viktiga i designerns arbete. Det finns massa områden som berör 
design och som man måste kunna länka till för att skapa en helhetsbild. 
 
Mittuniversitet, Industridesign 
Beteendevetenskap och psykologi är mycket viktiga bitar. Vad händer i mötet med produkten, Hur är 
upplevelsen i användandet? Egentligen är värderingen av produkten det enda som kan mätas… vad 
tycker kunden? Vad är det som gör att vi mår bra av just den produkten/tjänsten? Vad är kopplingen 
mellan det konstnärliga uttrycket och människans fem sinnen? Det är därför viktigt att man som 
designer vet hur människan fungerar fysiskt och psykiskt - och att vi alla är olika med starka och svaga 
sidor. Att designa efter en normalfungerande människors behov ger därför inte så mycket. Vi utgår ifrån 
behoven som återfinns bland människor med funktionsnedsättning och specialister dvs. ska man designa 
en kastrull så tittar vi närmare på kockar och de som har problem med händerna.  
 
3. På vilket sätt integrerar ni dessa ämnesområden i utbildningen? 

Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm:  
-en kurs i Gruppmetodik  
- utbildningen innehåller flera projekt där studenterna samarbetar (med varandra, med företag och med 
andra discipliner) 

Centrum för teknikstudier/ Malmö Högskola   
I de flesta av våra kurser ingår alltid minst ett projekt och i projektdelen ingår flera ämnesområden. De 

flätar ihop de olika momenten.  

Högskolan i Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design 
Se svar 1) 

School of Design and Craft, Göteborgs Universitet:  
Exempelvis föreläsningar i gruppsykologi . Vi har även master utbildningar i Business Design och Child 
Culture Design som integrerar andra områden.      

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Som utbildningsansvarig så handlar det mycket om att identifiera och analysera nya förhållningssätt. Vi 
för också en dialog med bl.a. elever, utvärderingar mm.  
Masterutbildningarna ger ytterligare djup och bredd.  

Mittuniversitet, Industridesign 
Vi har utformat ett master program som riktar sig mot ”Människan och Omgivningen”. Vi inkluderar 
därför designpsykologi.  
I övrigt ingår beteendevetenskap i designmetodiken, att kunna iaktta, lära sig att människor kan säga 
en sak och men mena en annan.  

4. Vilka egenskaper är speciellt viktiga att ha som designer? (arbetsprofil) 

Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm:  
- se de tre första punkterna under fråga 1  
- nyfikenhet, ett öppet sinne och egen drivkraft 
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Centrum för teknikstudier/ Malmö Högskola   
Nyfikenhet/ vilja att ta reda på mera, Initiativförmåga, Social kompetens/ tycker om att interaktion med 
människor, Drivande/ledande attityd. 

Högskolan i Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design 
Se svar 1) 

School of Design and Craft, Göteborgs Universitet 
Förmåga att driva projekt, helhetstänkande (förstå andra designområden såsom hållbar utveckling, 
socialt ansvar mm), brukarorientering, självständig, ifrågasättande, reflekterande (ifrågasättande, 
reflekterande= en viktig bit för skolan då man har ett syfte/mål att utveckla designämnet)  

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Svårt att veta… motivation, driv och passion är ett måste, men så är det för många yrken. Vi är alla 
olika och jag tror att det finns utrymme för de flesta i det här yrket… egenskaper är inte så viktiga. Om 
man ska nämna något så är följande bitar viktiga… Kommunikationsförmåga med sig själv och med 
andra. Mognad. Konstnärlig förmåga 

Mittuniversitet, Industridesign 
Social kompetens, Empatisk kompetens, Kreativ, Konstnärlig, Kreativ, Orädd, Vågar tänka 
okonventionellt, Tekniskt intresse, Uttrycka sig i skrift, Kommunikativ 

5. Vilka framtida kompetenser kommer att göra sig gällande inom designeryrket (anser ni)?  

Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm  
- mer tjänsteorienterad kunskap 
- bredare kunskap om material och produktionsmetoder, utifrån ett miljöperspektiv 

Centrum för teknikstudier/ Malmö Högskola   
Projektledning (exempelvis kunna leda tvärfunktionella team), Ekonomi och Tjänstedesign 

School of Design and Craft, Göteborgs Universitet  
Tjänstedesign, Fördjupning+Bredd i designområdet. Denna bredd ser man i gränsområdena/ 
gränssnitten mellan de olika designområdena.   

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Kunna jobba flexibelt, i team/ kunna hantera team, tjänstedesign, känslor kopplade till produkter. 
Utifrån hur vi definierar omvärlden, kommer kunskap att ”anpassas” för att täcka upp kompetensbehov. 
Utveckling av kompetenser är snarare en effekt av omvärldsanalys och visionärt tänk.  

Högskolan i Jönköping, Industridesign 

Designers måste vara duktiga formgivare men de måste också kunna ställa de rätta frågorna och våga 
ifrågasätta för att kunna hjälpa företagen finna innovativa lösningar ”Varför ska vi göra det på det här 
sättet?”. Där måste alltid finnas en logisk tanke bakom besluten.  
En designer måste kunna föra ett resonemang gällande exempelvis de företagsekonomiska aspekterna 
såsom vad har företaget för profil, positionering på marknaden. Viktigt är också att i sitt arbete fokusera 
på upplevelsen av produkten och inte själva produkten. En kund köper inte skidorna utan upplevelse av 
fart, att åka i backarna mm. 

Mittuniversitet, Industridesign 
Psykologi. Det kommer bli ökat fokus på upplevelser. En stor grupp (som kommer att bli ännu större 
framöver) med stark köpkraft är de äldre och dessa kommer att dominera framöver. Generellt sätt har 
denna ”nya” äldre generation högre krav, bättre hälsa och är mer benägna att köpa upplevelser såsom 
rekreation, upplevelser hemma exempelvis trädgårdsarbeten, turism mm… Dessa områden i 
kombination med design för alla är viktiga områden 

 6. Vad är Design Management för er? Vad inkluderar du i begreppet? Hur för ni in det i 
utbildningarna?    

Konstfack, University College of Art Craft and Design/ Stockholm:  
- Alla designaktiviteter samordnas för att stödja företagets affärsstrategi 
- Flera projektarbeten i samarbete med företag. På Mastersnivå ingår det som en större teoretisk del av 
utbildningen 
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Högskolan i Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design 
Design Management innebär för mig förmåga att leda och utveckla de möjligheter 
design har för att utveckla företag, organisationer och 
myndigheter. Det handlar om att använda olika designmetoder för att skapa 
en samsyn på vad som skall levereras vilket kan vara både artefakter och tjänster. Det innebär också att 
en designmanager måste ha goda kunskaper inom designområdet, dess begrepp och förhållningssätt. 

Umeå Universitet, Umeå Institute of Design 
Vi har valt att lägga fokus på DM på Masterutbildningarna. Visserligen kommer det in på grundnivå i 
form av projekt – reflektion, men det är inte där fokus ligger. Vi ser på DM som en specialisering och 
anlitar många externa lärare (specialister) på det området.   

Mittuniversitet, Industridesign 
DM innebär bl.a. att man använder sig av design i strategi och marknadsföring. Det berör hur man 
behandlar sina anställda, miljön, allt som präglar företaget internt och ut mot kund.  
I masterutbildningen ingår DM mer tydligt. Det är dock viktigt att varje designer är ärlig i sin egen 
utformning och inte följer slaviskt något bara för att någon har sagt att det ska vara på ett visst sätt. 
Man bör hitta fram till sin egen arbetsmodell och hur man vill jobba… man skulle kunna kalla det 
”designer management” – den upplevelse som designern har inför design.  
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Bilaga 7.3 Frågor till verksamma designers, Sammanställning 

1. Hur ser designprocessen/arbetsgången ut för er?  

K. Österlin: Etapperna i ett designarbete kan sammanfattas i fem steg;  
Det första arbetssteget är ”Uppstartning”, vilket bl.a. innefattar planeringsarbete (mål, 
projektförutsättningar, handlingsplan, tidsplan, kostnader).  
Det andra arbetssteget är ”Informationsinsamling och Analys”, vilket fokuserar på vad designproblemet 
består av och sedan tittar närmare på funktioner, ergonomi, utseende, marknad, materialval, 
tillverkningsmetoder samt brukarkontakt. 

Det tredje arbetssteget är ”Koncept och Idéskissning”, skissarbete och presentation.  
Det fjärde arbetssteget är ”Bearbetning av principerna” (inkl. produktens moduluppbyggnad). 
Det femte arbetssteget ”Uppföljning av detaljer”, vilket innefattar fastställande av detaljkonstruktion och 
tillverkningsunderlag. 

S. Johansson: Vi jobbar efter en ganska klassisk industridesignprocess. Beroende på typen av projekt 
och hur omfattande det är så varierar processen naturligtvis. Vissa arbeten kräver ingående research, 
studier av användare och användbarhetstester under jobbets gång. Andra är kortare och kanske mer 
inriktade på styling än på innovation och utvecklad funktionalitet.  
Arbetsgången är ju inte heller så linjär som den beskrivs i sin förenklade, grafiska representation. En 
kreativ process ser snarare ut som en spiralfjäder där man ofta hoppar fram och tillbaka… Det är en 
naturlig följd av att man får idéer som kanske kräver en ny researchvända eller skissmodell.  
Vissa kunder väljer att sköta en del internt (t ex prototypframtagning). Uppdragsgivaren påverkar också 
processen genom att det kan hända mycket inom projektet medan designjobbet pågår. Komponenter 
flyttar på sig, ändrar storlek, det tas beslut som påverkar designerns arbete. Det gör det viktigt att vara 
flexibel. 

H. Tollin: Vi använder oss av den vanliga/traditionella formen av designprocessen, med uppstartning, 
analys, genomförande osv. (liknande SVID:s processkartläggning) 

K. Bobjer: Vi använder oss av den ”traditionella” designprocessen med de olika arbetsstegen, research, 
koncept osv.… samtidigt varierar våra projekt mycket i storlek och innehåll, vilket innebär att vi 
använder oss av olika designmetoder beroende på vad vi kommer överens med kunden om. Ibland är 
projekten omfattande vilket kan inkludera framtagning av en ny produkt, vilket innefattar en fördjupad 
designprocess. Ibland arbetar vi med kortare projekt vilket resulterar i en komprimerad variant. Vi 
tillhandahåller aktiviteter såsom konkurrentanalys, marknadsundersökningar, patent, image board, så vi 
är rätt breda i vår approach mot kunden. Vi jobbar ofta ihop med konstruktörer i designprojekt.  

L. Horn: Jag använder mig av en den vanliga typen av designprocessen med en marknads- och 
funktionsanalys, en skissprocess, kommer sedan fram till lite olika förslag och bearbetar sedan i 3D.  

Å. Adolfsson:  
Brief, Förstudie, Analys 
Skisser, Visualisering 
Konkretisering, Modellering, CAD, 
Utvärdering, Verifiering, Justering, 
Support, Justering, Överföring, 
Uppföljning, Produktvård, Vidareutveckling 

2. Vilka kompetenser är viktiga att ha som industridesigner? (arbetsprofil) 

K. Österlin: En designer arbetar med funktion och uttryck hos produkten och ska vara en länk 
gentemot kunden.  Där ska finnas en konstnärlig ådra, problemlösningsförmåga, kunna anpassa 
produkter ergonomiskt, utforma produkten så att den tilltalar kunden. Analysarbete, förstå sig på 
människans relation till produkten.  Teamwork, kunna samarbeta med andra… en industridesigner 
arbetar med företagets alla funktioner såsom konstruktion, marknadsavdelningen, produktion, 
företagsledningen mm. Breda baskunskaper är viktigt för att man ska kunna förstå problematiken och 
kunna diskutera med olika funktioner.  

S. Johansson: Helt utan inbördes ordning, de flyter i varandra en del också märker jag…  
Förmåga att hantera stora mängder av information på ett bra sätt, analys, att kunna göra val. Det sällan 
finns några solklara rätt och fel och man aldrig blir ”klar” i sitt arbete som designer, så oförmåga att 
välja eller att inte avsluta det man påbörjat är vanliga problem.  
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Struktur – att kunna se mönster i informationen och kunna gå från ett fågelperspektiv med bra överblick 
över situationen ner till detaljnivå. Att kunna zooma in och ut!  
  
Att kunna samarbeta – industridesignjobbet utmärks av projekt som är för stora/komplexa för en person 
att driva ensam. Att kunna jobba med andra designer och förstå andra kompetensers språk och sätt att 
se på saker (marknadsförare, ingenjörer) är otroligt viktigt.  
  
Kommunikation – yrket går ut på att visualisera och förmedla idéer. Att vi kan konkretisera det som 
andra pratar om är det som utmärker en industridesigner. Här kommer man också in på formkänsla och 
allmän konstnärlig fallenhet.  
  
Verktyg – jag vet inte om verktyg är rätta ordet, på engelska kallas man det skills, dvs. färdigheter inom 
olika tekniker. Skissteknik, modellteknik osv.  
 
H. Tollin: Självfallet är det alltid bra att kunna så mycket som möjligt, att ha en bredd i sitt kunnande/ 
andra kompetenser. Som designer möter man mycket folk och samarbetar med olika funktioner, därför 
är det bra att ha ett hum om saker och ting. Man behöver inte vara specialist, men kunna så pass 
mycket att man kan samtala med människor. Det är viktigt att ha ett intresse, en nyfikenhet! Ju mer 
man lär sig, desto mer kan man föra in i sin yrkesroll/ profession. Sedan kan man alltid specialisera sig 
inom exempelvis ergonomi.  
Vi arbetar mycket så att vi köper in specialistkompetens när det så behövs.  
 
Färg och Form är en viktig bit. Kreativitet.  
 
Styrkan som designers har är förmågan att analysera, att bryta ner processer och produkter och komma 
åt huvudproblemet, att hålla många bollar i luften, istället för att gå på snabba, ensidiga lösningar. Detta 
är en viktig kompetens som inte finns så mycket i andra yrkesroller.  

En bit som är viktig men som man sällan får lära sig på skolan är hur man ”raggar jobb”. Man får lära 
sig hur man ska göra jobbet, men inte hur man faktiskt får jobbet, hur man säljer in sig själv. Vi gjorde 
just det felet i början, att vi talade om för kunden vad vi är bra på, men inte hur kunden kunde tjäna 
pengar på ett visst designförslag. Att kunna sälja (säljmetodik) är viktig att förstå sig på.      

K. Bobjer: Social kompetens är väldigt viktigt, att man kan presentera projekt och vara den som håller i 
trådarna (projektledarrollen). Det är viktigt att kunna lyssna på andra.  
Ergonomi och Hållbarhet/Miljö är viktiga bitar att man som designer har med sig.  
För oss är det också viktigt att man kan gå ner till verkstaden och snabbt kan få fram modeller. Dra 
nytta av kompetensen som finns hos kunderna och konstruktörer.  

L. Horn: Många områden är viktiga såsom ergonomi, ekologi, ekonomi, mänskliga beteenden. Det 
varierar också beroende på vilket område man verkar inom. 

Å. Adolfsson: En industridesignutbildning i grunden är alltid bra att ha. Självklart bör man vara kreativ 
och konstnärlig (färg, form etc.). Men en viktig egenskap är att ha empati, för arbetet handlar mycket 
mer om människor än man kanske först tror. Allt du skapar, oavsett om det är tjänster eller produkter, 
görs för människor (kunder, slutanvändare etc.) som ska använda tjänsterna/produkterna. Det är viktigt 
att man förstår deras behov/situation om resultatet ska bli bra. Det är också bra att kunna samarbeta 
med andra, eftersom design ofta  
handlar om teamwork. Sen är det bra om man har förmågan att kunna kommunicera och gärna vara 
pedagogiskt lagd. Det har man nytta av t.ex. för att kunna presentera/förklara/sälja in sina idéer. 
 
 3. Vilka icke designspecifika ämnesområden har ni identifierat som viktiga, som interagerar 
och påverkar en designers arbetssituation   

 K. Österlin: Marknadsföring, förstå sig på marknaden och de konkurrensmedel som gör sig gällande. 
Produkten kopplad till företagsidentiteten. Den ekonomiska aspekten är viktig att man förstår sig på, att 
kunna argumentera för sin sak, samarbetsförmåga. Den ekologiska aspekten är viktig.    

 S. Johansson: Se ovan på samarbete. Management, marknadsföring och teknik har ständig dialog med 
designern under ett projekt. 
 
H. Tollin: Se fråga 1) 
K. Bobjer: Se fråga 1) 
L. Horn: Se fråga 1) 
 
Å. Adolfsson: Beror på vad man menar med "icke designspecifika ämnesområden"? Men  
vi samarbetar idag med kompetenser som tekniker/konstruktörer, grafiska formgivare, 
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marknadsförare/reklamfolk, tillverkare/producenter i olika brancher etc. Typen av projekt styr vilka 
kompetenser man har behov av att samarbeta/interagera med. 
 
4. Vilka framtida kompetenser kommer att göra sig gällande inom designeryrket (anser ni)? 

K. Österlin: Med tanke på att design som kunskapsområde inte utnyttjas fullt ut inom alla områden 
finns det säkert en stor potential för detta. Samtidigt behövs i mindre och medelstora företag inte alltid 
den fulla designkompetensen fullt ut inom alla projekt. Därför bör det finnas ett framtida behov av 
"mellandesigner" som arbetar på flera kunskapsområden inom produktutvecklingen och samtidigt kan 
hålla kontinuitet på designprofilen. På samma gång som detta öppnar upp för design kommer det också 
att krävas en medvetenhet och respekt för de olika kompetenserna.  
  
Det kommer säkert att finnas behov av nya specialinriktningar för design beroende på framväxande 
branscher och teknikområde. Samtidigt har jag också själv märkt att det också kommer att finnas ett 
stort behov även av designgeneralister med en bred, gedigen bakgrund som kan hantera helheten i de 
komplexa "okända" uppgifter som dyker upp - både vad gäller branscher och produktens livscykel. Som 
du säkert sett i boken "Design i fokus" ser jag designerns roll att anpassa designen till målgruppens 
behov, men inte bara detta utan även de olika skeden i dess produktliv från utvecklingen över bl.a. 
tillverkning fram till återvinning. 
  
Vilka nya krav som kommer på design och designområdet beror förstås på utvecklingen i samhället och 
teknik. Tittar du bakåt bara femtio år har design vandrat från "den Goda Formen" över samhällstillvänd 
design för bland annat U-länder, vidare över mot en växande kommersiellt inriktad design till vad design 
är idag. Jag tror inte på folk som säger sig "veta" vad som kommer i framtiden. Då vore de inte där de 
var. Men det vore konstigt om inte globaliseringen och tillväxten av de kommande stormakterna i 
världen kommer att påverka även vår vardag och det sociala livet. Även rent produktmässigt händer det 
sannolikt mycket inom IT, interaktionsdesign, avancerad apparatutformning och (vi får hoppas på det 
bästa...) inom bioteknik. 

S. Johansson: De stora designutmaningarna framöver ligger inom området interaktionsdesign och jag 
tror att det kommer att ställas högre krav också på traditionella produktdesigner om att kunna arbeta 
med mer komplexa beteenden hos produkters mjuk- och hårdvara.   

H. Tollin: Designerrollen är i konstant förändring och följer med samhällsutvecklingen. Numera finns 

åtskilliga designutbildningar och detta kan leda till att designers hittar olika vägar, inte alla kommer att 
sitta och skissa. En del blir designerlärare, andra börjar forska.  
 
Jag kan också tänka mig att designers når andra och högre positioner i företagen/ ledande ställning. En 
annan roll kan bli att leta trender/framtidsutsikter.  
 
Designers kan även komma i på områden som traditionellt innehas av exempelvis ingenjörer… som jag 
sade tidigare, analysbiten kommer in på många områden.  
 
Det har varit en tid nu där man fokuserat väldigt mycket på dataprogram och betoning på att använda 
datorn som verktyg – men i praktiken fungerar skissning lika bra om inte bättre. Det är inte alltid 
berättigat att ödsla inte så mycket tid på att lära sig datorprogram. Sedan kan man vrida på det igen 
och säga att en designer kan arbeta som visionär och beskriva något, men kanske inte behöver skissa 
för det. Det viktiga är att han/hon har baskunskaperna med sig. En annan roll kan vara rådgivande 
verksamhet.     
 
K. Bobjer: Jag kan se att vill man arbeta med större kunder framöver så krävs att man breddar sig i 
exempelvis humaniora, interaktionsdesign. 
 
L. Horn: Jag kan se miljöpåverkan som en viktig del, att det kommer att komma ännu mer. Även den 
humanistiska delen dvs. ytterligare fokus på brukaren, ta med olika mänskliga aspekter. 
Materialutveckling på olika sätt är också viktigt.   
 
Å. Adolfsson: Vet ej 
  
5. Vilka egenskaper är speciellt viktiga att ha som designer? (arbetsprofil) 

K. Österlin: Se fråga 1) och 2)   

S. Johansson: När du säger designer så låter det brett i mina öron och jag tror att många typer av 
personer kan hitta sin nisch inom yrket. Bara inom industridesign hittar man produktdesigner, 
bildesigner, interaktionsdesigner och designstrateger och de har ganska olika roller och krav på sig.  
Generellt skulle jag säga en kombination av analytisk och ohämmad, om något sådant finns… 
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H. Tollin: Se fråga 1) 
L. Horn: Se fråga 1) 
Å. Adolfsson: Se fråga 2) 

6. Vad är Design Management för er? Vad inkluderar du i begreppet? 
K. Österlin: Det innebär att man använder design som strategiskt instrument i företagsledningen ner till 
själva designprojektets utförande. Det är viktigt att produkterna, miljön, kommunikationen speglar 
samma budskap och att det är kopplat till företagsprofilen.  

S. Johansson: För mig handlar det om att affärsstrategin för en verksamhet vävs samman med en 
tydlig designstrategi. Inte på det sättet att företaget styrs av design, utan att man har en väl utvecklad 
plan för hur de här två delarna ska arbeta tillsammans. Ett företag som jobbar med design management 
bör enkelt kunna svara på frågorna ”Hur hjälper designstrategin företaget att uppnå sina affärsmässiga 
mål?” och ”Vad gör företaget affärsstrategiskt för att nå fram till sin designmässiga vision?”.  
  
H. Tollin: För mig är DM att ett designtänk återfinns på alla nivåer i företaget (all extern och intern 
verksamhet).   
I praktiken tycker jag att det är svårt att förstå sig på. Jag har inget emot DM som begrepp men det är 
väldigt få företag som kan förändra och implementera det fullt ut. Oftast är sådana omfattande 
förändringar kostsamma och det kan gå väldigt trögt, många människor blir involverade och det krävs 
mycket för att det ska kunna genomföras.   
 
K. Bobjer: För mig handlar det mycket om kontinuitet i och utanför företaget. Jag har personligen inte 
arbetat så mycket med DM och tycker att begreppet är lite luddigt.  
 
L. Horn: Det innebär för mig att nyttjar design i andra typer av processer, mer strategiskt.  
 
Å. Adolfsson: För mig handlar Design Management om att strategiskt arbeta med design som ett 
affärsverktyg. Då menar jag design som ett helhetsbegrepp, dvs. grafisk formgivning, reklam, inredning, 
produkter, tjänster etc. Genom att utgå från företagets varumärke, kan man använda design för att 
stärka företagets identitet, marknadsposition etc. 
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Bilaga 7.4 Frågor till representanter för SVID, Sammanställning  

1. Den designprocess ni har på hemsidan, är det den arbetsgång som ni på SVID förespråkar?  

K. Abbestam: Den designprocessen som finns på hemsidan är grov/generell. Naturligtvis innefattas 

också fler arbetssteg och/eller metoder. Vi har valt att lägga ut en övergripande process i syfte att göra 
design lättförståeligt för allmänheten och att tydliggöra att design innefattar så mycket mer än den 
konstnärliga biten. Begreppet design är rätt luddigt för många.  
Eftersom design och produktutvecklare rör sig i samma område, så tycker vi egentligen att 
”utvecklingsprocessen” stämmer bättre överens än designprocessen. Då får brukardelen mer fokus.   

G. Mattisson: Designprocessen påminner mycket om innovationsprocessen, det enda som skiljer är 
utgångspunkten; i designprocessen har vi brukaren i fokus och i innovationsprocessen är de tekniska 
förutsättningarna i fokus. Det som också skiljer är designerns förmåga att visualisera tankegångar, 
idéer… det är alltid lättare att diskutera utifrån en bild, och det är en styrka i arbetsgången.  

2. Vilka kompetenser är viktiga att ha som industridesigner? (arbetsprofil) 

K. Abbestam: Jag tycker att man lägger stora krav på designerns roll, den ska innefatta så mycket. 
Man kan inte bli expert på allt! Däremot kan man ha en bredd (kunna lite om mycket) 
Generellt är det viktigt med ett gestaltningsförhållande, tolkningsförhållande i rollen. Något som dock 
ofta kan förbättras är förmågan att söka information på exempelvis internet. En designer måste ju 
kunna söka sig till information gällande befintliga produkter, lösningar mm… och inte famla i mörkret.  
En annan viktig bit som ofta fattas i utbildningar är hur man samspelar med andra kompetenser/ veta 
hur man använder sig utav andras kunskap.  
Psykologi och beteendevetenskap är en annan viktig kompetens… kunna sätta sig in och förstå vad 
människor (konsumenten) tolkar in, reagerar på osv.. 
Utbildningarna skulle kunna lägga mer fokus på affärsmannaskap. Många designers blir egna 
företagare… därför är det så viktigt att man i skolan får en grundläggande kunskap och förståelse hur 
man bedriver affärer.  

G. Mattisson: Det är skillnad om designern själv har utvecklat produkten och vill sälja in den alternativt 
om designern arbetar i ett företag eller ihop med andra i ett team. Där ställs det högre krav på 
samarbetsförmåga, att man är lyhörd för andra kompetenser såsom marknad och produktion. Det 
viktiga är att man kan ta in de kompetenser/specialistkunskaper som krävs för det specifika projektet. 
Fokus bör vara… vad är det som ska utvecklas? är det en miljö kanske man vill ta in en 
inredningsdesigner, är det en tjänst så kanske man vill anlita en beteendevetare osv… -förmåga att ta in 
kompetenser för att säkerställa!  

3. Vilka icke designspecifika ämnesområden har ni identifierat som viktiga, som interagerar 
och påverkar en designers arbetssituation?   

K. Abbestam: Se punkt 1) 

G. Mattisson: Se punkt 1) 

4. Vilka framtida kompetenser kommer att göra sig gällande inom designeryrket (anser ni)? 

K. Abbestam: Jag tror att tjänstedesign kommer att bli allt viktigare. Design och marknadsföring får ett 
tätare samarbete – och där kommer psykologi/beteendevetenskap in. En tydligare koppling mellan 
varumärket/företagsidentiteten och design i syfte att kommunicera enhetligt och möte behoven. Jag kan 
se att designern kan få en samordningsroll som innefattar de kommunikativa behoven.    

Hållbar utveckling, vad är det som påverkar oss och miljön? Många företag förväntar sig att 
industridesignern har kunskap/kompetens inom detta område. 

Tjänstedesign 

G. Mattisson: Design Management, design kopplat till affärsstrategi… viktigt att ha kunskap om 
företagsekonomi, kunna förstå de mekanismer som företag lever under.    
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5. Vilka egenskaper är speciellt viktiga att ha som designer? (arbetsprofil) 

K. Abbestam: Se punkt 1) 

G. Mattisson: Se punkt 1) 

6. Vad är Design Management för er? Vad inkluderar du i begreppet?  

K. Abbestam: Det är ett begrepp som har många olika tolkningar både nationellt och internationellt och 
som egentligen aldrig fått gensvar. Jag vill egentligen säga ”strategisk design”, vilket handlar mycket om 
att få människor att dra i samma riktning och återigen handlar mycket om integration med andra 
funktioner. 
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Bilaga 7.5 Frågor kopplade till Designprocessen, Sammanställning 

1. Designprogram   

Bakgrund   

Kravspecifikation   

Referenspersoner   

Problemdefinition   

Målformulering   

Ansvarsfördelning   

Förutsättningar/Resurser   

Informationsunderlag   

Avgränsningar   

Lösningsmetod   

Handlingsplan   

Tidplan   

Samarbetsaktörer   

Kostnader   

Projektbudget   

Offert/ Avtal   

Resultat/Presentation 

   

2. Offertförfarande   

Datum   

Uppdragsbeskrivning   

Informationsunderlag   

Referensuppgifter   

Kontaktuppgifter   

Samarbetsaktörer   

Förutsättningar/ Resurser   

Ansvarsfördelning   

Avgränsningar   

Projektbudget   

Kostnader   

Klausul för oförutsedda kostnader   

Nyttjanderätt   

Upplåtelseavtal   

Sekretessavtal   

Royaltyavtal   

Patent   

Designskydd/ Mönsterskydd   

Betalningsform/omfattning/villkor/arvode   

Avtalsgodkännande   

 

3. Strategisk Design    

Finns en designstrategi? Om ja, vad säger den?   

Är designstrategin länkad till affärsmålen? Om ja, får detta stöd från ledningen? 

Hur hjälper designstrategin företaget att uppnå affärsmålen?   

Vad gör företaget affärsstrategiskt för att nå fram till sin designmässiga vision? 

Finns en marknadsstrategi? Om ja, vad säger den?   

Vem är kunden?   

Hur har företaget positionerat sig? 4P (pris, plats, produkt, promotion)?  

Hur marknadsför sig företaget externt, mot kund och samhälle?   

Vad kommunicerar varumärket?   

Används kärnvärden i kommunikation med kund? Om ja, på vilket sätt?  

Vilka värdepropositioner använder sig företaget av för att nå sin målgrupp?  

Vad kommunicerar företaget internt?   
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Vad kommunicerar företaget till leverantörer, samarbetspartners, mellanhänder 

osv..? 

Vilken marknad kommunicerar företaget med? Vilken kundgrupp?  

På vilket sätt kommunicerar företaget med kund (försäljningslokaler, hemsida, 

bloggar, twitter, sociala medier)? -och hur ser dessa miljöer ut?    

I vilka sammanhang vill företaget synas? På vilket sätt?   

För man en dialog med kunderna? Om ja, på vilket sätt?   

Kan design användas som verktyg för att "överrösta mediebruset"?  

Speglar designen och den externa miljön samma budskap?   

Hur ser verksamhetsidentiteten ut? Stämmer identitet, image och profil (ansikte 

mot kund)? Om inte, på vilket sätt kan design skapa samstämmighet?  

Vilka behov, krav, trender och förväntningar skall översättas i produkten/tjänsten? 

Vad ska designen spegla? 

Vad vill kunden ha?   

Varför vill kunden ha en viss produkt/tjänst?    

 

4. Omvärldsanalys   

Kunder/Målgrupp    

Leverantörer/Mellanhänder   

Trender (ex lokala, globala)   

Marknad/ Konkurrenter (ex utbud, globala, lokala, företag som konkurrerar med 

liknande varor alt. tillhandahåller andra prod/tjänster men som uppfylla samma 

behov)?  

Sociala/ Kulturella faktorer (ex värderingar. tendenser)   

Demografiska (ex population, familjesammansättning, åldersstruktur)  

Politiska faktorer/ Myndigheter (ex lagar, förordningar, föreskrifter)  

Ekonomiska/Naturliga faktorer (ex världsekonomin, lokal omständigheter, 

konsumtionsmönster) Teknologiska faktorer (ex tekniska framsteg, material och 

produktionsprocesser)   

 

5. Funktionsanalys   

Funktioner (lista och klassificera) levande dokument  

 

6. Ergonomisk Analys   

Utvärdering av existerande produkt(er)?    

Enkätundersökning? Intervjuer? Kontakt med nätverk? Fokusgrupper? 

Specialistkompetens? Fältstudier? Användartester? mm   

Vad måste produkten ta hänsyn till?   

Vad ska produkten uträtta/ användas till?   

Hur ofta ska produkten användas?   

I vilka sammanhang används produkten?   

Hur brukar denna typ av produkt användas?   

Vem ska använda produkten?   

Vilka behov gör sig gällande i ytterkanterna dvs. hos "elitanvändare" och användare 

med funktionsnedsättningar? Kan dessas behov inspirera till nya lösningar?  

Hur mycket varierar användarstorleken?   

Hur ser arbetssituationen ut?   

Hur ser omgivningen ut?   

Temperaturen?   

Fuktigheten?   

Sikten?   

Finns det vibrationer?   

Buller?   

Smuts?   

Vilka krav finns gällande säkerhet? Skaderisker?   

Vad säger gällande arbetsmiljölagstiftning?   

Finns det arbetsmiljöskador dokumenterade genom användandet av produkten 
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Vilka krav ställs på resultatet och produkten?   

Krävs det tillbehör? Om ja, vilka?   

Vilka krav ställs på tillbehören?   

Max vikt? / Minsta vikt?  

 

7. Konstruktion, Tillverkning, Material   

Vad skall föremålet användas till? Vad är användningen och begränsningarna? 

Vad är dess kapacitet? Vad kan den göra?   

Vad behövs för att produkten ska fungera?   

Hur väl följer produkten gällande lagstiftning/ andra krav?   

Är produkten säker?   

Hur väl tillgodoses de funktioner som listats/prioriterats i funktionsanalysen med 

ev. nya lösningar? 

Finns det andra (del)lösningar på produktens grundkonstruktion?  

Finns det möjlighet att ändra inbördes ordning av olika komponenter i produkten? 

Om ja, vilka möjligheter och risker medför detta?   

Vid förändring av grundkonstruktion, möjliggör detta till nya funktioner?  

Är monteringen optimal? Kan något förbättras?   

Är produkten testad och utprovad med/för användare?   

Vad är produkten gjord av för material?   

Har produkten ett bra material för sitt ändamål?   

Kan produkten tillverkas i andra material?   

Vilken tillverkningsmetod och materialval är bäst utifrån produkten? (och hållbar 

utveckling)  

Kräver produkten översyn? Hur sköts och underhålls produkten?   

Hur länge håller produkten? Kräver produkten service? Reservdelar?  

Kan konstruktionen underlätta underhållningen av produkten?   

Hur är produkten förpackad?   

Hur lagras den?   

Hur distribueras produkten?   

Vad har produkten för värde och pris?   

Hur stor är försäljningsvolymen?    

 

8. Form, Färg och Funktion   

Hur ser produkten ut? Hur känns den?   

Vad kan produkten användas till? Vad är funktionerna?   

Har produkten en bra form för sitt ändamål?    

Hur är formen anpassad till funktionen?    

Har produkten en enkel eller komplicerad form?   

Kan formen framhäva och förtydliga produktens funktion?    

På vilket sätt kan formen göra produkten mer lättförståelig/ tydlig?  

På vilka sätt kan man minimera eventuell felanvändning?   

Framgår det klart och tydligt hur produkten fungerar?   

Är funktionerna placerade på ett logiskt och lättbegripligt sätt?    

Är funktionerna placerade på ett sätt som optimerar användandet av produkten? 

Signalerar form och funktioner ett tillförlitligt och säkert användande?  

På vilket sätt kan formen göra produkten mer estetiskt tilltalande?  

På vilket sätt uttrycks "kundens personlighet och relation till produkten" i formen? 

Hur känner kunden inför produkten?   

Upplevs produkten/formen som innovativ/ nyskapande?   

Vad förmedlar/kommunicerar produkten/formen?   

Vad är upplevelsen av produkten? Vad signalerar produkten för upplevelse?   

Vad är kunden ute efter för upplevelse i användandet av den här produkten?  

Speglar produkten den upplevelse som företaget vill kopplas samman med?   

Kan man använda formen på produkten för att förstärka varumärket? Om ja, på 

vilket sätt? 

Finns det tjänster kopplade till produkten som kan påverka kommunikationen? 
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Vilka tjänster är/bör vara kopplade till produkten för att maximera upplevelsen?  

Vad kommunicerar förpackningen?   

Vilken färgsättning är optimal för produkten?   

Vad ska färgsättningen på produkten förmedla till användaren?   

Kan man använda färgsättningen för att förtydliga funktioner och 

användarvänligheten av produkten? 

Storlek på typsnitt, bilder och/eller text. Vad är optimalt?   

Bilder och/eller text. Framgår informationen tydligt på produkten?  

Behövs monteringsanvisning och/eller förklarande text till produkten?  

På vilket sätt kan färgsättningen göra produkten mer estetiskt tilltalande?  

Kan man använda färgsättningen att förstärka varumärket? Om ja, på vilket sätt?

   

9. Miljö, Kvalitet, Etik   

Hur ser produktens miljöprofil ut?    

På vilket sätt belastas/ påverkas miljön? (ex livscykelanalys, produkters/materials 

ekologiska ryggsäck...) 

Hur ser produktens livslängd ut?   

Är konstruktionslösningen demonterbar?   

Används återvinningsbara material? Om ja, i vilken utsträckning? Vilka?  

Kan (delar av) produkten återanvändas?  Om ja, i vilken utsträckning? Vilka?  

Går det att minimera resursanvändningen?   

Finns det material eller produktionsmetoder som är bättre utifrån ett 

miljöperspektiv? 

Vilka kvalitetskrav finns på resultatet?   

Vilka kvalitetskrav finns på produkten?   

Finns internationella/nationella standarder, lagar, förordningar, föreskrifter, interna 

rutiner att ta hänsyn till gällande kvalitet, miljö, etik, socialt ansvarstagande? 

Varierar lagstiftningen mellan länder?   

Finns det etiska aspekter att ta hänsyn till?   

Finns där ett starkt etiskt, miljöriktigt, kvalitetsmässigt förhållningssätt kopplat till 

varumärket? Vill företaget spegla det i designen på något sätt?  

 

10. Övriga frågor   

Kulturella och sociala värderingar som återfinns i samhället, hur får jag reda på 

dessa? 

Vilka av dessa värderingar är opåverkbara respektive påverkbara på den marknad 

där produkten/tjänsten ska säljas?   

Var och på vilket sätt kan jag erhålla information gällande demografiska faktorer? 

På vilket sätt kan jag hålla mig ajour med teknisk utveckling?   

Vilka kommunikations/informationsvägar behöver jag säkerställa, för att hålla mig 

uppdaterad på området? 

Vilka föreningar bör jag bli medlem i för att nå ut till människor? Forma nätverk?

  

Viktigt... 

1. Hur kan min idé presenteras på ett slagkraftigt sätt? 

2. Varför ska kunden välja att satsa pengar på just den här idén?  

3. Hur kommer idén att generera vinst? 

 


