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Allt fler förespråkar ett mer kreativt tänkande i företagsvärlden. Samtidigt har den 
traditionella marknadsföringen fått kritik för bristen på kreativitet inom disciplinen. 
Många menar att det inom designdisciplinen finns metoder och tankesätt som främjar 
kreativitet och innovation användbara i företagsvärlden. Samtidigt ser vi hur 
designintresset i många av de större företagsekonomiska skolorna världen över ökat.  
 
Vi har tillsammans med sex stycken andra studenter, fyra från industridesigninriktingen 
på Konstfack och två från Marknadsakademien vid Stockholms universitet, bedrivit ett 
interdisciplinärt affärsutvecklingsprojekt. Detta projekt har resulterat i två 
magisteruppsatser från Marknadsakademien samt ett magisterexamensarbete från 
Konstfack. De två uppsatserna har båda haft detta interdisciplinära projekt som empirisk 
grund men belyst det från olika vinklar. Vår uppsats har fokuserat på problematiken vid 
det interdisciplinära mötet mellan design och marknadsföring. 
 
Vi har i detta projekt undersökt vad som hände i samarbetet och beskrivit detta. Våra 
resultat har visat att disciplinernas traditionella roller i ett samarbete tenderar att 
förändras och bli otydliga. Vidare tenderar rollerna att gå in i varandra vilket skapar 
problematik. Orsaken till detta bottnar i det ömsesidiga intresset marknadsförings- och 
designdisciplinen har för varandra. Vi tror dock att täta samarbeten disciplinerna emellan 
i grunden är av godo då samarbeten möjliggör bredare perspektiv och en mer kreativ 
arbetsprocess. Svårigheterna i samarbetet bör beaktas men de utgör inte en anledning att 
avstå från ett samarbete då vi finner att de positiva aspekterna överväger.  
 
 
 
Nyckelord: Marknadsföring, Industridesign, Två discipliner, Samarbete, Kreativa 
metoder 
 
 
 
 



 3

1 Inledning .....................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund...............................................................................................................2 

1.1.2 Samarbete mellan design och marknadsföring.................................................2 
1.2 Problemdiskussion.................................................................................................3 
1.3 Forskningsfråga .....................................................................................................5 
1.4 Syfte ......................................................................................................................5 
1.5 Avgränsningar .......................................................................................................5 

2 Metod ..........................................................................................................................6 
2.1 Vetenskapligt ställningstagande .............................................................................6 
2.2 Undersökningsansats .............................................................................................6 
2.3 De olika metoderna för undersökning av data ........................................................7 

2.3.1 Aktionsforskning ............................................................................................7 
2.3.2 Introspektion...................................................................................................8 

2.4 Datainsamling........................................................................................................8 
2.4.1 Intervjuer ........................................................................................................8 
2.4.2 Workshops......................................................................................................9 

2.6 Kritik av metod......................................................................................................9 
3 Teori ..........................................................................................................................10 

3.1 Marknadsföringens roll i den postmoderna världen ..............................................10 
3.2 Kriterier för fruktbart samarbete mellan design och marknadsföring ....................10 
3.3 Design och pedagogiska verktyg i strategigenerering ...........................................10 
3.4 Skillnaden mellan kreativa och sekventiella processer..........................................11 
3.5 Mötet mellan industridesigners och marknadsförare.............................................11 
3.6 Marknadsförares och industridesigners inställning till marknadsundersökning .....13 

4 Empiri .......................................................................................................................14 
4.1 Intervjuer .............................................................................................................14 
4.2 Projektets struktur................................................................................................15 

Beskrivning av modellen .......................................................................................16 
Undersökningsfasen...............................................................................................16 
Idégenereringsfasen ...............................................................................................16 
Konkretisering .......................................................................................................16 

4.3 Projektet.................................................................................................................17 
4.4 Undersökningsfasen.............................................................................................17 
4.5 Idégenereringsfasen .............................................................................................21 

4.5.4 Vad hände i projektet? ..................................................................................23 
4.6 Konkretiseringsfasen ...........................................................................................25 

5 Analys .......................................................................................................................27 
5.1 Disciplinerna förändras ....................................................................................27 
5.1.1 Undersökningsfasen......................................................................................28 
5.1.2 Idégenereringsfasen ......................................................................................29 
5.1.3 Konkretiseringsfasen.....................................................................................30 
5.1.4 Orsaker till de disciplinära förflyttningarna ...................................................30 

5.2 Slutsatser .............................................................................................................32 
5.3 Diskussion ...........................................................................................................33 

Referenser....................................................................................................................34 
Bilaga 1�   ������������������������������.I 



 4

Bilaga 2�������������������������������..II 
Bilaga 3��..����������������������������   IV 
Bilaga 4�������������������������������...V 
Bilaga 5������������������������������� VI 
Bilaga 6������������������������������  VIII 



 1

1 Inledning 
 
�Tomorrow´s B-School? It Might Be a D-School!� 
 
Detta är titeln på en artikel i tidningen Business Week, augustinumret 2005. B-school står 
för business school och D-School för design school. Artikeln handlar om hur kreativitet 
och nytänkande får en allt större roll i näringslivet och hur traditionella Business Schools 
satsar på att få ta del av den kreativitet som lärs ut på designskolor. Vidare står där: 
 
�To remain leading suppliers of management talent to corporations, consulting firms, 
investment banks, and other business, B-schools are being forced to adapt to a changing 
world�To be competitive, you have to be creative. 
 
� Learning how to be creative is one of the great managerial challenges ahead. It was 
once obvious where managers should go for training. That�s no longer the case! 
 
På Harvard Business School erbjuds numera kurser inom ledning av innovationsprocesser 
och vid Northwestern University finns kurser inom Product Development & Design. 
Stanford University i USA har gått ännu ett steg längre och är just nu i färd med att öppna 
ett nytt designinstitut, något man tror kommer att ge skolan en stark konkurrensfördel 
gentemot andra �Business Schools�. INSEAD i Frankrike skickar varje år studenter till 
Pasadena School of Arts and Design för att under ett halvår delta i interdisciplinära 
projekt designers och ekonomer emellan. Även i Sverige har influenser från 
designdisciplinen på de företagsekonomiska skolorna ökat. På ekonomutbildningen vid 
Stockholms universitet bedrivs forskning inom området och flera kurser har kommit att få 
ökade inslag av design. Dessutom drivs sedan flera år tillbaka TED � projektet; ett 
krossdisciplinärt projekt mellan Stockholms universitet, KTH och Konstfack..  
 
Många är de som hävdar att begrepp som design, estetik och kreativitet bör och kommer 
att ta en allt större plats i den nya tidens företag (Normann, 2001; Andersson, Johansson, 
2005; Martin 2005; Johansson, Svengren Holm, 2005 m.fl.). Guillet de Monthoux (1993) 
talar om att möten mellan discipliner skapar mervärde för företag. Johansson (2005) har 
liknande idéer när han talar om vikten av kreativitet och hur denna uppstår i 
skärningspunkterna mellan olika tankesätt och discipliner. Trots att mycket talar för 
möten discipliner emellan är dessa inte problemfria (Kotler, Rath, 1984; Svengren Holm, 
Johansson, 2005; Andersson och Johansson, 2005). Därför tycker vi att det kan vara 
intressant att undersöka hur ett samarbete skulle kunna se ut och vilka problem eller 
komplikationer som skulle uppkomma.  
 
För att undersöka detta har vi tillsammans med sex andra studenter, två från 
Marknadsakademien vid Stockholms universitet och fyra från industridesigninriktningen 
på Konstfack, bedrivit ett affärsutvecklingsprojekt åt den ledande brittiska 
vitvarutillverkaren Glen Dimplex (GDHA). Projektet har legat till grund för vår forskning 
kring mötet mellan de två disciplinerna, marknadsföring och industridesign. 
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1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Kritik mot den traditionella marknadsföringen  
 
Det finns mycket kritik mot den traditionella marknadsföringen och behovet av nya sätt 
att tänka i företagsvärlden (Guillet de Monthoux, 1993; Austin, Devin, 2003; Martin 
2005; Brown, 1998; Håkansson et al, 2004). Kotler skrev 1966 boken Marketing 
Management och sedan dess har marknadsföringsskolan dominerats av hans idéer och 
teorier kring marketing mix. Kotlers teorier har följts av en mängd 
marknadsföringsteoriska skolor som ämnat göra marknadsföring till en vetenskap (Brown 
1998).  
 
Brown (1998) menar att världen har gått ifrån att ha varit relativt statisk med förutsägbara 
trender till att bli dynamisk och mer oförutsägbar. Dagens värld karaktäriseras av allt 
snabbare trendcykler och utsuddade gränser mellan områden. Brown hävdar vidare att 
Kotlers statiska teorier inte är anpassade efter dessa förhållanden. Problemet med dagens 
marknadsföring är enligt Brown att passionen för ämnet försvunnit. Bristen av kreativitet 
och ett överflöd av vetenskapliga modeller är båda tecken på detta. Marknadsföringen 
måste bli mer kreativ och här har marknadsföringsteori mycket att hämta från de 
konstnärliga disciplinernas teorier och metoder (Brown, 1998; Guillett de Monthoux, 
1993).  
 
Richard Normann (2001) skriver om den nya ekonomin och den nya tidens företag och 
entreprenörer. Normann menar att framgångsrik affärsutveckling idag allt mer handlar 
om att sammanfoga olika värdeskapande delar på nya och unika sätt. Tiden då företag 
kunde vara framgångsrika endast genom kompetens inom produktion och distribution är 
förbi. Kompetensen hos framgångsrika entreprenörer och företagare ligger i förmågan att 
kunna se systemet och arbeta utifrån ett större perspektiv. Denna kompetens synliggör 
möjligheter att omstrukturera och sätta ihop befintliga värden på nya och unika sätt.     
  
Det Normann i själva verket beskriver här är kreativitet ur ett 
affärsutvecklingsperspektiv. Begreppet kreativitet beskrivs ofta som förmågan att 
sammanfoga befintlig kunskap på nya sätt. Framtidens framgångsrika företagare blir 
således de som på bästa sätt lyckas vara kreativa i sin affärsutveckling. 
 

1.1.2 Samarbete mellan design och marknadsföring 
 
Bylund, et al (2005) menar att design måste vara tidigt involverad i 
produktutvecklingsprocessen för att kunna kommunicera varumärkets identitet och 
känsla. Men inte bara i utvecklandet av produkter, utan även i utvecklandet av nya 
tjänster är innovation viktigt (Svengren Holm och Johansson 2005). Design ses inte 
endast som ett sätt att genom formgivning differentiera produkter, utan disciplinen 
erbjuder även nya kreativa sätt att tänka på som är applicerbara inom strategi och 
affärsutveckling (Guillett de Monthoux, 1993; Austin, Devin, 2003; Martin 2005) 
 



 3

M D

Andersson och Johansson (2005) menar att kreativiteten uppstår i skärningspunkter när 
människor med olika synsätt, bakgrund och kunskaper möts. Skärningspunkter är 
spänningar där idéer blandas med varandra och därigenom ger upphov till helt nya idéer 
(jmf Normann, 2005). När Harvard School of Business och INSEAD i Frankrike söker 
skapa möten mellan olika discipliner är detta prov på försök att skapa skärningspunkter 
för kreativitet. Guillet de Monthoux (1993) talar om hur möten mellan discipliner skapar 
mervärde för företag och hur företag vidare har mycket att lära av de estetiska 
disciplinerna, bland annat från industridesign. Denna lärdom bör tas från designerns 
metoder för kreativitet och innovationsmetodik (Martin 2005; Aagaard 2005; Austin, 
Devin 2003; Johansson, Svengren Holm, 2003; de Bono 1994). 
 
Aagards (2005) skriver hur det i designmetodiken finns en inneboende 
innovationsmetodik och kreativitet. Designers närhet till kunden, det �användarvänliga 
perspektivet� är något företag också bör ta lärdom av (Andersson, Johansson, 2005) 
eftersom förståelsen för kunden och användaren är en av de viktigaste delarna i 
framgångsrik marknadsföring (Kapferer, 2004; Keller, 1998). 
 
Empiriska studier genomförda av Johansson och Svengren (2005) visar att 
marknadsförare och designers arbetar förhållandevis åtskilt och självständigt ifrån 
varandra. Samarbetet mellan marknadsförare och designers var, i de undersökta 
företagen, mindre frekvent förekommande än samarbetet mellan designers och tekniker. 
Många designers och marknadsförare såg helt enkelt inte anledningarna till att arbeta 
tillsammans. Däremot kan vi se att det i företag där marknadsförare och designers arbetar 
tillsammans kan båda dra nytta av detta samarbete (Johansson, Svengren Holm, 2003). 
Andersson och Johansson (2005) argumenterar för att både marknadsförare och designers 
skulle vinna på ett närmare samarbete genom att ta del av varandras undersökningar 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 1: Mötet mellan de två olika världarna Marknadsföring och Design 
 
Marknadsföringens roll i den postmoderna världen blir allt mer komplicerad då gränserna 
mellan olika discipliner blir otydliga (Brown 1998). Många är de som hävdar att 
marknadsföring och design är två discipliner som bör samarbeta mer i  
framtiden (Andersson, Johansson 2005; Kotler, Rath 1984;  Martin, 2005; Johansson, 
2005 m.fl.). Detta eftersom design har metoder för att arbeta med kreativitet som 
företagsvärlden saknar och kreativt tänkande uppstår i mötet mellan olika tankesätt. 
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Designers och marknadsförare har dock olika bakgrund, perspektiv och ideal och det 
finns därför svårigheter inneboende i samarbetet disciplinerna emellan (Svengren Holm, 
Johansson 2005). 
 
Designbegreppet är väldigt brett. När man nämner design associeras det ofta till den 
visuella utformningen av ett objekt. Design som begrepp är både ett substantiv, resultatet 
och ett verb, processen. Betydelsen av begreppet design påverkas av kontexten i vilken 
det omnämns (Svengren Holm, Johansson 2005). Industridesignern fokuserar på 
formgivning och visualisering av produkter. För att skapa dessa produkter behövs 
information från marknaden. Hur denna information införskaffas skiljer sig åt mellan 
olika individer men den mest vanliga metoden som industridesignern tillämpar är 
observation av användaren. Genom att studera kunden får de kunskap om de 
ergonomiska aspekterna men även information om preferenser och åsikter. 
Marknadsföraren frågar i sina undersökningar istället efter kundens åsikter kring 
medvetna handlingsmönster och åsikter.(Andersson, Johansson 2005) 
 
Trots att de två disciplinerna marknadsföring och industridesign har olika bakgrunder, 
finns det även påtagliga beröringspunkter disciplinerna emellan. Detta eftersom 
industridesign är den mest marknadsinriktade grenen av de konstnärliga disciplinerna. 
Industridesignern utbildas till att skapa visuella lösningar efter en beställares vilja. 
Marknadsföraren har som uppgift att föra produkterna mot kunden och marknaden. Både 
industridesignern och marknadsföraren kan därför anses som kundorienterade. 
 
Den andra gemensamma nämnaren mellan marknadsföring och industridesign är den 
kommunikativa rollen båda disciplinerna har. Industridesignern kommunicerar genom sin 
visualisering företaget och varumärkets identitet. För marknadsförarna står 
kommunikationen i centrum eftersom deras uppgift är att kommunicera företaget mot 
marknaden. 
 
Sedan flera år tillbaka drivs på ekonomutbildningen vid Stockholms universitet det 
interdisciplinära TED � projektet mellan Stockholms universitet, KTH och Konstfack. 
Projektet har använts för att studera relationerna mellan de olika disciplinerna. Hittills har 
resultat visat att industridesign och teknik har lätt att samarbeta så fort de insåg hur de 
kan dra fördelar av de ömsesidiga lärandeprocesserna. Intressant var dock rivaliteten som 
uppstod mellan marknadsföring och design. Denna rivalitet mellan marknadsföring och 
design är inte unik för TED projektet och utan går också att finna ute i företagsvärlden 
(Svengren Holm, Johansson, 2005).   
 
Svengren Holm och Johansson (2005) hävdar vidare att samarbetet mellan design och 
marknadsföring bör undersökas närmare. Detta genom både teoretiskt och praktiska 
experiment; experiment som i sin tur kan stå som grund för ytterligare reflektioner. Även 
Andersson och Johansson (2005) är inne på samma spår när de skriver: 
 
�Practically, we think there is need for experiments with new forms of cooperation 
between those who are willing to go for a new role creation, trying to find new creative 
paths of cooperation. Such practical experiments can also be a good ground for reflexive 
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research around the roles and the role of cooperation between designers and marketers.� 
(Andersson, Johansson 2005, sid. 8) 
 

1.3 Forskningsfråga  
 
Vilken problematik kan uppstå i mötet mellan marknadsförare och industridesigners? 
 

1.4 Syfte 
 
Utifrån de forskningsresultat vi får ämnar vi göra en analys av den problematik vi ser i 
mötet mellan marknadsföring och industridesign. Vårt syfte är inte att skapa en 
allmängiltig modell för hur framtida samarbeten bör se ut utan snarare ge en förståelse för 
den problematik som kan uppstå när de två disciplinerna möts och arbetar tillsammans. 
Detta tror vi kan vara av intresse för framtida projekt och undersökningar inom detta 
interdisciplinära område.  
 

1.5 Avgränsningar  
 
I vår uppsats ser vi två möjliga spår att studera. Antingen väljer vi att studera den 
arbetsmetod som har utvecklats under projektet eller så väljer vi att göra en integrerad 
studie av det som uppstod i mötet mellan de olika disciplinerna. Vi valde att göra en 
integrerad studie eftersom vi anser att en sådan studie är mest lämpad att belysa 
problematiken med.  
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2 Metod  
 
I detta kapitel kommer vi att ge en beskrivning av de metoder som vi ansåg bäst lämpade 
för att undersöka vilka problem som kan uppstå i mötet mellan marknadsföring och 
industridesign. Samtliga metodval är av kvalitativ karaktär för att få det djup som inte 
kan uppnås med en kvantitativ undersökning.  
 

2.1 Vetenskapligt ställningstagande 
 
Vi kommer att presentera denna undersökning som en tolkning av det fenomen vi 
studerat. Eftersom våra tolkningar utgår ifrån vår individuella förförståelse antar vi ett 
hermeneutiskt tolkande förhållningssätt (Gilje, Grimen 2003). Analysen görs utifrån vår 
teoretiska referensram som appliceras på våra upplevelser kring projektet. Då vi väljer att 
applicera ett teoretiskt ramverk på den empiriska studien är detta en deduktiv 
undersökning. Utifrån det valda förhållningssättet blir det viktigt att vara medveten över 
den teoretiska förförståelse som präglat oss som forskare (Gilje, Grimen 2003).  
 
Alla är vi individer med olika erfarenheter. Som författare till denna uppsats har vi olika 
bakgrund och förförståelse (Gilje, Grimen 2003). Våra särskiljande akademiska 
bakgrunder har gett oss referenser från olika discipliner. Andreas har präglats av sin 
marknadsföringsutbildning och Caroline är präglad av sina studier i ekonomi med fokus 
på marknadsföring, men även av sina studier i litteratur, etnologi och film. 
Kombinationer av olika kompetensområden är något som vi anser underbygger ett större 
perspektiv på tillvaron vilket kan komplettera varandra i teori och praktiken. Vi anser 
därför att en studie av gränslandet mellan två discipliner är ett intressant område att 
undersöka. 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Eftersom avsikten med uppsatsen är att studera integrationen mellan disciplinerna har vi 
valt att även undersöka projektgruppens medlemmar. Gruppen består av fyra 
marknadsföringsstudenter; Allan Montan, Caroline Rejler, Alessandro Svensson och 
Andreas Thim, samt fyra industridesignstudenter; Gustav Gullberg, Anders Landström, 
Mikael Nyström Erik Widmark. Samarbetet inom projektgruppen var det som 
fokuserades i den genomförda undersökningen. Våran projektgrupp har varit frivillig och 
demokratisk. Detta gör att den skiljer sig från multidisciplinära team i företag som ofta är 
organiserade utifrån styrda roller och projektledare. Relationerna i gruppen har legat på 
en professionell nivå. En vänskaplig stämning har ofta dominerat arbetets gång men dock 
med ett bibehållet kritiskt förhållningssätt till våra respektive undersökningar. Det 
gemensamma samarbetet mellan disciplinerna resulterar i två magisteruppsatser vid 
företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, samt ett magisterarbete på 
Konstfack. Dessa tre arbeten ämnar skildra interaktionen och projektet från olika vinklar 
och syftet är att dessa arbeten tillsammans ska bilda en större helhet. 
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Grunden till detta projekt byggdes genom det interdisciplinära projektet TED som 
bedrivs mellan Konstfack, Marknadsakademin och KTH. Detta samarbete ledde till att 
kontakter knöts mellan Marknadsakademin och Konstfack under våren 2004. Inför 
slutterminen gick fyra industridesignstudenter ihop och beslutade sig för att göra ett 
gemensamt examensarbete. Med tanke på att de ville få en större helhetsuppfattning av 
fenomenet och genomföra en mer omfattande studie kontaktades därför några av de 
marknadsföringsstudenter som de lärt känna under TED- projektet. Intresse fanns även 
från Marknadsakademiens sida, varpå det beslutades att genomföra ett gemensamt 
examensarbete. Tanken bakom industridesignernas vilja att genomföra ett 
interdisciplinärt arbete låg i deras ambition att bli mer konkurrenskraftiga när de efter 
examen ska möta marknaden. Ökade kunskaper kring marknadsföring breddar deras 
kompetens vilket hjälper dem att differentiera sig. Innan arbetets början hade 
industridesignerna initierat en kontakt med den Brittiska vitvarutillverkaren Glen 
Dimplex Home Appliances (GDHA). GDHA var intresserade av att industridesignerna 
skulle genomföra ett affärsutvecklingsprojekt med temat �nya kökslösningar�. 
Industridesignerna och marknadsförarna enades om att GDHA kändes som ett intressant 
företag att arbeta med. Härifrån började den gemensamma planeringen inför projektet.   

Dokumentation av projektet har varit omfattande. Detta eftersom vi alla skulle ha 
möjlighet att i efterhand komma ihåg vad som inträffat. Dokumentationen har skett i form 
av noggranna anteckningar av händelseförloppet, protokoll, intervjuer samt 
presentationer. Empirin i vår undersökning består av allt som hänt och dokumenterats 
under arbetsprocessens gång.  
Projektet har pågått från september 2005 till och med januari 2006. Under de första två 
månaderna av projektet möttes disciplinera en till två gånger i veckan. De följande två 
månaderna blev mötena cirka tre gånger i veckan. Under januari skedde mötena mer 
sporadiskt eftersom det då var tid för de olika grupperna att avsluta sina respektive 
arbeten. Kontakt mellan disciplinerna har även kontinuerligt skett via e-mail och telefon. 
 

2.3 De olika metoderna för undersökning av data 
 
I vårt tillvägagångssätt har vi använt oss av både introspektion och aktionsforskning. 
Detta eftersom de båda metodvalen kompletterar varandra väl och ger oss en djup ingång 
till undersökningsområdet.  
 

2.3.1 Aktionsforskning 

Vi har valt att gå in och aktivt vara medaktörer i detta projekt. Detta tillvägagångssätt 
kallas aktionsforskning. Genom att studera oss själva har vi tillgång till data som hade 
varit svårt att få tillgång till vid studerandet av andras upplevelser. Som medaktörer 
hoppas vi på att få större insikt i mötet disciplinerna emellan. Detta bidrar 
förhoppningsvis till att ge ett större djup åt undersökningen. Som aktionsforskare är 
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förförståelsen och personligheten viktiga eftersom det som upplevs analyseras på en 
grund av dessa två faktorer (Gummeson 1985). 

2.3.2 Introspektion 
 
Enligt det hermeneutiska synsättet är källan till kunskap introspektion. Vårt val av 
introspektion ämnar öka undersökningens djup och omfatta parametrar som annars är 
svåra att mäta (Wallendorf, Brucks 1993). I undersökningen har vi använt oss av oss 
själva som undersökningsobjekt då vi tolkat våra egna erfarenheter kring projektet. Detta 
har möjliggjorts genom dagboks- och mötesanteckningar. Men även reflektioner med 
varandra och de övriga sex personer i gruppen har varit en viktig källa för empiri. 
Eftersom det inte endast är en individs upplevelser som ligger till grund för forskningen 
kan vi inte säga att det är enbart introspektion vi använt oss av. Dessutom har vi till viss 
del blivit influerade av de intervjuer vi har genomfört med personer som står utanför 
projektet.  
 

2.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett gemensamt under projektets gång. Utöver projektet har vi som 
grupp haft presentationer och intervjuer kring vårt arbete. Mötena har ägt rum mestadels 
på Konstfack men även på Företagsekonomiska institutionen och i en lokal i Stockholm 
som en av gruppmedlemmarna disponerar. Efter en tid fick vi dock en fast lokal på 
Konstfack. Denna lokal möjliggjorde ett närmare samarbete mellan ekonomer och 
industridesigners eftersom det minskade avståndet och främjade spontana möten och 
interaktioner mellan de olika disciplinerna. Mötena har dokumenterats utförligt i de 
protokoll och anteckningar som vi genomfört individuellt. Utöver det material som vi 
själva tillgodogjort oss har vi utgått från aktuella artiklar, forskningsmaterial och annan 
litteratur som vi fann relevant i syfte att besvara vår frågeställning. 
 

2.4.1 Intervjuer 
 
Ett antal intervjuer har genomförts med personer som vi tror haft relevans för det 
ämnesområde som ämnar undersöka (se bilaga 1). För att ge en nyanserad bild av 
området har intervjuerna skett med personer verksamma inom design och företagande. 
Intervjuerna har sedan legat till grund för diskussioner och undersökningar, samt bidragit 
till att skapa en förståelse för det område vi undersöker. Vid intervjutillfällena har minst 
två personer närvarat och protokoll har förts. 
 
I undersökningsfasen genomfördes intervjuer via e-mail med cirka 30 personer med olika 
bakgrund, nationalitet och ålder. Detta har sedan används som underlag till 
undersökningsfasen i projektet. Intervjuerna har besvarats muntligt, skriftligt och med 
stöd av bilder. Intervjuer har sedan kompletterats med observationer av människor i den 
miljö som var relevant för undersökningen.   
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2.4.2 Workshops 
 
Under arbetsprocessen har vi genomfört ett antal möten, så kallade workshops. Dessa har 
samtliga ägt rum på Konstfacks och pågått under olika lång tid beroende på tillfälle, 
oftast heldagar men även halvdagar. Mötena har varit upplagda kring olika teman som 
diskuteras och sedan används som inspiration för idégenereringen i projektet. Vi har 
oftast arbetat hela gruppen men även delat in oss i mindre grupper. Detta för att senare 
enas i en gemensam diskussion kring det som framkommit och vidareutveckla de tankar 
som fann fäste. Det som framkommit har dokumenterats i form av listor och grupperingar 
av idéer vilka sedan har legat till grund för en djupare studie av problemet. 
 

2.6 Kritik av metod 
 
För att öka undersökningens tillförlitlighet är det av vikt att vara medveten om de valda 
metodernas brister. Denna uppsats består av hermeneutiska tolkningar av vad vi har 
upplevt. Vi har därför eftersträvat kontroll av tolkningarna för att undvika att dessa blir 
allt för spekulativa och att validiteten därmed ifrågasätts. För att stärka validiteten har vi 
fört en språklig argumentation i syfte att understödja våra ställningstaganden. Vidare har 
det tillgängliga materialet tolkats i flera omgångar. Samtal har sedan förts kritiskt kring 
tolkningarna för att söka tydliggöra den subjektivitet och individuella förförståelse som 
påverkat oss. (Gustavsson (red), 2004) 
 
Den största svårigheten i metoden ligger i att vi analyserar oss själva. Det finns ingen 
uppdelning mellan undersökare och fokuseringen på den egna individen (Wallendorf, 
Brucks 1993). Detta göra att det kan vara svårt att få en helhetsbild av studien eftersom 
man utgår ifrån sina egna upplevelser samtidigt som man befinner sig mitt i projektet 
(Gustavsson (red) 2004). För att minska subjektiviteten har vi kontinuerlig fört en dialog 
med övriga i projektgruppen för att få insikt i deras perspektiv. Dokumentering har vidare 
skett kontinuerligt för att minimera risken att upplevelser omtolkas i efterhand.  
 
Vår studie har genomförts på ett fåtal individer vilket gör att generaliserbarheten kan 
ifrågasättas (Gustavsson (red) 2004). Detta och faktumet att vi fortfarande är studenter 
gör att vi är medvetna om att detta arbete inte går att generalisera till alla marknadsförare 
och industridesigners. Detta är inte heller något vi ämnar göra. Inte heller ämnar vi ge en 
objektiv förklaring på ett komplext fenomen. Vidare har vi funderat kring studiens 
reliabilitet. Vi anser att valet av undersökningsgrupp har varit representativt för det 
området vi ämnat studera och att liknande studie skulle ge liknande resultat.  
 
Eftersom vi befinner oss i slutet av vår studietid tror vi att vi är så pass präglade av våra 
respektive discipliner att resultatet av vår studie kan vara av intresse för någon som 
ämnar undersöka mötet mellan design och marknadsföringsdisciplinerna vidare.  
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3 Teori 
 
Följande presenteras en sammanfattning av det teoretiska ramverk vi använt oss av. 
Teorierna har valts ut utifrån deras relevans till det interdisciplinära område vi rör oss i; 
mötet mellan design och marknadsföring.  
 

3.1 Marknadsföringens roll i den postmoderna världen 
 
Firat och Venkatesh (1995) behandlar det postmodernistiska perspektivet och menar att 
gränserna mellan olika områden har blivit allt otydligare. Antalet meningar och 
tolkningar kopplade till objekt blir allt fler därför blir marknadsföringens roll allt mer 
komplicerad. Brown (1998) beskriver att marknadsföringen har gjort en disciplinär resa; 
från att ha varit kreativ och levande har den nu blivit statisk med vetenskapliga 
ambitioner. Marknadsföringen har rättfärdigat den egna disciplinen med hjälp av 
teoretiska modeller och genom att använda det ekonomiska språket. Brown menar vidare 
att marknadsföringen knyta an till andra kreativa discipliner för att bli mer dynamisk.  
 

3.2 Kriterier för fruktbart samarbete mellan design och 
marknadsföring 
 
Guillet de Monthoux (1993) menar att företag kan få en ökad kreativitet i sina 
organisationer genom att använda sig av industridesigners och formgivare. För att detta 
ska lyckas, enligt Guillet de Monthoux, måste dock två grundkriterier uppfyllas: (1) 
företagsledningen måste vara välvilligt inställd till design och (2) designern måste ha 
kunskap om marknadsfakta. För att företagen ska ta till sig av designerns argument är det 
även viktigt att designern talar �företagets språk�.  Med detta menar Guillet de Monthoux 
att designern argumenterar och uttrycker sig med hjälp av marknadsfakta på ett liknande 
sätt som övriga inom företaget.  
 
�Han (designern) övertygar företagets ingenjörer och tekniker med marknadsfakta. Hans 
auktoritet bygger på kunskap om hur vanligt folk använder produkter i det vanliga 
livet.�(Guillet de Monthoux ,1993, s. 5)   
 

3.3 Design och pedagogiska verktyg i strategigenerering  
 
Brown (2005) menar att designernas sätt att tänka och kommunicera kan integreras i 
företagets strategikommunikation. Strategier tenderar att bli abstrakta eftersom de tolkas 
olika beroende på vem det är som läser dem. Genom att använda sig av flertal 
kommunikationskanaler, exempelvis film eller prototyper, kan man kommunicera ut 
strategin tydligare i företaget än om bara uttryckte sig i ord.  
Brown (2005) menar vidare att visualisering förtydligar idéer. Desto mer visualisering 
under arbetets gång desto mer feedback går det att få innan förslaget är klart. 
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Bull (Jerrard et al 1999) ger förslag på områden som kan undersökas närmare var det 
gäller designern som en involverad del av produktutvecklingsteamet. Bull menar att 
genom att involvera designerns i produktutvecklingsteamet ser företaget till att kunden 
hamnar i fokus. Han menar även att designern har en förmåga att kommunicera och lösa 
problem vilket kan vara till användning i ett produktutvecklingsteam med flera 
discipliner.  
 

3.4 Skillnaden mellan kreativa och sekventiella processer 
 
Austin och Devin (2003) beskriver kreativa processer som cirkulära med repetitiva och 
justerbara moment där man successivt experimenterar sig framåt. I kontrast till detta 
ställs den sekventiella arbetsprocessen där de olika stegen avlöser varandra kronologiskt 
med små repetitiva moment. De sekventiella processerna har traditionellt sätt dominerat 
företagsvärldens arbetsmetoder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2: Illustration över de två olika arbetsprocesserna  
 
 
Austin och Devin (2003) ger vidare exempel på hur kreativa processer används i 
företagsvärlden. De företagsexempel som ges är i första hand mjukvaruföretag som 
repeterar sina arbetssteg för att kontinuerligt förbättra produkten. 

3.5 Mötet mellan industridesigners och marknadsförare 
 
Martin (2005) menar att fördelen med att arbeta interdisciplinärt leder till att designerna 
måste förklara sina metoder för de andra disciplinera. På så sätt synliggörs 
innovationsprocessen och den blir tillgänglig för alla. Detta menar Martin ökar 
kreativiteten i hela interdisciplinära gruppen.  Martin menar vidare att ekonomer arbetar 
utifrån de budgeter och begränsningar som finns medan sådana begränsningar istället 
ökar utmaningen för designerna Detta är positivt då spänningen i innovationerna 
därigenom ökar. 
  
Svengren Holm och Johansson (2005) behandlar samarbetet mellan ingenjörer, 
marknadsförare och designers. De menar att det främst uppstår konflikter mellan 
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designers och marknadsförare. Detta bottnar oftast i dålig kommunikation och kunskap 
kring den andra disciplinens arbetsprocesser. 
 
Traditional marketing is based on a positivistic mass marketing approach that purports 
to be objective. Design is subjective, based on the designer�s skill and an intuitive 
approach to making decisions. These differences can be at the root of frustration. 
(Svengren Holm, Johansson 2005, s. 40) 
 
Svengren Holm och Johansson (2005) menar att det, trots den rivalitet som uppstår 
mellan marknadsförare och designers, kanske finns en möjlighet att vända det till ett 
ömsesidigt lärande mellan de båda disciplinerna. Vidare analyserar de designers och 
marknadsförare utifrån fem olika teman: 
 

1. Det finns en skillnad i attityden kring produkten. Att bygga associationer mellan 
produkt och kund är det som betonas inom marknadsföring. Varumärket måste gå 
i linje med produkten. Designerna har istället en nära relation till produkten och 
tenderar att kommunicera genom den. 

2. Det finns också en skillnad i yrkesidentitet mellan disciplinerna. De flesta 
designers är passionerade kring sitt yrke och det krävs specifik talang för att 
komma in på utbildningen. Utöver det är det en stark individfokusering i arbetet 
och kring förebilder. Marknadsförarna tenderar däremot att välja yrke utifrån 
betyg och har sällan jobbet som passion. Marknadsförarna lutar sig tillbaks på sin 
intellektuella kunskap medan designerna utgår ifrån kreativitet som yrkesgrund.  

3. Disciplinernas olika inställning till företagsidentiteten är också olika. 
Designmanagement fokuserar på att få olika aspekter av produkten att signalera 
företagets verkliga identitet medan marknadsförarna vill få produkten att signalera 
vad företagets önskvärda identitet.  

4. Marknadsförare anses generellt sätt skapa värde när de bygger upp varumärket 
medan designerna anses vara en kostnad eftersom design inte värderas på samma 
sätt. Detta trots att deras arbeten egentligen stödjer varandra.  

5. När marknadsförare undersöker marknaden tenderar de att göra det genom 
undersökningar, intervjuer, modeller m.m. Designerna använder sig däremot utav 
mer observerande och etnografiska metoder för att studerar konsumentbeteende. 
Vidare strävar marknadsförarna efter objektiv fakta medan designerna går mer 
efter subjektivitet och intuition.  

 
Men Svengren Holm och Johansson (2005) menar att marknadsföringsdisciplinen börjare 
bli mer lyhörd och öppen för design och nya metoder. Designerna kommer framöver att 
behöva sätta sig in i marknadsfakta för att komma in i företagsvärlden. Vidare 
förespråkar Svengren Holm och Johansson interdisciplinära team med marknadsförare 
och industridesigners och menar att de bör lära av varandra utan att bli den andra 
disciplinen. Detta eftersom det är när olikheter möts som innovation uppstår. 
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3.6 Marknadsförares och industridesigners inställning till 
marknadsundersökning 
 
Andersson och Johansson (2005) argumenterar för att industridesigners och 
marknadsförare bör samarbeta mer när de undersöker marknaden. De nämner ett antal 
anledningar till varför en marknadsförare bör närma sig och förstå industridesignerna.  
 

1. Designern har genom sina metoder en större tillgång till hypotetiska, icke 
existerande idéer, medan en marknadsundersökare bara kan få tillgång till 
attityder kring redan existerande situationer och föremål. 

2. Marknadsförare kan bara få tillgång till redan uttalade behov medan designern 
också närmar sig outtalade behov.  

3. Designern arbetar i dialog med en imaginär användare vilket tillför ett 
kundperspektiv i deras tänkande. Detta medan marknadsföraren arbetar med 
teoretiska målgrupper på ett mer kollektivt och generellt plan. 

  
Vidare belyser de hur industridesigners kan ha nytta av marknadsundersökningar. 
 

1. Undersökningarna ger information kring hur kunden tänker kring redan 
existerande produkter. Därmed ges ett ramverk för förbättringar och skapandet av 
nya produkter och tjänster. 

2. Undersökningen kan ibland ge svar på frågan huruvida det finns en finansiell 
tillräcklig stark målgrupp för att initiera ett specifikt projekt. Däremot, kan 
undersökningen aldrig svara på frågan om det finns en marknad för nyheter som 
det är omöjligt att relatera till 

 
Samtidigt hävdar Andersson och Johansson (2005) att det finns en risk med att lita på 
designers experimentella och kreativa idéer då man inte vet i hur stor utsträckning dessa 
kommer att ha marknadsanknytning. 
 
Andersson och Johansson (2005) menar vidare att marknadsundersökningar idag utförs 
parallellt av marknadsförare och designers på två olika sätt utan samarbete dem emellan. 
De förespråkar vidare en mer kooperativ strategi både i praktiken och i teorin där de två 
disciplinerna kan utföra undersökningar tillsammans. Vidare efterlyser de fler experiment 
med fler samarbeten mellan disciplinerna. 
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4 Empiri 
Vi inleder empirin med att ge en kort sammanfattning av vad de personer verksamma 
inom företagande och design sade under intervjuerna. Därefter följer en beskrivning av 
det projekt vi genomförde för att undersöka mötet mellan marknadsförare och 
industridesigners.  
 

4.1 Intervjuer 
Som tidigare nämnt utfördes tidigt under uppsatsarbetet ett antal intervjuer med personer 
verksamma inom främst företagande och design (se bilaga 2). Avsikten med intervjuerna 
var att skapa oss en förståelse och överblick över hur dessa personer såg på designens roll 
i det moderna företagandet och hur de såg på design i affärsutveckling. Då syftet med 
uppsatsen är att praktiskt undersöka mötet mellan designers och marknadsförare har vi 
valt att endast kort sammanfatta intervjuerna.  
 
Flertalet intervjuade ansåg att det finns ett stort behov av att använda sig av ett ökat 
�designtänk� i modernt företagande och affärsutveckling. Vad de intervjuade menade 
med designtänk skilde sig ofta åt, men oftast syftade de på ett perspektiv där man utgår 
ifrån företagets mjukare värden, såsom varumärke och image, och utvecklar företaget 
med dessa värden som utgångspunkt. Samtidigt ansåg de flesta av de intervjuade att detta 
är svårt att åstadkomma idag. En anledning som nämndes var att design har svårt att 
passa in i den befintliga företagskulturen. Då designperspektivet grundar sig på ett 
mjukare perspektiv har det traditionella företagsperspektivet och designperspektivet svårt 
att mötas. 
  
En av de intervjuade (Tystrup) hävdade att det, på grund av företagens gällande strukturer 
och kulturer, idag drivs företag på kriterier och värdegrunder som inte passar ihop med 
ett modernt designperspektiv. Vidare menade han att de gällande företagskulturer och 
värdegrunder kan härledas till den tidiga industrialismen där den moderna 
företagsekonomin har sina rötter.  
 
Nästan alla de intervjuade menade att det är ytterst sällan man ser designers på högre 
beslutsfattande poster och i ledningsgrupper. Anledningen därtill bottnar ofta i att 
designers, som många uttryckte det, �talar ett annat språk�. Med detta menades sättet 
designers tänker, kommunicerar, samt målsättningar i mycket skiljer sig från det mer 
traditionella företagarperspektivet. 
 
En av de intervjuade gav en bakgrund och nämnde skillnaden i arbetsprocesser och hur 
detta skapar problem i mötet mellan designers och ekonomer. Företag har en tradition att 
använda sig av linjära arbetsprocesser. Designers arbetar i mer cirkulära arbetsprocesser 
och dessa upplevs därför mycket svårare att kontrollera.  
 
En annan av de intervjuade härledde svårigheterna till samarbete mellan designers och 
ekonomer till ekonomers fokusering på vad han kallade �räknebarheten�. Med detta 
menade han företags grundinställning att hela tiden kunna räkna på investering och 
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avkastning över relativt kort sikt. Detta berodde enligt honom dels på det kulturella arvet 
och dels på aktiemarknadens krav på snabba resultat. Då designers utgår från 
�oräknebara� mjuka värden medför detta motstånd, från företagens sida, att bevilja stora 
investeringar inom design. 
 

4.2 Projektets struktur 
 
I detta kapitel ska vi beskriva arbetet kring projektet samt analysera de olika faserna som 
kännetecknade projektets arbetsprocesser. För att underlätta läsningen har vi valt att de 
studenter som representerar Marknadsakademien förkortas MA och de studenter som 
representerar Industridesign förkortas ID. 
 
Tidigt i arbetet, för att överhuvudtaget få någon slags struktur på projektet, konstruerade 
gruppen en modell för hur arbetet skulle gå till väga. Vi satte gemensamt upp en tidsplan 
att följa för att hinna genomföra arbetet i tid. Därefter fastlade vi vissa faser som vi ansåg 
projektet skulle behöva genomgå för att nå en lösning. I projektstrukturen lades också 
�portar� in där processer avslutades för andra skulle ta vid. Detta resulterade i en linjärt 
utformad plan för projektets fortlöpande arbete. Genom detta fick vi tydliga ramar att 
följa och en planering att rätta oss efter.   
 
Men efter arbetets gång insåg vi att det var svårt att följa en utstakad plan eftersom 
processerna inte blev så förutsägbara som planerat. De olika faserna, som vi hade 
konstaterat från början, gällde fortfarande men vi såg att vissa faser tog längre tid än 
andra. Arbetet hade dessutom inte följt en linjär process utan kombinerades med cirkulära 
processer. Vi beslutade därför att modifiera planen efter arbetets gång och på så sätt låta 
arbetsplanen växa fram. 
 
Modellen som återges nedan är en beskrivning av hur vår arbetsprocess såg ut när vi i 
efterhand blickade tillbaka på projektet. De cirkulära processerna uppstod då vi kände att 
det framkom idéer och tankar som gjorde att vi behövde gå tillbaka ett steg för att 
vidareutveckla idéerna i den fasen som föregått. Men för att inte ständigt gå i cirklar 
använde vi de olika portarna som en definitiv avslutning på de tre övergripande faserna: 
undersökning, idégenerering och konkretisering  
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Modell 3:  Arbetsprocessen 

 

Beskrivning av modellen 

Undersökningsfasen 
Kaosartat intro: Denna fas karaktäriserades av en hög abstraktionsnivå. Fria tankar och 
stora utsvävningar tilläts.  
Undersökning: Nu visste vi närmare vad vi skulle göra. En stor omfattande 
undersökning genomfördes för att inhämta inspiration och information. Vi undersökte 
olika fenomen och tog reda på så mycket som möjligt. Denna fas bestod av intervjuer, 
workshops, observationer, SWOT- analys av företaget samt analyser av marknaden och 
omvärlden.  

Idégenereringsfasen 
Förståelse: Det som framkommit i den första undersökningsfasen sammanfattas och 
tolkas. Möten och diskussioner visade på delar som var extra intressanta och ytterligare 
frågetecken dök upp. Därefter återgick vi och gjorde ytterligare undersökningar kring det 
som uppstod i diskussionerna.  
Idégenerering: I denna fas genomförde vi flera workshops. Men i detta läge handlade 
det om att sålla och välja vilka idéer som var intressanta att gå vidare med.  
Strukturering av idéer: Här strukturerades de idéer som valts ut från 
idégenereringsfasen. Därefter gick vi tillbaks till idégenerering för att vidareutveckla de 
intressanta idéer som framkommit. Efter denna fas var slutförd kunde vi se att vårat 
projekt utmynnade i tre idéer. 

Konkretisering 
Visualisering: I denna fas visualiserades de olika idéerna genom tre animerade filmer 
och en prototyp (se bilaga 2 & 3).  
Presentation: Projektet presenteras i form av de animerade filmerna och en presentation 
på Konstfack.  
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4.3 Projektet 
 
Vi kommer här att återge en sammanfattning av vad vi upplevde i undersökningsfasen, 
idégenereringsfasen och konkretiseringsfasen. Dessa tre faser redogörs var och en för 
sig i olika kapitel. 
 

4.4 Undersökningsfasen 
 
Projektets inledning karaktäriserades av mycket samtal och diskussioner kring vad det 
egentligen var vi skulle göra och hur man skulle gå till väga i genomförandet. Samarbetet 
mellan ID och MA inleddes med ett antal möten där vi diskuterade hur man skulle kunna 
påbörja projektet. Gruppen försökte i och med detta lära känna varandra och ta reda på de 
individuella ambitionerna. ID betonade att de ville ägna sig åt innovationer av 
företagsidéer och inte åt traditionell produktutformning. Vidare ville de lära sig mer kring 
marknadsföring. Eftersom industridesignerna redan hade en användarfokus ville de 
genom att ta del av marknadsförarnas undersökningar också få ett makroperspektiv. ID 
ansåg att detta skulle ge dem en bättre helhetssyn. De betonade samtidigt att deras 
kreativa perspektiv kunde ge en ökad förståelse för projektet; 
 
I och med att vi (ID) har en annan syn på saker och ting och att vi tänker i andra banor 
så kan vi bidra till att se problem i ett större perspektiv, det vill säga vi kan hjälpa till 
med problemformuleringen och hitta kärnan i projektet. Sist men inte minst anser vi att vi 
kan bidra med kreativitet. (ID: s mötesprotokoll 9 september) 
 
Berättandet var ständigt närvarande i gruppen för att försöka definiera projektarbetet. ID 
var inspirerade av andra designers som hade gått utanför den traditionella 
industridesignrollen för att hitta nya lösningar. Som referens angavs företaget Propeller 
som skapat en ny typ av sadel för ett företag som tillverkade hästsadlar. Denna lösning 
hade mer fungerat som en marknadsföringsåtgärd än en succéartad produktlösning. Det 
refererades även till Apples samarbete med Intel som också handlade mer om 
systemlösning än produktlösning. Hela gruppen var förväntansfull på vad vi skulle kunna 
åstadkomma tillsammans. 
 
Början på projektet upplevdes av MA som ett enda kaos. Vi upplevde att gruppen satt fast 
i en fas där diskussioner avlöste varandra utan att gruppen egentligen kom någonstans. ID 
var desto lugnare med detta tillstånd och menade att de hade räknat med att inledningen 
på projektet skulle vara mer kaosartad. 
 
Efter denna ansträngande fas beslutade vi oss för att genomföra en 
marknadsundersökning av projektområdet. Dessa undersökningar blev styrda av de 
stereotypa bilder som vi hade av varandras metoder. ID förväntade sig av oss att vi skulle 
göra en marknadsundersökning med hjälp av alla de modeller de trodde vi använde oss 
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av. Vi ställdes i en situation där vi ställde oss frågan kring vad en stereotyp undersökning 
från ett ekonomiskt perspektiv innebär. När vi annars har fått uppgiften att genomföra en 
marknadsundersökning har vi utgått ifrån både kvantitativt och kvalitativt material. Men i 
detta fall axlade vi den förväntade rollen som ekonomer och utgick därför ifrån det 
kvantitativa material som GDHA hade givit oss kring företaget och branschen. Detta 
resulterade i en analys av traditionell karaktär.  
 
Även vi hade en stereotyp bild av hur ID skulle gå tillväga i sin undersökning. Eftersom 
de kom från den konstnärliga sfären trodde vi att de skulle utnyttja sina sinnen för att 
skapa sig en bild av området de skulle undersöka och att undersökningen därför skulle 
vara mer kundnära. Deras tillvägagångssätt visade sig gå i linje med vad vi hade trott. ID 
gjorde en kvalitativ undersökning genom att exempelvis gå ut och observera människor i 
vitvaruaffärer. I vissa fall fick de även ett samtal med de observerade människorna för att 
se vilka resonemang som låg bakom ett köp. Parallellt med detta genomförde gruppen, på 
ID: s initiativ, en undersökning som skulle skickas ut via e-mail till ca 60 av 
gruppmedlemmarnas vänner i olika delar av världen. Undersökningen berörde 
människors relationer till sina hem och besvarades med bilder och en mindre text. Denna 
undersökning kompletterades sedan med intervjuer med folk i olika åldersgrupper. Dessa 
intervjuer gjordes på plats i människors hem så man samtidigt kunde observera dem i 
deras hemmiljö. 
 
Efter att alla undersökningar hade gjorts kände vi att det fanns ett gediget 
undersökningsmaterial att arbeta med. Våra olika undersökningar kompletterade varandra 
bra och vi upplevde att de gav oss en bred bild av området vi skulle undersöka. Den stora 
skillnaden låg i hur ID hade gjort en kundnära undersökning medan vi hade gjort en mer 
övergripande undersökning av marknaden.  
 
Vi gick därefter vidare till att diskutera utifrån den analysen som nu fanns. När MA 
redovisade kring de övergripande undersökningsresultat som hade framkommit blev det 
ett samtal kring GDHA: s positionering. Både MA och ID ansåg att deras företagsimage 
kändes ospännande och deras olika varumärken saknade en tydlig identitet. För att 
behålla sin position som marknadsledare var detta var något som skulle behöva åtgärdas. 
 
Efter att diskussionen var avslutad sammanfattade ID de strategier som GDHA kunde 
använda sig av i bearbetningen av marknaden.  
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Modell 4: ID: s modeller över marknadsstrategier 
 
ID: s modeller visade fyra olika strategier; expandera den totala marknaden, öka 
marknadsandelar, nya marknadsområden eller försvara sin nuvarande position som 
marknadsledare. MA upplevde att dessa visualiseringar hade ett pedagogiskt värde för 
gruppen eftersom det konkretiserade och sammanfattade det som hade sagts på mötet om 
positionering. Dessutom blev visualiseringen en gemensam kommunikationsgrund för att 
försäkra oss om att vi talade om samma saker. Vidare kunde vi konstatera att ID och MA 
använde sig av olika begreppsdefinitioner och ett förtydligande av kommunikationen 
därför var nödvändig.   
 
Vi fortsatte undersökningsfasen med att analysera och diskutera kring de cirka 30 
inkomna bilder och svar som vi hade fått via e-mail. Bilderna grupperades utifrån varje 
fråga för att se om det fanns några gemensamma trender vi kunde se i de olika 
hemmiljöerna. 
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Bild 1: workshop kring de bilder vi fått genom marknadsundersökningen  
 
Det visade sig att ID och MA kunde enas kring några synliga trender. Bilderna fungerade 
som hållhakar för de associationer vi fick. Detta behövdes eftersom denna undersökning 
gav mångfacetterade svar i form av texter och bilder öppna för tolkning. Bilderna och 
texterna fungerade sedan som en ram för den följande diskussionen.  
 
MA upplevde den visuella undersökningen som ett givande och kreativt komplement till 
den mer faktabaserade studien. Samtidigt kände vi att området vi undersökte pressades 
utåt och blev bredare än det initialt var. I och med denna undersökning blev hemmet som 
helhet blev aktuellt istället för bara köket. Detta var i linje med vad ID hade påtalat i sina 
ambitioner; de ville få möjligheten att tänka större än det givna området �nya 
kökslösningar�. 
 
Vi tror vidare att de stereotypa roller som vi antog i undersökningsfasen anammades för 
att fungera som en stabilisator i det kaos som vi upplevde. De gjorde att vi kunde 
definiera varandra för att sedan kunna mötas. Det gav en inledande struktur för gruppen. 
Men vi kunde även i detta tidiga stadium märka att det fanns en skillnad mellan våra 
inställningar till vår utbildning. ID använde skolan som en plattform där de spenderade 
den mesta delen av tiden på dygnet. De hade egna skrivbord som var grupperade 
tillsammans och tillgång till kök vilket underlättade för dem att spendera tid på 
Konstfack. ID såg även till att ordna en lokal för oss MA studenter på Konstfack. Detta så 
att ID och MA skulle kunna ha nära till varandra under projektarbetet. Mycket tid 
spenderades i detta rum, men ID: s engagemang och drivkraft var påtaglig. Vi upplevde 
det som om de spenderade skoltid som fritid på skolan vilket vi inte hade möjlighet att 
göra eftersom vi även hade arbeten utöver skoltiden.  
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Sammanfattningsvis upplevde vi att undersökningsfasen dominerades av fördelar. MA: s 
och ID: s olika undersökningar kompletterade varandra bra och diskussionerna upplevdes 
som inspirerande. ID: s visualiseringar tillförde mycket genom skapandet av en 
gemensam kommunikationsplattform. Vidare ledde detta till att gruppen lärde känna 
varandra och vi skapade förståelse för respektive metoder.  
 

4.5 Idégenereringsfasen  
 
Undersökningsfasen handlade om att införskaffa obegränsat med information medan 
idégenereringsfasen syfte var att sammanställa det som framkommit för att sedan välja 
väg i projektet. Vilken information var relevant? Hur ska informationen tolkas? Vilka 
idéer bör vidareutvecklas?  Det var nu dags för gruppen att enas om hur vi skulle gå 
vidare med projektet.  
 
4.5.1 Mötena 
 
Likt i undersökningsfasen var mötena, eller �workshops� som vi oftast kallade dem, 
oftast förutbestämda. Mötena gick ut på att diskutera och bestämma vilka idéer som 
ansågs viktiga nog att vidareutveckla. Tillvägagångssättet var sådant att någon person 
från antingen MA eller ID skickade en förfrågan via e-mail om tid och plats för mötet.  
 
Tjena allihop! 
Vi tänkte det vore bra med att starta �ideation fasen� snart. Vad sägs om torsdag och fredag eftermiddag? 
Eller kanske t.o.m. onsdag, eller är era tentor hela dan? Vi gör klar en presentation till GDHA idag med 
slutsaterna av researchen av GDHA och lite trender och användarresarchen. Nu gäller det att komma fram 
till en väg att gå, så vi kan starta projektet/projekten.  
Återkom med om vilka dagar ni kan. Så ses vi i veckan! 
/anders 
 

Den som initierade mötena satte i förväg en tydlig målsättning som gruppen fick ta del av 
innan sammankomsten. Det var dock sällan som målsättningen hölls, istället kom den att 
revideras allt eftersom mötet pågick. Mötena var till en början heldagar och pågick i flera 
timmar. Alla individer i gruppen ville göra sin egen idé hörd och under diskussionerna 
associerades det ofta fritt vilket ledde till att mötena efter tidens gång kom att bli 
halvdagar, detta eftersom sessionerna upplevdes som långa och tröttsamma. MA 
upplevde mötena som flexibla, men samtidigt stressande eftersom mötesstrukturen var 
otydlig. Mötena upplevdes vidare av MA som kaosartade och till viss del frustrerande 
eftersom diskussionerna inte upplevdes leda någonstans; 
 
Det känns som om de här mötena tar mycket tid men ändå inte ger konkreta resultat.  
(Andreas MA ) 
 
Kaoset gjorde det svårt att hålla koncentrationen och den positiva andan uppe. ID sade 
sig inte uppleva diskussionerna som lika frustrerande. ID menade att de hade haft med 
det kaosartade tillståndet i beräkningen eftersom det vanligtvis är en del av deras 
arbetssätt.  
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4.5.2 Uppdelning av grupper 
 
Under de olika mötena delade vi ofta in oss i mindre grupper om två till fyra personer. 
Dessa grupper skulle sedan, under en tid på mellan en till fyra timmar, sitta ner och ge 
utkast till idéer, sammanfatta dessa och sedan förbereda en presentation för hela 
projektgruppen. Både MA och ID hade under projektets gång inställningen att integration 
mellan grupperna skulle ske i så stor utsträckning som möjligt. De mindre grupperna 
bestod därför av personer från både MA och ID. Under undersökningsfasen var 
integrationen mellan MA och ID naturlig och var snarare regel än undantag. I 
idégenereringsfasen, när det handlade om att välja och prioritera, började dock 
skillnaderna i uppfattning mellan MA och ID bli tydligare än de individuella 
skillnaderna. Detta gjorde att vi inför indelningen av grupper, medvetet och omedvetet, 
sökte oss till personer med liknande uppfattningar vilket ledde till att den integrerade 
indelningen av grupper sakta minskade till att allt oftare bli indelningar MA och ID 
emellan.  
 
4.5.3 Tidsproblemet � olika uppfattningar och möjligheter 
 
Problemet kring den tidsbrist vi upplevde i undersökningsfasen blev mer och mer 
påtagligt allt eftersom projektet fortlöpte. Då ID kunde sitta alla dagar veckan på 
Konstfack och arbeta med projektet hade MA kurser (första 10 p av terminen) och 
extraarbeten vid sidan av studierna. Detta gjorde att det var avgränsade arbetsdagar som 
gällde för MA. Projektet fyllde dessutom funktionen som empiriskapande process för 
MA vilket innebar att själva uppsatsarbetet pågick vid sidan av. Detta ledde till att 
arbetsfördelningen blev ojämn eftersom ID lade ner mer tid än MA på projektet. På grund 
av att mängden nerlagd tid på projektet var ojämn upplevde MA att det inom gruppen 
uppstod en del spänningar. Detta resulterade i ett möte där de olika individerna i gruppen 
redogjorde för respektive utbildnings innebörd och åtagande.  
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Bild2: Diskussion i idégenereringsfasen � På bilden berättar Gustav (ID) om hur han tänkt sig att vi ska gå 
vidare i projektet. Alessandro (MA) till vänster i bilden beaktar det som sägs.  
 

4.5.4 Vad hände i projektet? 
 
Övergripande skillnader 
Övergripande skillnader mellan de olika disciplinerna visade sig genom att MA tenderade 
att fokusera på produktlösningar medan ID fokuserade på mer konceptuella förslag. Det 
uppstod svårigheter med att kompromissa och fokuseringen låg snarare på att skapa 
förståelse mellan disciplinerna än att sätta ihop förslag tillsammans utifrån 
undersökningsmaterialet.  
 
Projektlösningarna 
Under undersökningsfasen hade vi samlat på oss massor av information och inspiration. I 
det stora hela delade både MA och ID åsikten att GDHA var i behov av att stärka sina 
varumärken (Belling, New World och Stoves) och bli mer innovativa. GDHA: s styrka var 
att de hade en hög trovärdighet på den brittiska marknaden med väletablerade 
försäljningskanaler och ett bra servicesystem. I dagsläget var deras tre varumärken dock 
allt för lika varandra, både vad gällde pris och utformning. GDHA liknade, i sitt skriftliga 
material, sina varumärken med bilmärken så som Fiat, Volkswagen och BMW medan 
MA och ID snarare kände att GDHA: s varumärken snarare kunde liknas vid andra 
bilmärken som Opel och Ford. Att GDHA: s varumärken kändes �stabila� men utan 
distinktion var den gemensamma utgångspunkten inom projektgruppen.  
 
Både MA och ID ansåg att GDHA skulle göra nya, oväntade och spännande saker. I 
denna åsikt fanns ingen skillnad mellan disciplinerna. Skillnaden låg i vad vi tyckte var 
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spännande och kul. ID ansåg att MA: s idéer var allt för �ospännande� och MA upplevde 
ID: s idéer som allt för �orealistiska�.  
 
Trots att det fanns individuella skillnader i åsikter om vad vi skulle göra, var ändå 
skillnaderna mellan MA: s och ID: s idéer så pass tydliga att man kan gruppera åsikterna i 
relation till disciplintillhörighet. För att tydliggöra dessa skillnader har vi nedan 
kategoriserat olika idéer och åsikter kring projektet.            
 
MA: s idéförslag: Att skapa ett helt nytt konceptkök med lösningar på alla de problem 
och behov som framkommit i undersökningsfasen. MA ville skapa ett koncept där köket, 
enligt rådande trend i undersökningen, tar element från vardagsrummet och flyttar in i 
köket. Förslagen från MA hade ofta utgångspunkt i användningsområden för ny teknik 
och lösningarna var produktfokuserade. I förslagen från MA låg betoning på hur man 
optimerar utnyttjandet av befintliga resurser och produktionsanläggningar. I förslagen 
spelade också MA: s syn på gruppens sammansättning och synen på industridesignernas 
huvudsakliga kompetens in för de förslag som gavs. 
 
ID: s idéförslag: ID hade ett betydligt större synfält än MA. Istället för att se till sin 
huvudsakliga kompetens valde ID snarare att följa visionen om gruppens möjligheter till 
utformandet av helt nya strategier. Detta gjorde att ID hela tiden försökte tänka �utanför 
boxen� som de själva sade. Fokus låg på hur GDHA kan skapa och slå sig in på helt nya 
marknader. Bland ID: s förslag fanns idéer om hur man skulle kunna ta sig in på 
elmarknaden genom att bli elleverantör, restaurangbranschen genom startandet av 
franchisedrivna �uthyrningskök� med målet att öka intresset för matlagning, samarbeten 
med byggbranschen i utformandet av nya kök samt möjligheten att få in traditionella 
köksprodukter som kylskåp i vardagsrummet.  
 
Skillnader fanns mellan ID och MA i hur man använde sig av undersökningsfasen. 
Undersökningsfasen verkade av ID ses mer som inspiration än en kartläggning av 
efterfrågan att utarbeta idéer ifrån. Detta ledde till att MA ansåg att ID var okritiska till 
sina egna idéer och att idéerna var svagt förankrade i undersökningsfasen. Som tidigare 
nämnt ledde dessa klara åsiktsskillnader till svårigheter. Det var svårt att kompromissa 
kring lösningar på projektet när MA och ID hade förslag som till största del inte liknade 
varandra.  
 
Det slutliga valet av projektinriktning 
Tillslut kom vi till den punkt då MA och ID gemensamt skulle välja vilka idéer som 
skulle vidareutvecklas till förslag på projektlösningar. Under denna tid spenderade MA 
mycket tid i det gemensamma rummet på konstfack vilket underlättade kontinuerliga 
sammankomster eftersom ID satt i närheten. Vi samlades för ett möte där alla fick berätta 
sina åsikter kring de olika förslagen. ID berättade om sina planer på förverkligandet av 
idéer utanför den �traditionella boxen� och hur presentationen av dessa idéer skulle ge 
inspiration och uppmärksamhet för vår strategiska styrka som grupp. MA upplevde att 
förslagen ID presenterade var idéer som sträckte sig långt utanför GDHA: s 
kärnkompetens. Vidare upplevde MA att dessa lösningar saknade verklighetsförankring 
vilket gjorde det svårt att acceptera dessa strategier. Det skulle bli svårt för dessa förslag 
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att få ekonomisk bäring.  ID motiverade förslagen med att de på sikt skulle ge resultat 
genom att de skulle skapa positiva attityder och ett intresse för GDHA. MA upplevde att 
den kritik som framfördes inte blev lyhörda av ID. Marknadsanalysen och andra 
ekonomiska aspekter vägdes inte in i den grad som de borde, upplevde MA.  
 
Meningsskiljaktigheterna mellan ID och MA var tydliga och det skulle bli svårt att hitta 
en lösning som både MA och ID skulle kunna stå bakom. Projektet var även tvunget att 
avslutas inom en snar framtid vilket skapade stress i gruppen. MA ansåg att lösningarna 
på projektet var viktigare för ID än det var för MA eftersom det var dessa lösningar som 
ID skulle arbeta vidare med och presentera vid sin examination. Vidare hade ofta ID 
initiativet eftersom de hade mer nerlagd arbetstid i projektet. Dessa två faktorer bidrog till 
att ID dominera valet av de slutgiltiga lösningarna. 
 
Projektet resulterade i tre koncept (se bilaga 3) : 

1. Ett kylskåp utformat så att det kan integreras i hemmet som en inredningsdetalj. 
2. Ett skapande av ett �kök på stan� som går att hyra för att umgås i och laga mat.  
3. Ett samarbete mellan GDHA och byggbranschen 

 

4.6 Konkretiseringsfasen 
 
I idégenereringsfasen var ID och MA oeniga kring vad som var en bra lösning på 
projektet. Men vi antog, trots detta, tre spår som kom att föras vidare till 
konkretiseringsfasen. I denna fas avslutades projektet och lösningsförslagen 
presenterades 
 
Det gemensamma arbetet mellan ID och MA kom att stanna av eftersom vi hade olika 
konkretiseringsformer som avslutning på projektet. De tre lösningarna, som projektet 
resulterade i, kom att visualiseras av ID i form av tre animerade kortfilmer och en 
prototyp av det portabla kylskåpet (se bilaga 4). De visuella lösningarna kompletterade 
ID med en skriftlig rapport. MA: s konkretisering av arbetet resulterade i två uppsatser. 
De tre valda koncepten presenterades vi industridesignernas examination på Konstfack.   
 
Presentationen 
Under presentationen på Konstfack var både ID och MA närvarande. Vid detta tillfälle 
presenterades de tre valda koncepten och prototypen stod framme till allmän beskådan. 
Efter presentationen fick presentationen och projektet respons från opponenten, lärare 
och åhörarna. Överlag fick projektet bra respons men även kritik framfördes: 
 

1. De konceptuella idéerna fick kritik för att de upplevdes som orealiserbara. 
 
2. Den rapport som industridesignerna hade skrivit kring projektet fick kritik från 

opponenten för att sakna visualisering. Vidare ifrågasattes generaliseringen av 
ekonomiska begrepp i presentationen. 
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I detta avslutande skede gav även GDHA respons på projektet. De ansåg att alla tre 
koncepten var inspirerande. Men den idén som skulle kunna vara aktuell att arbeta vidare 
på var den som var produktbaserad, det vill säga det portabla kylskåpet.  
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 5 Analys 
 
I problemdiskussionen beskrev vi hur marknadsföring och industridesign är två skilda 
discipliner med olika bakgrunder. I ett samarbete mellan dessa två discipliner finns det 
därför en inneboende problematik vi ville undersöka närmare. För att illustrera 
problematiken och undersökningsområdet använde vi oss av nedanstående modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur X: Mötet mellan de två disciplinerna, marknadsföring och design 
 
Modellen visar marknadsföring och industridesign som två skilda boxar. Pilen mellan 
boxarna symboliserar interaktionen mellan disciplinerna. 
  
Det teoretiska ramverk vi använt oss av återspeglar de disciplinära skillnaderna samt vad 
som skedde i det interdisciplinära mötet mellan marknadsföring och design. Vidare 
kommenterade teorierna de olika förutsättningarna för ett samarbete mellan disciplinerna. 
Vår empiri återspeglar och bekräftar till stor del det teoretiska ramverket. Men vi har 
även identifierat en problematik som genomgående påverkat projektet och interaktionen 
mellan de två disciplinerna.  
 

5.1 Disciplinerna förändras 
 
I bakgrunden till uppsatsen beskrevs hur många argumenterat för att 
marknadsföringsdisciplinen bör influeras av andra discipliners metoder och synsätt. I det 
postmoderna perspektivet, beskrivet av Firat och Venkatesh (1995), beskrivs hur en 
uppluckring av tidigare tydligt avgränsade områden håller på att ske. Bland annat Brown 
(1998) har argumenterat för att marknadsföringsdisciplinen är under uppluckring och 
borde influeras av andra kreativa discipliner. Svengren Holm och Johansson (2005) 
nämner att de i sin senaste forskning sett tecken på att det finns en ny generation 
marknadsförare som är mer öppna för nya metoder och mer intresserade av design. Detta 
tyder på att en förändring av marknadsföringsdisciplinen håller på att ske.  
 
Det är till denna förändring av disciplinerna vi tror mycket av den övergripande 
problematiken vi stött på i projektet går att härleda. En problematik som uppstår när 
disciplinerna inte är vad de förväntas vara, utan istället rör sig mot varandra och 
gränserna mellan dem suddas ut. Svengren Holm och Johanson (2005) menar att 
disciplinerna inte bör bli den andra och berör därmed också denna problematik. Utifrån 
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de olika faserna i projektet följer nu ett antal exempel där vi belyser problematiken som 
uppstod när de disciplinära rollerna förändrades.  
 

5.1.1 Undersökningsfasen 
 
Som beskrivet i empirin inleddes projektet med undersökningsfasen. I teorikapitlet 
beskrivs hur marknadsundersökningar har mycket att vinna på att göras interdisciplinärt. 
Särskilt Andersson och Johansson (2005) argumenterar för detta. Då marknadsförare och 
industridesigners tenderar att undersöka marknaden parallellt fast på annorlunda sätt 
borde ett samarbete mellan disciplinerna skapa en större bredd i undersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur X: Undersökningsbredd i teorin 
 
Detta resonemang bekräftas av empirin då vi alla upplevde marknadsundersökningen 
bredare än om varje disciplin hade gjort en egen, fristående undersökning. Teorin stämde 
således till stor del. Dock tror vi att undersökningen hade kunnat bli ännu bredare.  
 
Anledningen till att undersökningen inte fick den bredd den teoretiskt hade kunnat få 
anser vi bottnar i den problematik som uppstod när vi från marknadsföringsdisciplinen 
ägnade mycket av tiden i undersökningsfasen åt att få en inblick i hur industridesignerna 
arbetade. Skälet till detta var att vi marknadsförare tyckte det var roligare och mer 
intressant att ta del av industridesignernas undersökningsmetoder. Vi ville helt enkelt 
göra de saker som industridesignerna gjorde vilket medförde att vi ägnade mindre tid åt 
den objektiva undersökningen vi vanligtvis genomför. Genom att industridesignerna 
ägnade tid åt ekonomiska teorier rörde de sig också i riktning mot 
marknadsföringsdisciplinen.  
 
Då vi marknadsförare inte gav marknadsundersökningen ett större objektivt djup och 
industridesignerna fokuserade ägnade tid åt ekonomiska teorier tappade den totala 
gruppens undersökning lite av sin bredd. Detta stärks även av den kritik gruppen i 
efterhand fick vid presentationen av projektet när opponenterna menade att 
marknadsundersökningen varit alltför subjektiv och inte tillräckligt förankrad i 
marknadsfakta.  
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Figur X: Undersökningsbredd i praktiken 
 
Modellen ovan är ett försök att visa hur marknadsundersökningens bredd blev större än 
om varje disciplin enskilt hade genomfört denna. Samtidigt blev den dock, på grund av 
problematiken i rörelsen mellan disciplinerna, mindre omfattande än vad den teoretiskt 
hade kunnat vara.  
 

5.1.2 Idégenereringsfasen 
 
I idégenereringsfasen visade det sig att de olika disciplinerna fokuserade på olika typer av 
lösningar av projektet. Vi såg i denna fas att rörelserna mellan de disciplinära boxarna var 
den övergripande orsaken till svårigheterna som uppstod.  
 
Industridesignernas fokusering låg på att skapa konceptlösningar eftersom att de ville 
göra något annat än de produktutformade lösningar de vanligtvis gör. Genom att lägga 
fram affärsutvecklingsförslag ämnade industridesignerna visa att projektgruppen, genom 
sin samlade kreativa kapacitet, kunde skapa annorlunda affärsidéer. Vi marknadsförare 
lade, i motsats till industridesignerna, fram förslag av mer produktorienterad karaktär. 
Förslag mer lika de industridesigners ofta fokuserar på (Svengren Holm och Johansson, 
2005). Detta exempel visar på hur de olika disciplinerna rört sig från sina traditionella 
roller och hur detta bidragit till att spänningar uppstått.  
 
Svengren Holm och Johansson (2005) menar att det finns en skillnad mellan 
industridesigners och marknadsförares utgångspunkter. Industridesigners utgår från sin 
intuition och gör i sitt arbete gärna sin egen individ synlig medan marknadsförarna utgår 
från objektivt undersökningsmaterial. Det var dessa skillnader som låg till grund för en 
del av svårigheterna i denna fas. Marknadsförarna ansåg att industridesignernas idéer 
saknade förankring i marknadsundersökningsunderlaget medan industridesignerna ansåg 
att marknadsförarnas idéer var ospännande och okreativa. Industridesignerna förlitade 
sig, likt teorin beskriver, till sin intuition. Denna utgångspunkt medförde dock i detta fall 
att industridesignerna samtidigt, genom sitt förslag på affärslösning, flyttade från sin 
disciplin och in i marknadsföringsdisciplinen. Något som skapade stor förvirring för oss 
marknadsförare.  
 
Industridesignernas konceptuella och affärsinriktade lösningsförslag visar att de rörde sig 
in i marknadsföringsdisciplinens område. Genom att prioritera industridesignernas 
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metoder och idéer framför att som förväntat utveckla sina egna förslag rörde sig samtidigt 
marknadsförarna mot industridesignernas disciplin. En stor fokusering låg på workshops 
och andra kreativa metoder industridesigners använder sig av. Marknadsförarnas 
förflyttning in i industridesignernas disciplin upplevdes som kaosartad eftersom de olika 
disciplinära arbetssätten skilde sig åt. De olika perspektiven och utgångspunkterna var 
problematiska men ännu mer problematiskt blev det när rollerna blev otydliga och 
frågetecken väcktes kring vad den andra disciplinen egentligen skulle göra. 
 

5.1.3 Konkretiseringsfasen 
 
I denna fas tog lösningarna på projektet form och presenterades vid industridesignernas 
examination på Konstfack. Projekt fick vid detta tillfälle respons från opponenter och 
åhörare. Över lag fick projektet bra respons men även mindre bra kritik framfördes: 
 

3. De konceptuella idéerna fick kritik för att de upplevdes som orealiserbara och 
hade svag förankring i marknadsfakta. 

 
4. Den rapport som industridesignerna hade skrivit kring projektet fick kritik från 

opponenten för att sakna tillräckligt med visualiseringar. Vidare ifrågasattes 
generaliseringen av ekonomiska begrepp i presentationen. 

 
Även GDHA gav respons på projektlösningarna och menade att den mer produktbaserade 
idén var något som de var intresserade att arbeta vidare med. De konceptbaserade 
förslagen ansåg de inte var realiserbara inom en rimlig framtid. 
 
För att industridesignern ska ha kunna träda in i företagsvärlden måste de förankra sina 
förslag i marknadsfakta (Johansson, Svengren Holm 2005: Guillet de Monthoux 1993). 
Kritiken som framfördes berörde att koncepten hade svag förankring i marknadsfakta och 
därför upplevdes som orealiserbara. Detta beror på att gruppen i sina konceptuella idéer 
inte förankrat idéerna tillräckligt i marknadsfakta.  
 
Guillet de Monthoux (1993) understryker även vikten av att industridesignerna talar 
företagets språk för att göra inträde i företagsvärlden. Industridesignernas generaliserande 
av ekonomiska begrepp framkom som kritik på deras rapportskrivning. Deras 
användande av ekonomiska begrepp är en indikation på att de ämnar närma sig den 
ekonomiska disciplinen.  

5.1.4 Orsaker till de disciplinära förflyttningarna 
 
Vi ser att industridesignera tenderar att vilja omdefiniera sin egen disciplins roll och 
flytta den mot den ekonomiska världen. Den strävan tror vi delvis bottnar i inspiration 
från artiklar (Brown 2005; Bull 1999) och exempel på andra industridesigners som gjort 
resan in i företagsvärlden, till exempel företaget Propeller. Industridesignernas 
förflyttning mot marknadsföringsdisciplinen rättfärdigar den egna disciplinen gentemot 
företagsvärlden. Detta sker genom användandet av en ekonomisk vokabulär och 
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skapandet av konceptlösningar. Att de ser marknadsföringsdisciplinen som en ingång kan 
grunda sig i de disciplinära likheter industridesign och marknadsföring har. 
 
Den resa som Brown (1998) beskriver att marknadsföringen en gång i tiden gjorde in i 
företagsvärlden, ser vi tecken på att industridesigndisciplinen nu har i åtanke att göra.  
Marknadsföringen delar den ekonomiska plattformen med företagsvärlden vilket 
industridesignerna saknar eftersom de kommer ifrån den konstnärliga sfären. Detta kan 
innebära svårigheter i befästandet av disciplinen.  
 
Men vi ser även att marknadsförarna tenderar att förflytta sin disciplinära roll. Denna 
förflyttning tror vi beror på att marknadsförarna blir inspirerade av de nya metoderna som 
de upplever i ett samarbete med industridesignerna. Inspirationen att förflytta sig tror vi 
även bottnar i att intresset för begreppen design och ekonomi används flitigt i den 
ekonomiska debatten. Vi upplever vidare att vi marknadsförare hade svårare att mentalt 
anpassa oss till den uppluckring av roller som skedde i samarbetet. Något som kan ha en 
grund i den mer objektiva disciplinella bakgrund vi har.  
 
Anledningen till att rollerna mellan disciplinerna tenderar att bli otydliga tror vi delvis 
kan förklaras genom att vi har bedrivit ett demokratiskt samarbete med avsaknad av 
hierarkier och tydliga strukturer. Detta har öppnat upp för rörelser mellan de disciplinära 
boxarna. Slutligen ser vi att ett interdisciplinärt samarbete mellan marknadsförare och 
industridesigners i grunden är positivt då samarbetet möjliggör ett bredare perspektiv och 
större utrymme för kreativt tänkande i affärsutveckling.  
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5.2 Slutsatser 
 
I analysen har vi ämnat visa på den problematik vi anser har varit övergripande för 
projektet; de otydliga gränserna mellan disciplinerna och hur de disciplinära rollerna rört 
sig och gått in i varandra. Vi har i analysen försökt ge exempel på vad denna problematik 
medfört. 
 
När ett samarbete mellan marknadsförare och industridesigners bedrivs på demokratiska 
grunder tenderar de disciplinära rollerna att förändras och bli otydliga. Detta leder till att 
de statiska disciplinära �boxarna�, så som de illustrerades i problemformuleringen, inte 
längre gäller. Istället borde modellen därför revideras och illustreras på följande sätt: 
 

 
 
Figur X: Relationen marknadsföring och industridesign  
 
Orsaker till de disciplinära rörelserna bottnar i ett ömsesidigt intresse för den andra 
disciplinen. Ett intresse som grundar sig i den nya tidsandan, där större interaktion mellan 
ekonomi och design förespråkas. Detta intresse främjar nya möten disciplinerna emellan 
men medför samtidigt en ökad problematik. Problematiken tror vi dessutom stärks när 
rollerna inte är tydligt definierade och avsaknaden av hierarkier är påtaglig. Samarbete 
mellan disciplinerna medför i teorin ett bredare perspektiv som i praktiken är svårt att helt 
uppfylla. Vi tror dock att täta samarbeten disciplinerna emellan i grunden är av godo då 
samarbeten möjliggör bredare perspektiv och en mer kreativ arbetsprocess. Svårigheterna 
i problematiken bör beaktas men utgör inte en anledning att avstå från ett samarbete då vi 
finner att de positiva aspekterna överväger.  
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5.3 Avslutande diskussion 
 
Vi har i vår undersökning sett att det finns en inneboende problematik i ett jämlikt 
samarbete mellan marknadsförare och industridesigners. Samarbetet tenderar att resultera 
i otydliga roller och strukturer vilket medför rörelser mellan disciplingränserna. Detta 
medför att arbetets förankring inom respektive disciplin blir mindre samtidigt som 
samarbetet även leder till inspiration och större förståelse disciplinerna emellan.  
 
Svengren Holm och Johansson (2005) menar att företag måste skapa bättre lärande 
relationer mellan disciplinerna. Vidare anser de att de disciplinära skillnaderna som finns, 
bör underbyggas, för att till fullo dra nytta av dem. Vi tror att ett fortsatt samarbete 
mellan marknadsföring och industridesign skapar en ökad kunskap kring den andra 
disciplinen. Men vidare menar vi att strukturerna för ett jämlikt samarbete måste 
utvecklas för att de olika disciplinära rollerna inte ska tappa sin förankring. Vi efterlyser 
därför fler projekt där strukturerna för jämställda samarbeten kan utarbetas: Vilka 
strukturer bör gälla för att möjliggöra tydliga roller, men samtidigt tillåta lärandet mellan 
disciplinerna?  
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Bilagor 
Bilaga 1: Lista med intervjuade 
 
Name Company/Organisation Titel/Position 
   
Magnus Lindkvist Pattern Recognition Trend forecasting, MBA 
Jonas Lindberg Dinki PhD. Student Design 

Management 
Anna Kamjou NoPicnic Design Manager, MBA 
Malin Orebäck Ergonomidesign Designer MFA, Design 

manager, BFA 
Fredrik Magnusson Propeller Design  CEO, Designer MFA 
Johan Falk Differ Brand strategist 
Daniel Ewerman Transformator Design strategist, Designer 

MFA 
Tore Kristensen  CBS PhD. Design Management 
Mikkel Rasmussen Red Associate Business Developer, 

Associate 
Stina Nilimaa Electrolux Senior Designer, Designer 

MFA 
Jan Loften JoLine Designer MFA 
Stefan Ytterborn POC CEO, MBA 
Erik Almenberg Yahoo Design Strategist, 

Designer BFA 
Jonas Bylund Syntes Design Designer MFA 
Andreas Engquist Syntes Design Designer MFA 
Lisbeth Svengren MA PhD Design Management 
Thomas Areskoug McKinskey MBA 
Olle Torgny Soul Design strategist, Designer 

MFA 
Teo Enlund Konstfack Prof. Industrial Design 
Johan Persson   NoPicnic  Design manager, Designer 

MFA 
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Bilaga 2: Presentation av koncept 
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Bilaga 3: Modell av portabelt kylskåp 
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Bilaga 4: Mötesschema för work shop  

 
Workshop 1, 21/10 
Förberedelser: analysera den info vi fått från GDHA (en liknande AoA har gjort, fast med 

den nya informationen vi har). Ta med något från hemmet som man tycker 
om, tycker är speciellt eller coolt. 

 
09.00-09.30 Uppsamling och snack, förklara workshop�reglerna�, Välja moderator och 

protokollförare. Frukostsnacks? 
09.30-10.00 Visa upp de produkter man tagit med, prata lite om dem. 
10.00-11.00 Alla brainstormar fritt under olika teman som t ex matlagning, hemmet, 

inredning. Det ska inte vara bundet till projektet. Förslag på frågeställning: 
vad är hemmet om 10 år? Hur lagar vi mat om 10 år? Hur vill vi äta? Hur 
skulle det bäste sättet att laga mat vara på? (i olika situationer) Vad finns 
det för olika mat situationer? Varför gillar vi produkter? 

11.00-11.15 Fikapaus 
11.15-12.00 Strukturera idéerna från brainstormingen i kategorier 
12.00-13-00 Lunch 
13.00-13.20 Promenad! 
13.20-15.00 Jobba två och två (MA+ID) för att jobba igenom vissa av idéerna  
15.30-16.00 Fikapus 
16.00-16.30 Korta presentationer av det materialet vi tagit fram under dagen 
16.30-17.30 Alla brainstormar mer specifik kring vad vi kan göra med GDHA, 

exempel på utgångspunk kan vara Kotlers fyra regler för marknadsledare 
(det är till för att förbereda för scenarios som vi ska ta fram nästa vecka). 
Det är bra att både tänka mikro och makro perspektiv. Exempel på 
tillvägagångssätt förutom vanlig brainstorm kan vara negativ brainstorm 
eller �what if?�.  

17.30-18.00 Avstämning av dan, konkretisera vad vi kommit fram till 
18.00-? Pizza och öl� 
 
Efterarbete: Samla hop vårt resultat och göra en presentation för GDHA. 
Brainstormingsregler  
 Avvisa inga idéer 
 Fortsätt från andras idéer 
 Uppmuntra vilda idéer 
 Kör på kvantitet � ju fler desto bättre! 
 Var visuell � oavsett om det är produkter, strukturer eller system 
 Var fokuserad på ämnet 
 Låt en prata åt gången 
 
 Det är viktigt att protokollföra så att inga idéer försvinner. 

Låta moderatorn börja och avsluta sessionerna. Moderatorn ska också 
summera efter varje session. 
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Bilaga 5: Världsomspännande enkät över hemma-miljöer. 
 
Dear XXX, 
 
We are working on a design project and are investigating what people think about their 
homes and appliances. To get a deeper understanding of what people think we are now 
doing a small survey and it would be great if you could help out by taking photos of your 
home and answer a few simple questions.  
 
First we need to know your age, gender (male, female), in what country you live in, how 
you live (apartment, house, on couch in friends house etc) and with who you live (friends, 
alone, girlfriend/boyfriend/husband/wife, children, pets etc).  
 
Secondly we need you to take some digital pictures of your home and write a few words 
about it. If you can name the pictures 1,2,3,4 etc it would make it easier for us to match 
them with the corresponding question (i.e. the picture for question 3 should be called 
picture 3). 
 
So� the task is to: 
 
Take a digital photo of� 
And write a sentence or two about it. 
 
 

1. �where you work in your home. 
(Why do you work here, what do you do, good things, bad things etc) 
 

2. �where you relax in your home. 
(Why do you relax here, what do you do, good things, bad things etc) 

 
3. �where you spend the most time in your home. 

(Why do you spend a lot of time here, what do you do, good things, bad things 
etc) 

 
4. �what you like the most in your home (for example product, room, detail). 

(Why do you like it?) 
 

5. �what you like the least in your home (for example product, room, detail). 
(Why do you dislike it?) 

 
6. �where you socialize in your home. 

(Why do you socialize here, What do you do, etc.) 
 

7. �your favorite home appliance. 
(Why is this your favorite appliance?) 
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It would be great if you could send us your reply as soon as possible, preferable before 
Tuesday the 18th of October. If there are questions you can�t answer just skip it and take 
the next one. If you are two or more in your household and you have different opinions 
on the answers you can send in two or more replies. 
 
Thank you for your cooperation! 
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Bilaga 6: Grupp bild 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto: Ulla Montan 

 
Alessandro saknades vid tillfället för fotograferingen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


