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Abstrakt 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Marknadsakademien Stockholms Universitet VT 
2006. 
 
Författare: Martin Sundquist och Pia Vuorinen 
Handledare: Lisbeth Svengren Holm och Marianne Nilson 
 
Bakgrund: Design har på senare tid uppmärksammats som ett starkt verktyg för att uppnå 
en position/image på marknaden. Denna utveckling har resulterat i att design har fått 
större utrymme i organisationer. Det ökade utrymmet ger upphov till en överlappning 
mellan marknadsföring och design. Ökad kunskap om design som strategisk resurs 
väcker frågor kring vad marknadsförare kan tillföra utöver den kompetens som en 
designer besitter. Arbetet fokuserar på marknadsförarens och industridesignerns roller i 
produktutvecklingsprocessen. Författarna ställer sig frågan huruvida 
marknadsföringsdisciplinen är överflödig i ett tvärdisciplinärt team där designdisciplinen 
är representerad.  
 
Syfte: Syftet med studien är att utröna marknadsförings- och industridesigndisciplinens 
roller igår och idag. Arbetet strävar likaledes efter att förutspå marknadsförarens framtid i 
förhållande till designdisciplinen samt vilka skillnader och förhållanden som existerar 
mellan dessa discipliner.  
 
Metod: Författarna har reflekterat och analyserat egna erfarenheter av samarbete med 
industridesignstudenter i ett produktutvecklingsprojekt inom ramen för sin 
marknadsföringsutbildning. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper 
har utförts med övriga deltagare i projektet, både marknadsföringsstudenter och 
industridesignstudenter. Författarna har tagit del av reflektiva texter om projektet skrivna 
av marknadsföringsstudenter. Sekundärdata i form av enkäter från tidigare års projekt har 
också analyserats.  
 
Resultat: Författarna har identifierat en meningsskiljaktighet mellan de båda 
disciplinerna. Designdisciplinen anser att det finns litet utrymme för marknadsföring i 
själva produktutvecklingsprocessen. Det har även påfunnits osäkerheter från 
marknadsföringsdisciplinen i fråga om det egna bidraget. Arbetet belyser flera frågor som 
aktualiseras i försök till integrerat arbete i interdisciplinära team. 
 
Diskussion/Slutsats: Studien har resulterat i en distinktion i vad de två disciplinerna tillför 
i ett interdisciplinärt team, samtidigt som den understryker vikten av kunskap och 
erfarenhet inför ett tvärdisciplinärt samarbete. Uppsatsen har likaså resulterat i en 
skarpare bild av vad en marknadsförare, i relation till designerna, ska göra och inte göra i 
ett samarbete av samma karaktär som TED-projektet. Dessutom har författarna funnit 
orsaker till rollförvirringen hos marknadsförare i dylika samarbeten. 
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Abstract 
Bachelor thesis in business economy, Marknadsakademien Stockholms Universitet spring 
2006. 
 
Author: Martin Sundquist and Pia Vuorinen 
Supervisor: Lisbeth Svengren Holm and Marianne Nilson 
 
Background: Design has lately been identified as an effective tool to attain the wanted 
position or image on the market. This development has lead to an increased space for 
design within the organisations. The increased space given to the design discipline has 
created an overlapping between the marketing and design functions. Increased knowledge 
about design as a competitive tool for companies awakes questions about what marketers 
can contribute with in addition to the designer competence. These essays focus is on the 
roles of the marketer and the industrial designer in the product development process. The 
authors are posing the question whether the marketing discipline is in fact superfluous in 
an interdisciplinary team where the designer discipline is represented.  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to map out the roles of the marketer and the 
industrial designer in the past and present. The study also tries to predict the future role of 
the marketer in relation to the industrial designer.  
 
Method: The authors have undergone a reflective process in relation to their experiences 
of working with industrial designers in a product development project included in their 
marketing education. Qualitative semi structured interviews and focus groups have been 
held with other participants in the project, both marketing and industrial design students. 
The authors have analysed reflective essays written by other marketing students about 
this project. Secondary data in the form of surveys made with students from previous 
projects have also been analysed. 
 
Results: The authors have identified differences in opinion between the two disciplines. 
The designer discipline doesn’t see the need for marketing in the product development 
process. The marketing discipline shows great uncertainty about the value of its 
contribution. The essay highlights several issues that are brought to surface in an attempt 
to integrate the disciplines in a team. 
 
Discussion/Conclusion: The research is resulting in a distinction in the contribution of the 
two disciplines in an interdisciplinary team and emphasis the importance of know how 
and experience in such a collaboration. This work also explains the reasons for the role 
identity crises of the marketer in this kind of team. 
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1 Inledning 
Hösten 2005 började vi studera vid Marknadsakademien på Stockholms Universitet, 
temat för vår termin var design. Ämnet kom att genomsyra alla våra projekt och 
uppgifter. I slutet av höstterminen trodde vi oss ha väldigt god kunskap inom området:  
 
”Vi hade läst en hel del om designmanagement i vår utbildning under höstterminen och 
var redan introducerade i designens värld. Vi hade lärt oss att marknadsföring och 
design hör ihop och vi hade lärt oss om hur viktig det är med integrerad design i företag 
som sysslar med produktutveckling.” (Bilaga 1) 
 
Strax innan jul startade vi ett arbete som kallades for ”levande case” Detta projekt bygger 
på att studenter från Marknadsakademien hjälper ett företag med ett aktuellt problem. Vår 
grupp fick i uppdrag att hjälpa företaget Ergonomidesign med en undersökning av en 
tänkbar utveckling av deras kunderbjudande. Det tilltänkta utvecklingsområdet var 
servicedesign. Trots våra tidigare studier inom området design, visade sig detta område 
var minst sagt knepigt: 
 
”Jag tror faktiskt att det tog mig en månad att överhuvudtaget släppa min förutfattade 
mening om servicedesign och verkligen försöka förstå detta koncept. Jag har ännu inte 
fattat vad det går ut på, jag misstänker att det hela bara är en omkonstruktion av något 
befintligt och ett sätt för industridesigners att gå in på en ny marknad.” (Bilaga 1) 
 
Framförallt upplevde vi att begreppet design och dess olika definitioner var abstrakta och 
ibland otydliga. I vår studie kring servicedesign uppmärksammade vi första gången vissa 
överlappningar mellan designerns och marknadsförarens yrkesroller. Tanken uppstod 
under en intervju med marknadschefen vid ett företag i filmbranschen angående deras 
samarbete med en designkonsultfirma vid utformningen av deras nya kunderbjudande. 
Detta gav upphov till en rad frågor. Vi började i och med detta oroa oss för att vår 
framtida profession kunde vara hotad. 
 
”Om designers har kompetens inom marknadsföringsområdet, vad tillför då 
marknadsförarna utöver detta? Dvs. kan designers komma att konkurrera ut 
marknadsförarna i framtiden?” (Bilaga 2) 
 
Under det följande projektet (TED), ett interdisciplinärt produktutvecklingsprojekt, låg 
dessa frågor och puttrade under ytan. TED-projektet är ett samarbete mellan Konstfack, 
KTH och Marknadsakademien där studenterna får möjligheten att samarbeta med de 
övriga disciplinerna. Inför projektet fanns en viss oro för hur samarbetet skulle fortlöpa.  
 
”Min initiala inställning till arbetet var positivt, även om jag kände att det var som 
upplagt för konflikter och diskussioner. Vår grupp bestod av fyra marknadsförare, fem 
tekniker och två designerns. Hela denna grupp skulle försöka enas och fatta 
gemensamma beslut.” (Bilaga 2) 
 
I och med att vi båda deltog i olika projektgrupper har vi helt olika upplevelser från TED 
och samarbetet med designdisciplinen. Våra varierande erfarenheter ledde till 
diskussioner kring projektet och samarbeten. Dessa samtal var i linje med de frågor som 
uppkommit i det tidigare projektet. Det som TED-projektet framförallt gav upphov till 
var funderingar kring disciplinernas olika roller inom projektsamarbeten. Samtidigt 
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upplevde vi ett behov av att göra en distinktion mellan de båda professionerna och där 
utröna vad som väntar oss i arbetslivet. Vi var överens om att våra projekt genererat 
frågetecken som båda vill ha svar på, varvid vår uppsats utgjorde en utmärkt möjlighet 
till en lärande och reflektiv process av våra och andras erfarenheter av ämnet.  

2 Problembakgrund 

2.1 Utvecklingen av marknadsföringsfunktionen 
Marknadsföringens karaktär har förändrats från industrialismens genombrott fram till 
idag. I början av massproduktionens dagar karaktäriserades marknaden av en ständigt 
ökande efterfrågan vilket medförde att det inte var några svårigheter att få varorna sålda. 
Fokus låg istället på att kunna producera och distribuera i takt med efterfrågan. Under 
denna tid var marknadsföring främst en fråga om distribution och om att nå kunden. Då 
marknaden massproducerade varor började mättas blev det allt viktigare att använda sig 
av strategier för att övertala kunden att köpa företagets produkter. Marknadsföringen blev 
mer och mer en fråga om att skapa behov hos konsumenten och övertyga densamme om 
att just det egna företagets produkt utgjorde svaret på detta behov. Marknadsförare 
använde sig allt mer av försäljning och reklam för att uppnå detta. Situationen idag är den 
att marknaden fortfarande är väldigt mättad och konkurrensen hårdnar. Det räcker inte 
längre att använda sig av gamla knep i sin marknadsföring utan marknadsförare är 
tvungna att använda nya verktyg för att skapa behov hos konsumenten. En ytterligare 
anledning till att nya marknadsföringsformer utvecklats är det omfattande reklambrus 
som finns idag. Förut var kundbehoven ofta av praktisk natur t ex hur man gör 
hushållsarbete lättare eller hur man ta sig från en plats till en annan. Nuförtiden har de 
flesta konsumenter inte så många olösta praktiska problem utan dagens behov består t ex 
i att uttrycka sin personlighet, vinna status och anseende d v s behov högre upp i 
behovshierarkin (Maslow 1954 i Kotler 2003).  Nya behov kräver också nya verktyg för 
marknadsföraren. Design har blivit ett sådant verktyg.  

2.2 Utvecklingen av marknadsföringsfunktionens status i 
företaget 

Då marknaden började mättas under 1950-talet skedde en utveckling av 
marknadsfunktionens status; forskare började se tecken på en förändrad attityd gentemot 
marknadsföring. Företag började anställa mera personal till sina 
marknadsföringsfunktioner och det skedde en integration av marknadsföringsfunktionen 
och andra managementfunktioner. Nya titlar började användas och det rekryterades 
personal med varierande bakgrund t ex psykologer och beteendevetare till 
marknadsföringstjänster. Det ansågs allt viktigare att anställda inom andra funktioner i 
företaget t ex inom tillverkning och forskning skulle ha en grundläggande kunskap i 
marknadsföring. Under denna tid utvecklades många marknadsföringsteorier och en ny 
vetenskap växte fram allt mer ur en disciplin som hittills varit grundad på intuition och 
känsla (Bundy & Caroll 1957). Det var också nu som skillnad började göras mellan 
marknadsföring och försäljning, två termer som hittills varit nästan synonyma. 
Marknadsföringstermen tillskrevs under denna tid bl. a följande förklaring: 
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”Marketing implies integration of all functions in moving any type of goods and services 
from production to the final user./…/Marketing makes use of all disciplines in an 
integrated pattern./…/Marketing means acceptance of precise and exacting performance 
standards.” 
(Bundy & Carroll 1957) 
 
Trots att marknadsföringsfunktionens interdisciplinära kvaliteter redan tidigare påpekats, 
behölls marknadsföringsfunktionen i en separat avdelning precis som var brukligt med 
övriga funktioner i företagen.  
 
Organisationsteoretiker har ofta beskrivit hur ökad förståelse kan skapas för en 
yrkesdisciplin genom studier av dess kontaktytor med andra discipliner (McCann & 
Galbright 1981). Den traditionella isoleringen av marknadsföringsfunktionen från övriga 
funktioner inom företaget har ibland beskrivits som en begränsande faktor för 
marknadsföringens teoretiska bas ( Bernard 1987). Under denna tid väcks frågor kring 
huruvida den framtagna marknadsföringsteorin frångår den praktiska tillämpningen av 
marknadsföringen i företag. Bernard (1987) skriver om hur vissa till och med gick så 
långt att de påstod att två skilda grenar hade utformats inom marknadsföring, den 
teoretiska marknadsföringen och den praktiska marknadsföringen.  
Marknadsförarens roll har blivit beskriven av bl.a. Hutt & Speh (1984) som en 
interdisciplinär roll inom industriföretag. De har undersökt marknadsförarens roll inom 
tillverkning, forskning och utveckling, distribution och teknisk service och funnit att alla 
dessa områden är viktiga för implementeringen av marknadsstrategin.  
 
Marknadsföring innebar tidigare att hitta intresserade köpare, ta hand om annonseringen 
och kundservice. Traditionellt har marknadsföring kommit att handla om att driva 
företagets vision, mission och strategiska planering. När det gäller marknadsförarens roll 
inom utvecklingen av nya produkter har det länge varit accepterat att marknadsförarrollen 
bör finnas med tidigt i processen för att företaget skall kunna utveckla produkter som 
marknaden vill ha. Hutt & Speh (1984) har dessutom listat de ingredienser som behövs 
för att det skall uppstå ett fruktsamt samarbete mellan marknadsförarkulturen och den 
tekniska kulturen, nämligen god kommunikation mellan disciplinerna, uppskattning av 
varandras discipliner samt tillit. 

2.3 Definition av marknadsföring idag 
Marknadsföring innebär att bestämma vilka kunder företaget vill ha, vilka behov som 
skall tillfredställas och vilka tjänster som skall erbjudas. Marknadsföring innefattar även 
beslut om vilket pris som skall sättas, vilken information som skall kommuniceras och tas 
emot, vilka distributionskanaler som skall användas och vilka allianser som skall slutas. 
Marknadsföring innefattar hela den process vars mål är att ta sig in på en marknad, ta en 
lönsam marknadsposition och bygga kundlojalitet. Marknadsföring kan endast bedrivas 
framgångsrikt om företagets alla avdelningar arbetar tillsammans. (Kotler 2003) 
 
Som marknadsföringsstudenter har vi ofta upplevt att människor över lag definierar 
marknadsföring väldigt olika. När vi berättar vad vi studerar för ämne möts man inte 
sällan av frågan om vad man egentligen kommer att göra som färdig marknadsförare. Det 
är helt enkelt vanligt att folk inte riktigt upplever sig veta vad marknadsföring innebär. 
Det faktum att vi dessutom är ekonomer tycks öka på förvirringen. Ibland tror de man 
pratar med att man arbetar uteslutande med försäljning, ibland att man arbetar med att 
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göra reklamfilmer och annonskampanjer. Det är alltså ganska vanligt att marknadsföring i 
lekmannens ögon likställs med de verktyg som marknadsföraren använder i sitt arbete. 
Om man istället säger att man studerar till ekonom dras slutsatsen att man sysslar med 
redovisning och kalkyler eller att man ”räknar pengar” på någon bank. Tidigare har vi 
beskrivit hur marknadsföringsfunktionen har skiftat fokus och använt sig av nya verktyg 
för att tackla marknadens förändringar. 

2.3.1 Förhållandet mellan försäljning och marknadsföring 

Den kanske vanligaste uppfattningen om marknadsföring är det är ungefär samma sak 
som försäljning. Levitt (1960) skriver om detta, d v s att försäljning och marknadsföring 
är två begrepp som ofta blandas samman. Han har valt att beskriva skillnaden i termer av 
olika fokus, försäljningsfunktionens fokus ligger i tillverkningen och målet är en stor 
säljvolym medan marknadsföringsfunktionens fokus ligger hos kunden och målet är vinst 
genom kundtillfredsställelse.  Det som Levitt (1960) inte nämner är att försäljningen 
verkligen skulle kunna ses som ett verktyg för marknadsföringsfunktionen utan han 
behandlar dessa två funktioner som två separata metoder för att uppnå vinst för företaget. 
Vi tycker att han inte egentligen beskriver försäljning och marknadsföring utan att han 
istället beskriver hur marknaden och marknadsföringens fokus förändras då marknaden 
mättas. Säljkonceptet representerar en äldre syn på marknadsföring med tydligt fokus på 
produktion medan marknadsföringskonceptet visar en kundfokus som är en mer sentida 
syn på marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Kontrasten mellan säljkonceptet och marknadsföringskonceptet  (Levitt 1960) 

2.3.2 Förhållandet mellan marknadsföring och reklam 

Reklam kan beskrivas som alla de former av ickepersonlig presentation och av idéer, 
gods och service som betalas av en identifierbar sponsor (Kotler 2003). Reklam är ett 
annat begrepp som allt som oftast likställs med marknadsföring. Sanningen är den att 
många marknadsförare faktiskt arbetar med reklam, men inte på så vis att de sitter vid 
datorn och gör visuella lösningar eller skriver manus för reklamfilmer. Marknadsförarens 
roll i reklamskapandet är istället att planera organisationens hela reklamprogram. Kotler 
(2003) ägnar ett kapitel till att beskriva vad man som marknadsförare skall tänka på när 
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man hanterar olika sorter av reklam som t ex annonsering, PR och direktmarknadsföring. 
Marknadsförarens jobb är att bestämma vilka mål man vill uppnå med sina 
reklamsatsningar, hur mycket pengar som skall användas, vilket budskap som skall 
förmedlas, vilka media som skall användas samt hur man skall följa upp och meta 
effekterna av reklamsatsningen. Själva det kreativa förverkligandet av reklamen anlitas 
en reklambyrå eller produktionsbolag att utföra. På en reklambyrå arbetar grafiska 
designers och andra kreatörer som är specialister på kreativa processer och arbetssätt med 
målet att generera kreativa lösningar för hur reklambudskapet skall realiseras. 

2.3.3 Distinktioner mellan marknadsföring och design 

Vi tycker oss se en likhet mellan förhållandet marknadsföring – försäljning, 
marknadsföring - reklam och marknadsföring – industridesign. Vi nämnde tidigare att 
man ofta möts av uppfattningen att marknadsföring är det samma som reklam. Reklam 
tillverkas av en grafisk designer men meddelandet som skall kommuniceras i reklamen 
tas ofta fram av marknadsförare; grafisk design är alltså ett verktyg som används inom 
marknadsföring för att kommunicera med kunden. Samma förhållande gäller även för 
industridesign och marknadsföring. Idag kommunicerar företag med konsumenten genom 
produktens design. Eftersom de behov som tillfredställs idag är högt upp i 
behovspyramiden och handlar om identitet och status så är det viktigt att produkten 
kommunicerar rätt värden. Industridesign är alltså det senaste i raden av konkurrensmedel 
för företagen på en mättad marknad och således det senaste i raden av verktyg i 
marknadsföringens tjänst.  

2.3.3.1 Skillnader i marknadsföraren och industridesignerns utbildningar 

En tydlig skillnad mellan marknadsförare och industridesigners är målet för respektive 
utbildning. Industridesignern väljer inriktning på studierna d v s industridesign, grafisk 
design o s v medan marknadsföraren genomgår en akademisk generalistutbildning och 
istället specialiserar sig i arbetslivet genom de projekt han/hon jobbar med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Förtydligande illustration av specialistutbildning 
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Figur 3 Förtydligande illustration av generalistutbildning 

2.3.4 Marknadsföringsprocessen 

Planeringen av affärsverksamheten är i högsta grad integrerad med 
marknadsföringsprocessen (Kotler 2003). Kotler menar att det finns två synsätt vad gäller 
den värdeskapande processen (Eng. Value Delivery Process); en traditionell modell och 
en modell som har anpassats till en marknad med hög konkurrens. Den traditionella 
modellen har störst chans att lyckas på en marknad där kunderna inte kräver hög kvalitet, 
stil och finesser. Detta synsätt innebär även att marknadsföringen först tillämpas i den 
andra delen av processen. Därav menar Kotler att den traditionella modellen antyder att 
företaget vet vad som skall göras och att marknaden kommer att köpa tillräckligt många 
enheter för att företaget ska gå med vinst.  
Till skillnad från den traditionella modellen ger den mer konkurrenskraftiga lösningen 
större utrymme för marknadsföring och strävar efter att kommunicera värden. 
 
 

Figur 4 Traditional physical process sequence. Kotler (2003; s.111) 
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Figur 5 Value creation and delivery sequence. Kotler (2003; s.111) 

2.3.5 Integrerad marknadsföringskommunikation 

Integrerad marknadsföringskommunikation (IMC) anses av många forskare vara den 
senaste utvecklingen inom marknadsföringen (Kitchen & Schultz 1999, 2000). Vi har 
tidigare diskuterat hur marknadsförarens uppgift består i att hantera en process där 
företaget skall kommunicera med kunden. Vi har även gjort distinktioner mellan 
marknadsföringsfunktionen och de funktioner som agerar verktyg för marknadsförarens 
arbete t ex reklam, design och försäljning. IMC beskrivs ofta som en samkörning av alla 
delar i denna verktygsmix så att alla kanaler ”talar med en röst” så att meddelandet som 
skickas till omvärlden blir entydigt. Det som gör IMC till ett paradigmskifte (Ilchul K.& 
Al. 2004) är tanken på att man strategiskt skall samköra dessa olika promotionmetoder 
till att uppnå en större styrka i organisationens kommunikation. Enligt denna definition är 
integrerad marknadsföringskommunikation starkt kopplat till management och 
varumärken (Kitchen & Al. 2004). Duncan (2004) beskriver en nödvändig utveckling av 
integrerad marknadsföring från att endast innebära en envägskommunikation från 
företaget till kunden till att innebära en tvåvägskommunikation i alla kontakter med 
kunden och även med övriga intressenter. Eftersom integrerad marknadsföring är relativt 
nytt och under utveckling förekommer det även en hel del kritiska röster. En del 
författare menar bl. a att integrerad marknadsföring som begrepp är för grunt och luddigt. 
De anser att det saknas teoribildning för att man skall kunna veta om IMC verkligen 
utgör någon hållbar utveckling och om det ger någon påtaglig positiv skillnad 
(Cornelissen 2001).  
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2.4 Utvecklingen av industridesignfunktionen 
Design som aktivitet har inte alltid varit en given disciplin. Utvecklingen till dagens syn 
på design beskrivs ingående från 1750 till det moderna samhället av A. Forty (1986). 
Ursprungen från hantverksyrken och konstvärlden har design kommit att bli en betydande 
del av vår vardag.  
 
Designerns yrkesroll har utvecklats i tre steg (Julier 2000). Ordet design sägs härstamma 
från det italienska ordet disegno som ordagrant betyder ”teckning”. Under den första 
utvecklingsfasen var alltså design lika med det steg i konstnärens arbete som innebar att 
de skissade upp grunderna för tavlan eller skulpturen. Design var en skild funktion men 
det fanns ingen speciell yrkesroll för just detta skede i skapandet. Under andra 
utvecklingsstadiet i 1800- talets England grundades British School of Design som slog ett 
slag för visuell innovation då det gällde utformningen av tillverkade gods. I och med 
detta började designers språkligen distansera sig från konstnärliga yrken (Eng. Arts) 
genom att börja använda termer som Industrial Arts.  Denna distinktion fungerar 
fortfarande idag som ett sätt påvisa en större professionell komplexitet samtidigt som 
kopplingen till konstarterna ger en viss status till yrket. Även om designtermen 
återupptogs under 1900-talet så har man inom designyrket alltid varit oense om ifall  
kopplingen till konstarterna har en positiv eller en negativ inverkan på yrkesrollens 
utveckling. 
 
Det finns ett stort gap när det gäller forskning i hur företagande och design har utvecklats 
tillsammans. Undantag utgör t ex historien som den brittiske porslinstillverkaren Josiah 
Wedgewood och Peter Behrens vid AEG. Dessa undantag representerar pionjärer inom 
nya industriella sektorer som på något vis har visat stor innovationsförmåga och som 
representerar nya sätt att tillverka och marknadsföra produkter (Forty 1986). Däremot har 
det ej uppmärksammats hur industridesign har bidragit till stora företags ekonomiska 
framgångar. Genomgående finns en undervärdering av länken mellan produktens form 
och företagets roll samt att produktens form har setts som sekundär jämfört med 
produktionsprocessens utformning. Detta stämmer väl överens med den allmänt 
förekommande uppfattningen om industridesignerns roll som ”kosmetisk” (Riccini 
1996). Inom företagen har designern traditionellt innehaft en roll som ”putter on of style” 
(Svengren 1995). Detta innebär att designern kommit in sent i 
produktutvecklingsprocessen.  
 
Industridesignerns roll har på många sätt varit underordnad teknikerns och 
marknadsförarens roll. Industridesignerns bidrag har vid utformningen av produkter varit 
sekundär, kanske till och med helt irrelevant. Det har hela tiden pågått en balansgång 
mellan utsmyckning och standardisering och mellan kreativitet och tekniska 
begränsningar. Designerns tidigare underordnade roll i företag beskrivs ingående av 
Svengren (1995). Press & Cooper (1996) skriver emellertid om företag som även 
historiskt har använt industridesign som ett centralt element i planeringen av 
produktlinjer och även hela företagets image. Ett sådant känt exempel är det italienska 
företaget Olivetti. 
  
Orsaken till industridesignens ökade status inom företagen är som tidigare nämnts det 
behov som marknadsförare har att finna nya verktyg och kanaler för att kommunicera på 
marknaden. Tidigare har industridesign mest tillämpats för att anpassa produkten till 
produktion, transport och distribution. Design har alltså tidigare varit ett medel för 
produktionen mer än för marknadsföringen. Idag är produktens design en ny kanal genom 
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vilken marknadsförares budskap når kunden. Industridesign har blivit företagets nya 
språk. 

2.5 Designbegreppet 
Det största problemet med design som begrepp, är att alla har olika uppfattningar om vad 
ordet innebär. Begreppet är väldigt omfattande och gränserna är oklara. Liksom Bruce & 
Bessant (2002) skriver kan design antingen ses som ett substantiv eller ett verb. Där 
substantivet är slutresultatet av designprocessen som är verbformen av design. Inom 
företagsvärlden är design en av de viktigaste byggstenarna i verksamheten oberoende av 
organisationens karaktär. Oavsett vilken produkt eller tjänst det är har den vid någon 
tidpunkt designats för slutkonsumenten. Det bör dock understrykas att den lilla detaljisten 
inte alla gånger är medveten om att denne kan designa sin verksamhet och kanske redan 
gör det. I ett sådant fall handlar det närmast om en omedveten verksamhetsdesign och 
frågan är då om det kan kallas design. För design som verb är väl en medveten handling? 
Nej, inte nödvändigtvis menar vi. 
 
Design ser vi överallt utan att reflektera över det. Små saker som plastgem är det någon 
som har designat, det finns en tanke med att de är av olika färger m.m. Likaså är 
kösystemet på Systembolaget designat och kommunaltrafiken. Allt som gjorts av 
människan har en design med en baktanke. Därav förefaller det tämligen banalt att vissa 
företag i sin marknadsföring betonar att en produkt är designad, för det är väl alla 
produkter? Däremot är det inte säkert att tanken bakom en design är att aktivt 
kommunicera något budskap till betraktaren.  
 
Skillnaden mellan förr och idag är att samhället har börjat inse vikten av design, liksom 
ovan berörts (Problembakgrund). I produktframtagningsprocessen togs förr i tiden 
designern in i slutet för att skapa ett kosmetiskt tilltalande utseende på produkten. 
Numera ser vi en allt högre integrering av design i företagen och idag är företagen alltmer 
införstådda med styrkan hos design. Kopplingen mellan image och design har 
identifierats hos många företag. Därav ser de till att allting som görs förmedlar rätt bild 
till omgivningen. Det kan handlar om allt från att designa en årsredovisning till att inreda 
organisationens lokaler. 
 
Ofta förknippas design med produktens utseende, och att det handlar om en försköning av 
en produkt. Design som begrepp beskrivs av Bruce & Bessant (2002) som en process 
med mål att förena funktion, material, stil och utseende för att på så vis skapa något som 
tilltalar konsumenten.  

2.5.1 Designprocessen 

 
”Design is the process of seeking to optimise consumer satisfaction and company 
profitability through the creative use of major design elements.”  
 
(Kotler & Rath 1990 in Bruce & Bessant 2002) 
 
Bruce och Bessant (2002) har identifierat tre steg som ingår I vad de kallar för 
designprocessen och som skall leda från kreativa produktidéer till ett framgångsrikt 
utnyttjande av dessa idéer i företaget. Hela processen kan variera i tidsanspråk beroende 



 

 17

av företag eller projektets natur och den behöver inte heller vara linjär utan kan innehålla 
iterativa element. 
 

1. Planeringsfas – utveckling av den initiala idéen, analys av potentiella 
marknadsföringsmässiga och tekniska problem, bedömning av genomförbarhet 
och sammanfattande av designbrief. 

 
2. Utvecklingsfas – detaljerad marknadsförings- och teknikspecifikation, 

konceptdesign, tillverkning och testning av prototyp, detaljerad design- och 
produktionslösning. 

 
3. Produktions-  och försäljningsfas – planering av produktion och marknadsföring, 

testproduktion, testmarknadsföring, fullskalig produktion, marknadslansering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Designprocessen (www.svid.se) 

2.5.1.1 Marknadsföring i designprocessen 

Designprocessen som beskrivs ovan innehåller tydliga drag av marknadsföring. 
Designern behöver information om marknaden ( och om produktionsprocessen) som 
input i sin kreativa process. Då designern designat en produkt behöver han/hon input från 
konsumenten och marknaden för att kunna göra förbättringar. Detta betyder alltså att 
andra funktioner i företaget inverkar på den slutliga designen. Det är inte heller ovanligt 
att t ex marknadsförare ingår i den grupp av interna medarbetare som ger den primära 
feed backen på designen. Detta fenomen kallas tyst design (Eng. silent design)(Svengren 
1995). 
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2.5.2 Industridesign 

“Arbetet utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedda att tillverkas 
i serie med hänsyn till såväl estetiska som praktiska, ekologiska, produktions- och 
marknadsföringsmässiga samt ekonomiska kriterier.” 

(www.svid.se) 
 
Detta är SVIDs definition på industridesign, som på ett koncist sätt beskriver 
industridesignens uppgift. Arbetet syftar alltså till att utforma lösningar för processer, 
budskap, varor osv. med hänsyn till ett antal faktorer.  

2.5.3 Integrerad design 

Integration av design innebär att designdisciplinen involveras i produktutvecklingens alla 
skeden, inte bara i utformandet av själva produkten utan redan i det konceptuella och 
strategiska stadiet samt i utformandet av företagets visuella identitet (Svengren 1995). 
Svengen (1995) identifierar tre olika kategorier av integrationsprocesser nämligen visuell, 
funktionell och konceptuell integration av design. 

2.5.3.1 Visuell integration 

Visuell integration av design innebär att design integreras i processen då man utvecklar 
det visuella budskap som företaget vill förmedla utåt. 

2.5.3.2 Funktionell integration 

Funktionell integration av design innebär att designdisciplinen är delaktig då man 
planerar produktens funktioner. 

2.5.3.3 Konceptuell integration 

Konceptuell integration innebär att design integreras även i den konceptuella och 
strategiska delen av produktutvecklingen. 

2.6 Designerns och marknadsförarens yrkesidentiteter 
Designern och marknadsföraren har någonting gemensamt. Båda professionerna har haft, 
och kanske fortfarande har, svårt att definiera sitt yrke som en verklig profession. Nathan 
Glazer identifierar två olika sorter av yrkesgrupper som han benämner ”Major 
Professions” och ”Minor Professions”(Schön 1991 in Julier 2001). De s.k. Major 
Professions har internationell standard för hur yrket skall utövas, vad utbildningen skall 
innehålla samt bestämmelser för hur yrket skall utövas kommersiellt samt ofta en 
förbestämd betalningsstruktur (dvs. hur tjänsten skall prissättas). Exempel på Major 
Professions är arkitekter, läkare och advokater.  
 
 I Minor Professions, dit designern och marknadsföraren räknas, saknas dessa standards 
och priset för tjänster bestäms av marknaden. Historiskt sett har dessa yrken hämtat 
struktur från något Major Profession samtidigt som yrkesutövarna hela tiden kämpat för 
att utveckla en egen yrkesidentitet. Andra exempel på Minor Professions är reklam- och 
managementkonsulter. (Julier 2000) 
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För att förstå förhållandet mellan design och marknadsföring måste vi mer noggrant 
undersöka utvecklingen av dessa två roller i företaget. Det visar sig att även om 
designerns och marknadsförarens roller har utvecklats från två helt olika håll så har de 
med tiden kommit att närma sig varandra och till och med överlappa varandra när det 
gäller just deras funktion i företagen. Även om vi talar om att dessa yrkesroller 
uppkommit som erkända funktioner under 1900 – talet så har det alltid existerat både 
design och marknadsföring i de flesta, om inte alla företag. Det som varierar över tiden är 
mängden av erkännande av professionen samt synen på vad dessa funktioner erbjuder för 
nytta i företaget. 
 
Bundy och Carroll (1957) poängterar att marknadsföringsfunktionen har två 
identifierbara roller i företaget; för det första skall marknadsförare förse säljarna med de 
redskap som de behöver för att göra sitt jobb och för det andra kommunicerar 
marknadsföraren direkt med kunder och konsumenter. Vi tror att denna dualitet 
egentligen visar att det finns olika sorters marknadsförare t ex de som fungerar antingen 
som projektledare, strateger, kommunikatörer, analytiker och marknadsundersökare och 
kreatörer.  
 
Även inom designerns roll har en tvåfaldighet varit möjlig att identifieras, precis som i 
marknadsföringsrollen (Riccini 1996). Det verkar som om det även här finns två roller, 
den ena rollen är att designa produkter och utrustning för tillverkningen och den andra 
rollen är att designa produkter för konsumenten. Dessa två roller står enligt Riccini i 
konflikt med varandra och försvårar utvecklingen av designerns yrkesidentitet.  En annan 
försvårande faktor är att antal designprofessioner är många och alla har en unik uppgift. 
Dessutom ser vi en tredje uppgift för designerns, nämligen att designa företaget i form av 
CVI (Corporate Visual Identity). Exempel på olika former av design är: kläddesign, 
grafiskdesign och industridesign.  

2.6.1 Konflikter mellan marknadsföring och industridesign  

Det vanligaste är fortfarande att tillverkning, design och marknadsföring är separata 
funktioner inom företaget. Shapiro (1977) har identifierat de problemområden som är 
upphovet till konflikter mellan dessa tre discipliner. Dessa problemområden är: 
kvalitetskontroll, kostnadskontroll, kringtjänster och nya produktlanseringar.  
 
När det gäller marknadsförarens konflikt med industridesign beror den ofta på att 
marknadsföraren vill att produktens design skall reflektera dess funktion på ett sätt som 
kunden föredrar ( Hauser & Shugan 1983). Dessutom vill marknadsförarna att designen 
skall vara flexibel så att man kan erbjuda konsumenterna flera olika valmöjligheter 
(Hauser 1984 i Mukhopadhyay och Gupta 1998). Enligt Shapiro beror intensiteten i 
konflikten mellan marknadsföring och design på produktdesignens komplexitet samt på 
marknadens förutsebarhet i första hand och på produktsortimentets bredd samt graden av 
produktstandardisering i andra hand.  
 
Minst konflikter uppstår enligt Shapiro då produktdesignen är enkel och marknaden 
mycket förutsägbar. De typer av konflikter som trots allt uppstår berör produktens 
kvalitet och kvalitetskontroll. Mest konflikt skapas då produktens design är komplex och 
marknaden nyckfull samtidigt som produktsortimentet är brett och graden av 
standardisering i produkten är låg. I detta fall kan konflikter uppstå då det gäller 
distribution, kvalitetskontroll, kortsiktig prognostisering, kostnadskontroll och 
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kringtjänster. Shapiros kartläggning av de konflikter som kan uppstå mellan 
marknadsförare och industridesigners är intressant men vi tycker att han missar en viktig 
aspekt, nämligen graden av integration mellan disciplinerna i 
produktutvecklingsprocessen. 

2.7 Produktutvecklingsprocessen 
Som nämnts ovan, är det fortfarande rätt vanligt att marknadsföringsfunktionen och 
designfunktionen arbetar åtskilt från varandra. I framtagningen av nya produkter behövs 
bidrag från både marknadsföring, design och produktion. Traditionellt har man då arbetat 
enligt en process där varje avdelning gör sin del utan inblandning och insyn av andra 
discipliner i en så kallad stegvis produktutvecklingsprocess (Bruce & Bessant 2002).  
 
 
 

 
 
Figur 8 Stegvis produktutveckling 
 
Den stegvisa produktutvecklingen innebär att problem och uppgifter i processen löses på 
var sitt håll av de olika disciplinerna vilket leder till suboptimering och konflikter. Beslut 
genomförs utan holistisk insyn i alla aspekter av produkten och utan förankring i de 
övriga inblandade disciplinerna. 
 
Alternativet till den stegvisa produktutvecklingsprocessen är den överlappande 
produktutvecklingen (Bruce & Bessant 2002) där de olika disciplinerna arbetar 
tillsammans för att lösa problem i olika delar av processen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Figur 9 Överlappande produktutvecklingsprocess 
 
Överlappande produktutveckling resulterar i att produkten får en bättre design samt att 
den blir billigare att producera. Förutsättningarna förbättras för att gruppen skall arbeta 
mer flexibelt samt för att en gemensam problemformulering för projektet skapas 
(Mukhopadhyay och Gupta 1998).  
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3 Problemformulering 
I litteraturen finner man många intressanta likheter i designrollen och 
marknadsföringsrollen i ett företag.  Dessa likheter består i att båda yrkesrollerna saknar 
standardisering och utövandet är oreglerat och marknadsdrivet. Båda rollerna har under 
en relativt kort tidsperiod gått från att ha varit mer eller mindre isolerade funktioner i 
företaget till att ha blivit integrerade i hela verksamheten. Design skall finnas integrerat i 
alla funktioner i företaget, likaså marknadsföring. När dessa två funktioner skall 
integreras med varandra uppstår lätt en förvirring; på vilket sätt skall design tillämpas i 
marknadsföringen och hur skall marknadsföring tillämpas i design?  
 
Det uppstår även frågor om hur samarbetet mellan designern och marknadsföraren skall 
se ut rent praktiskt och hur dessa två skall identifiera sina yrkesroller gentemot varandra. 
Detta ställs på sin spets i produktframtagningsprocessen där båda disciplinerna ingår. 
Frågan uppstår vem som har beslutsmakt i frågan om produktens eller tjänstens 
utformande, är det marknadsföraren eller designern, och vad bidrar de olika disciplinerna 
med i processen. 
 
Genom den förändring som skett i samhället och i organisationer, har det uppstått 
kontaktytor/friktionspunkter mellan marknadsförare och designers. Detta beror inte 
enbart på förändringen i form av ökad konkurrens osv. utan på att företag idag i allt högre 
utsträckning arbetar i projektgrupper där de båda disciplinerna är representerade. 
Designerns roll har, som tidigare nämnts, blivit mer integrerad i hela 
produktutvecklingsprocessen och företaget som helhet. Detta har orsakat ett 
gränsöverskridande hos designdisciplinen, där design tillämpas i kommunikativt syfte. 
Huruvida detta är marknadsförarens område eller ej råder delade meningar om. Dessa 
frågor är allra högsta grad av betydelse för framtida varumärkesbyggande och är 
avgörande för marknadsföringen, men är det inte trots det designerns uppgiftsområde 
likaså? Tidigare har inte detta problem uppkommit då design som företeelse ej fått 
tillräckligt utrymme i organisationer. Först nu ser vi att företag förstår den reella 
genomslagskraften hos design. Ett ständigt exempel på en organisation som förstått 
betydelsen av design är Apple.  
 
”In most people's vocabularies, design means veneer. It's interior decorating. It's the 
fabric of the curtains of the sofa. But to me, nothing could be further from the meaning of 
design. Design is the fundamental soul of a human-made creation that ends up expressing 
itself in successive outer layers of the product or service.” 
 
Steve Jobs (CEO Apple), US computer engineer & industrialist (1955) 
 
Steve Jobs ses idag närmast som en ikon för lyckad design, design management och 
strategisk design. Genom denna förändring där designern erbjuds mer utrymme och status 
i företagsvärlden, uppstår en friktionsyta eller beröringspunkt mellan designers och 
marknadsförare, där de båda disciplinerna kan ha svårt att avgöra vems område man rör 
sig på (se fig. 10). 
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Figur 10 Förtydligande illustration över gränsöverskridandet 

3.1 Sammanfattning av problembakgrund 
 
De erfarenheter vi har av att arbeta nära industridesignern som yrkesgrupp har fått oss att 
känna oss osäkra på vår yrkesroll som marknadsförare i synnerhet i interdisciplinärt 
samarbete vid framtagning av produkter. Vi har känt ett behov av att klargöra vad vi som 
marknadsförare kan bidra med för kompetens i produktutvecklingsprocessen utöver det 
kunnande som industridesignern besitter. I vår litteraturstudie har vi funnit bevis för att 
industridesign idag är ett verktyg för att föra fram företagets kommunikationsbudskap. 
Industridesign är således ett verktyg som används i marknadsföringens tjänst precis som 
försäljning eller reklam. Marknadsföraren utformar och koordinerar företagets 
kommunikation med omvärlden samt lyssnar till omvärldens signaler. Marknadsföraren 
samkör alla kommunikationskanaler så att de enstämmigt framför företagets värden och 
budskap på ett sätt som överrensstämmer med företagets affärsplan, vision och mission. 
Industridesigner är specialist på att formge produkter så att de kommunicerar de värden 
som anges i den designbrief som definierar produkten. 
 
Litteratur och tidigare forskning ger en ganska tydlig bild av marknadsförarens respektive 
industridesignerns yrkesroller. Vi kan trots detta inte ignorera att vi i TED – projektet 
upplevde en mer eller mindre problemfylld relation till industridesigndisciplinen. Vi 
upplevde att vi inte hittade någon självklar roll i samarbetet och att vi inte fick något 
erkännande av vår kompetens, varken av oss själva eller av de andra disciplinerna.  

4 Forskningsfrågor 
 
• Vad tillför de olika disciplinerna till produktutvecklingsprocessen? 
• Finns det en tydlig gräns mellan de olika disciplinernas arbetsområden, vad är det  

      som skiljer dem åt? 
• Medför den ökade designintegrationen att marknadsföringsrollen inom  

      företagsvärlden är hotad?  

Design Marknads 
föring 

Respektive arbetsområden
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5 Syfte  
Studien syftar till att utröna marknadsförings- och industridesigndisciplinens roller igår 
och idag. Arbetet strävar likaledes efter att förutspå marknadsförarens framtid i 
förhållande till designdisciplinen samt vilka skillnader, förhållanden och attityder som 
finns mellan de båda.  

6 Avgränsning 
Vi har i vår studie av TED – projektet valt att utelämna den disciplin som utgörs av 
teknikerna från analysen. 

7 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi har i vår forskning utgått från frågor som uppstått genom våra egna personliga 
erfarenheter. En stor del av vår empiri består av andra personer högst personlig 
reflektioner inom vårt ämnesområde. Dessa upplevelser egna och andras är högst 
subjektiva i sin karaktär och vi har även valt att tolka andras reflektioner utifrån våra 
egna erfarenheter. Trots att studien även innehåller en del kvalitativa element ser vi att 
vår vetenskapliga ansats är till största delen kvalitativ och hermeneutisk. De upplevelser 
som återges, både egna och andras kan inte generaliseras till att gälla i alla 
interdisciplinära samarbeten inom produktutveckling. Det vår forskning däremot kan göra 
är besvara de högst personliga frågor vi hade i början av arbetet angående vår yrkesroll 
samt belysa några möjliga teman som kan vara aktuella i dylika samarbeten mellan 
discipliner.   

8 Empiri och metod 
Man kan dela in vår empiri i tre huvuddelar som kommer till användning på olika sätt i 
vårt arbete. För det första har vi våra egna reflektioner (Bilaga 1, 2) där vi redogör för 
våra egna upplevelser av arbete i en interdisciplinär produktutvecklingsprocess inom 
ramen för TED – projektet. Denna empiri tjänar som en utgångspunkt för hela 
problemställningen i vår forskning samt vid insamling av övrig empiri. För det andra har 
vi samlat in empiri i form av skrivna texter (Bilaga 4, 5, 6, 7, 8), intervjuer och 
fokusgrupper med och av andra deltagare i TED. Med denna empiri söker vi mönster och 
återkommande teman i reaktionerna på interdisciplinärt arbete. För det tredje använder vi 
oss av sekundärdata i form av enkäter gjorda med tidigare års deltagare i TED. 

8.1 Reflektionsprocess 
En stor del av detta arbete strävar till att ge oss som författare en chans att reflektera över 
de upplevelser vi har från arbete i interdisciplinära team. Vi hade redan innan TED en del 
frågor angående marknadsförarens yrkesroll kontra industridesigners yrkesroll och vi 
försöker genom att göra denna forskning få en chans att reflektera över våra upplevelser. 
En reflektion är en högst individuell process och tillvägagångssätten är därmed beroende 
av vad som passar författaren. Metoden syftar till att återge en upplevelse samt analys av 



 

 24

denna med mål att lära sig något av upplevelsen och förbereda sig på nästa gång man 
befinner sig i samma situation. Våra personliga reflektioner av TED återfinns i Bilaga 1 
och Bilaga 2 och resterande forskning fungerar som en analys av dessa upplevelser. Vid 
tillämpning av denna metod används vanligen fyra frågor som stöd vid återgivning av 
situationen: 
 

• Vem var inblandad? 
• Vilka var omständigheterna, angelägenheterna? 
• När skedde detta? 
• Var skedde det? 

 
Boud et al (1985; p.19) har definierat processen på följande vis: 
 
”…generic term for those intellectual and affective activities in which individuals engage 
to explore their experiences in order to lead to new understandings and appreciation.” 
 
Schön (1983) gjorde skillnad mellan två typer av reflektionsformer: reflection-on-action 
och reflection-in-action. Reflection-on-action avser en retrospektiv analys av en tidigare 
upplevelse, medan Reflection-in-action syftar till analyser som görs under 
upplevelseförloppet. Den senare avser alltså studier av ett händelseförlopp där analysen 
och teoritillämpningen sker parallellt med tiden för erfarenheten.  
I vår studie har denna metod tillämpats vid reflektion av våra egna erfarenheter av TED-
projektet. Vår analys är av typen ”reflection-on-action”, dvs. en retrospektiv analys av 
våra erfarenheter. Analysen sker på förloppet från första idéen till dess att 
kandidatuppsatsen påbörjades (se Bilaga 1-2). 

8.1.1 Dokument som datakälla 

De dokument som vi samlade in består av personliga reflektioner som studenter vid 
Marknadsakademien skrivit efter TED – projektet i form av en hemtentamen i kursen 
”Design as a Competitive Tool” som gavs av Företagsekonomiska institutionen vi 
Stockholms Universitet under våren 2006. 

8.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är insamlat material från tidigare studier/undersökningar, d v s redan utförd 
empiri inom området som har väsentlig anknytning till studien som föreligger. I vårt fall 
rör det sig om enkätundersökningar utförda av lärare i TED-projektet. Respondenterna 
utgörs av elever som deltagit i TED-projektet åren 2003 och 2004. Totalt bestod den 
undersökta gruppen av 31 respondenter, då endast design- och marknadsföringsstudenter 
är av intresse för studien. Vi har valt att använda oss av den del av materialet som utgörs 
av en uppgift där respondenten skall välja vilken  roll enligt Belbins 9 team roles (1993) 
man tycker passar bäst på de olika disciplinerna i TED.  Fördelningen mellan 
respondenterna är 12st industridesignstudenter och 19st marknadsföringsstudenter. 

8.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är i stort sett detsamma som en gruppintervju d v s en intervjusituation där 
flera respondenter får diskutera runt ett tema relativt fritt. Vi har valt att använda en 
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intervjuguide vid vår fokusgrupp men ändå varit öppna för vad respondenterna har velat 
diskutera inom temat. 

8.3.1 Fokusgrupp med studenter från Marknadsakademien 

De sex respondenterna var, under TED-projektet, deltagare i skilda grupper vilket 
följaktligen ökade spridningen på svaren. Emellertid fanns ett antal punkter varvid 
deltagarna kunde enas om. Dessa punkter förefaller därmed av störst intresse. 
Fokusgruppen ägde rum torsdagen den 6 april 2006 i Marknadsakademiens lokaler i 
Kräftriket. 

8.4 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
Med en kvalitativ intervju menas vanligen en intervju som förekommer i samband med 
en kvalitativ undersökning. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över 
specifika teman som skall beröras (intervjuguide) men intervjupersonen har stor frihet att 
utforma svaren på eget sätt. Frågorna behöver inte ställas i någon specifik ordning och de 
behöver inte alltid följa intervjuguiden. Intervjuguiden kan även komplimenteras med 
relevanta frågor som dyker upp under intervjuns gång.  

8.4.1 Gruppintervju med Konstfackelever 1 

Undersökningen berörde samma frågor som den tidigare genomförda fokusgruppen med 
marknadsföringsstudenter. Däremot låg huvudämnet inom denna grupp främst kring 
rollerna marknadsförare kontra designer, medan tidigare undersökning fokuserade mer på 
konflikterna och samspelet i TED. Ämnesskillnaderna ligger främst i deltagarnas skilda 
intressen vid tal om TED-projektet. Intervjun utfördes med två industridesignstudenter i 
Konstfacks lokaler den 19 maj 2006. 

8.4.2 Gruppintervju med Konstfackelever 2 

Till skillnad från fokusgruppen som ovan beskrivits, skedde vår gruppintervju med två 
designerns från samma TED-grupp.  Av den anledningen var svaren mer homogena och 
lika. De två respondenterna intervjuades fredagen den 7 april 2006 i Konstfacks lokaler 
på Telefonplan.  

8.5 TED – projektet 
TED – projektet ( Teknik Ekonomi Design) är ett gemensamt årligt återkommande 
projekt mellan Marknadsakademien vi Stockholm Universitet, Maskinteknikinriktningen 
vi Kungliga Tekniska Högskolan samt Industridesignutbildningen vid Konstfack. 
Eleverna utför projektet under sitt kandidatår med start i december och slutrapportering i 
mars. Eleverna delas in i interdisciplinära team med uppgiften att utveckla en produkt på 
ett tema. Under TED 2005/2006 då vi själva deltog i projektet var temat ”Emotionalized 
Technologies”. Grupperna är fria att själva finna former för samarbete. Rapportering sker 
löpande under projektet inför lärarna från respektive lärosäten och slutrapporteringen sker 
i seminarieform med närvaro av näringslivsrepresentanter. 
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8.6 Uppfattningar om disciplinernas roller i TED-projektet 
Vi som marknadsförare bar med oss en del förutfattade meningar om 
industridesigndisciplinen in i TED – projektet. Vi förväntade oss egentligen inte att vi 
skulle uppleva några större svårigheter i vårt samarbete med industridesignstudenterna. 
Det visade sig senare att just detta samarbete blev mycket spänningsfyllt och gav upphov 
till en mängd frågor hos oss angående rollfördelningen mellan industridesigner och 
marknadsförare i produktutvecklingsprocessen. (Se Bilaga 1 och 2) Vi för att stärka våra 
egna reflektioner valt att undersöka övriga TED – deltagares upplevelser av denna 
rollfördelning för att kartlägga de uppfattningar och konflikter som förekommer mellan 
dessa discipliner.  

8.6.1 Belbins ”nine team roles” - model  

Vi har haft tillgång till en del sekundärmaterial från tidigare årgångar av TED-projektet. I 
detta material har forskarna använt sig av en modell för olika teamroller som utvecklats 
av Meredith Belbin. Vi har sammanställt delar av sekundärdatan som ber respondenterna 
välja en av Belbins roller för varje disciplin och sammanställt dem i cirkeldiagram.Vi 
valde även att under våra fokusgrupper och intervjuer fortsättningsvis använda oss av 
denna modell och vi har bett respondenterna enas om vilken teamroll som passar bäst på 
respektive disciplin. Belbin (1993) illustrerar genom modellen rollernas styrka respektive 
svaghet. Denna modell avses användas vid analysering av gruppsammansättningar och 
rollfördelningen inom grupper. Belbin (1993) definierar en teamroll som följande: 
 
"A tendency to behave, contribute and interrelate with others in a particular way." 
 
Belbins teamroller beskriver ett beteendemönster som karaktäriserar en persons beteende 
i sina förhållande till andra människor med avsikt att underlätta arbetsgruppens framsteg. 
I vissa situationer är individen tvungen att överge sin huvudsakliga roll och anpassa sig 
till en annan roll istället. Ett sådant skifte kan framtvingas  p g a att det inte finns plats för 
en viss roll i gruppen eller för att den primära rollen redan är upptagen. Ett sådant byte av 
roller kallar Belbin (1993) för "att offra sin teamroll". Belbin delar in de nio teamrollerna 
i tre grupper: 
 

• Handlingsorienterade roller - Shaper, Implementer och Completer Finisher 
 

• Människoorienterade roller – Co-ordinator, Teamworker och Resource 
Iinvestigator 

 
• Rationella/intellektuella roller - Plant, Monitor Evaluator och Specialist 

 
 

ROLES AND DESCRIPTIONS – TEAM-ROLE 
CONTRIBUTION 

ALLOWABLE WEAKNESSES 

 
Plant: Creative, imaginative, unorthodox. Solves 
difficult problems. 

 
Ignores details. Too preoccupied to 
communicate effectively.  

Resource investigator: Extrovert, enthusiastic, 
communicative. Explores opportunities. Develops 
contacts. 

Overoptimistic. Loses intrest once initial 
enthusiasm has passed. 
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Co-ordinator: Mature, confident, a good 
chairperson. Clarifies goals, promotes decision-
making, delegates well. 

Can be seen as manipulative. Delegates 
personal work. 

Shaper: Challenging, dynamic, thrives on pressure. 
Has the drive and courage to overcome obstacles. 

Can provoke others. Hurts people’s feelings. 

Monitor evaluator: Sober, strategic and discerning. 
Sees all options. Judges accurately.  

Lacks drive and ability to inspire others. 
Overly critical. 

Teamworker: Co-operative, mild, perceptive and 
diplomatic. Listens, builds, averts friction, calms the 
waters. 

Indecisive in crunch situations. Can be easily 
influenced. 

Implementor: Disciplined, reliable, conservative and 
efficient. Turns ideas into practical actions. 

Somewhat inflexible. Slow to respond to new 
possibilities. 

Completer: Painstaking, conscientious, anxious. 
Searches out errors and omissions. Delivers on 
time. 

Inclined to worry unduly. Reluctant to 
delegate. Can be a nit-picker. 

Specialist: Single-minded, self-starting, dedicated. 
Provides knowledge and skills in rare supply.  

Contributes on only a narrow front. Dwells on 
technicalities. Overlooks the ’big picture’. 

 
Figur 11 The nine team roles. www.belbin.com 

8.6.2 Marknadsföringsstudenternas uppfattning om den egna rollen 

 
 
 
Figur 12 Marknadsförarnas uppfattning om sin egen roll i TED – projektet. 
 
Marknadsföringsstudenterna i vår fokusgrupp samt i våra sekundärdata såg sin roll i TED 
som mest lik rollen Co-ordinator enligt Belbin (1993).  Denna roll är människoorienterad 
och en roll med många ledaregenskaper som t ex förmåga att ta beslut, leda möten och 
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delegera. Utifrån detta resultat kan vi konstatera att marknadsföringsstudenterna gärna 
såg sig själv i en projektledarroll och de flesta ansåg sig även ha haft den rollen under 
projektets gång. Marknadsföringsstudenterna upplevde att saker och ting inte blev gjorda 
om inte de själva tog tag i dem. Deltagarna i fokusgruppen bestående av 
marknadsföringsstudenter upplevde även att de hade högre ambitioner och mer 
ansvarskänsla för projektet än de övriga disciplinerna. Detta gjorde också att man till viss 
del irriterade sig över designers ( och tekniker) för att de uteblev från möten och inte tog 
tillräckliga initiativ. Själva upplevde marknadsförarna att de tillförde struktur, drivkraft, 
idéer, kunskap om sitt område och en ledarkompetens. En del av respondenterna menade 
även att rapporten hade uteblivit utan deras disciplin. Marknadsförarna tyckte själva att 
deras styrka var deras kreativitet, kommunikationsförmåga och en fallenhet för att se till 
helheten. Däremot ansåg marknadsförarna sig själva som ”bortdribblade” i diskussioner 
kring detaljer, vilket de såg som designerns styrka 

8.6.2.1 Gruppsammanhållning 

Marknadsförarna var de som upplevde sig ha tagit ansvaret för att skapa en 
gruppsammanhållning. Detta skedde genom att marknadsförarna ordnade 
sammankomster och aktiviteter för den egna gruppen.  

8.6.2.2 Brist på respekt för marknadsföringskompetensen 

Marknadsföringsstudenterna tyckte att de andra disciplinerna inte hade något intresse för 
deras kunskap och kompetens. Detta visade sig bl. a i att de andra konstfackeleverna inte 
läste de rapporter som marknadsföringsstudenterna sammanställde över sin 
marknadsundersökning. Designern tog inte del i vad marknadsföraren pratade om och 
diskuterade aldrig marknadsföringsfrågor förutom någon enstaka gång då diskussionen 
handlat om positionering. Marknadsförarna upplevde att de inte fick något erkännande 
för sin insats som viktig för projektet.  
 
”De såg en som en idéspruta, that’s it. Men de ville själva ta besluten.” 
 
”De tyckte nog att vi tog mycket plats med tanke på vad vi tillförde.” 

8.6.2.3 Marknadsföringsstudenternas underläge i diskussioner 

 
Marknadsföringsstudenterna beskriver att de har ett sämre förhandlingsläge eftersom de 
är beroende av industridesignerns kompetens. Industridesignstudenterna uttrycker inget 
sådant behov av marknadsförarens kompetens. Detta leder till att industridesignern får ett 
starkt övertag i diskussioner. 
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8.6.3 Industridesignstudenternas uppfattning om marknadsförarnas 
roll i TED- projektet 

 
Figur 13 Designerna uppfattning av marknadsförarens roll i TED – projektet. 
 
Marknadsförarna såg alltså sig själva som ledare (Co-ordinator) men hur uppfattade då 
designstudenterna marknadsförarnas roll? Under de djupintervjuer som gjordes med 
designstudenter från TED enades de intervjuade om att Co – ordinator var den mest 
passande rollen för marknadsförarna. I våra sekundärdata från tidigare TED-projekt 
väljer designstudenterna rollen Resourse Investigator istället. Det intressanta är att rollen 
som Resourse Investigator skiljer sig rätt mycket från rollen som Co-ordinator. En 
Resourse Investigator är extrovert, kommunikativ och kontaktsökande men också en som 
tappar intresset då den första spänningen lagt sig. Denna roll stämmer dåligt med den 
ansvarsfyllda och mogna roll som marknadsföringsstudenterna själv tillskriver sig. I de 
reflektioner vi tagit del av omnämns både industridesigners och marknadsförarna som 
ledare i TED-projektet. Marknadsförarna omnämns som mer auktoritära medan 
industridesignerna har en ledarstil som karaktäriseras av en laissez-fair mentalitet (Bilaga 
6) 
 
Då vi under en gruppintervju men industridesignstudenter diskuterade vad 
marknadsförarna hade tillfört gruppen drog det ner några skrattsalvor eftersom 
designstudenterna inledningsvis hade lite svårt att uttrycka vad exakt marknadsförarnas 
bidrag bestått av. Deltagarna nämnde att de tyckte att marknadsförarna hade en större roll 
i slutet av projektet då man redan hade en produkt att marknadsföra. Den ena av 
designstudenter tyckte att marknadsförarna hade en större kunskap om entreprenörstadiet.  
 
I den andra intervjugruppen menade respondenterna att marknadsföraren tillförde mycket 
i projektet och att arbetet underlättades genom att dessa hade samma tankesätt som 
designerna. De upplevde att de båda disciplinerna befann sig på samma nivå och att de 
fanns en bra kommunikation dem emellan. Rollerna inom gruppen tyckte de förändrades 
under projektets gång, då olika discipliner stod för olika stor kraftansträngning beroende 
av vart i processen gruppen befann sig. Marknadsförarnas styrka menar 
designstudenterna låg i deras kunskap om marknaden, köpbeteende och människan som 
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skall köpa produkten. Som marknadsförarens svagheter nämndes att de är ekonomer. 
Ekonomer har det enligt respondenterna i denna intervjugrupp i allmänhet bättre ställt än 
medeltalet medborgare och de upplevs enligt dessa industridesignstudenter som mer 
likriktade i jämförelse med designern som är en mer unik och udda människa. 
Designstudenterna menade att de inte hade något att invända mot det arbete som 
marknadsföraren gjorde och att de därför inte uppmärksammade det arbetet så mycket. 
Mycket av det marknadsföraren gjorde uppfattades som självklart. 
 
Bilden av marknadsföring skilde sig åt mellan respondenterna. Under en av intervjuerna 
med konstfackelever tyckte en av deltagarna att marknadsföring inte behövs vid 
produktframtagningsprocessen utan tillämpas först när produkten är klar och skall säljas. 
Den andre deltagaren menade däremot att marknadsföring mycket väl kan ligga som 
grund för den framtagna produkten. Däremot var båda ense om att dessa discipliner bör 
arbeta avskilt, dock med löpande dialog. En av deltagarna tyckte att marknadsföring 
mycket väl kan vara nyttig att ha med vid vissa tillfällen, då detta håller kvar designerna 
på jorden och ser till vad som är verkligt och säljbart. Likaså är deltagarna ense om att det 
absolut finns utrymme för marknadsföring i näringslivet då de själva menar att de brister i 
kunskap om det kommersiella. En kommentar från en av designerna var att 
”marknadsföring används för att stärka en färdig produkt”. På frågan om 
marknadsförarna hade någon kompetens utöver det som industridesignern kunde erbjuda 
svarade dock båda deltagarna ”nej, inte egentligen”. 

8.6.3.1 Den realistiske marknadsföraren 

Något som designerna uppmärksammade under projektet var stelheten vid 
brainstormingsessionerna. De upplevde att folk var reserverade och återhållsamma. 
Anledningen troddes vara rädsla för hur idéerna skulle bemötas samt det faktum att 
deltagarna i grupperna inte kände varandra tillräckligt väl. Denna återhållsamhet är olik 
den attityd som designstudenterna har på sin utbildning, enligt dem själva. Likaså 
upplevdes en negativ attityd och kritik under brainstormingsessionerna vilket de inte 
själva är vana vid.  
 
Det man upplevde under brainstormingsessionerna går hand i hand med hur 
designstudenterna upplevde marknadsföringsdisciplinen, nämligen att den var kopplingen 
till verkligheten och präglad av realism. Med detta menade de att 
marknadsföringsdisciplinen hela tiden strävar efter att skapa något säljbart, något som 
möter en efterfrågan. Designstudenterna menade att de förstod nödvändigheten i denna 
inställning hos marknadsförarna men att sådan realism även skapar en begränsande miljö 
som inte ger utrymme för en kreativ process. Designstudenterna tyckte istället att denna 
kritiska hållning och verklighetsförankring hör bättre hemma i slutet av en 
produktutvecklingsprocess. 
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8.6.4 Industridesignstudenternas uppfattning av sin egen roll i TED- 
projektet 

 

 
Figur 14 Designerns uppfattning av sin egen roll i TED – projektet. 
 
Industridesignernas uppfattning om sin egen roll är väldig splittrad och fördelar sig i stort 
sett lika mellan fem olika roller nämligen Shaper, Specialist, Plant, Teamworker och 
Resource Investigator. Plant-rollen i ett team karakteriseras av någon som är kreativ, 
oortodox och löser svåra problem. Det framkom även i intervjuerna men 
konstfackstudenter att man såg industridesignern som individualistisk och att man gärna 
vill vara utmanande och personlig. En annan stark roll hos sig själv ansåg designern vara 
Specialist-rollen som står för någon som är envis, självgående och dedikerad med 
specialkompetens samt Shaper-rollen som är utmanande, dynamisk, provocerande och 
har förmåga att överkomma hinder. Dessa tre roller visar på individualister som går sin 
egen väg, som kan sin sak och vågar och orkar jobba för sina idéer. Andra roller som 
designers väljer till sig själva är intressant nog Resource Investigator vilket är samma roll 
man tillskriver marknadsföraren samt Teamworker vilket är intressant med tanke på att 
det är en roll som är mycket olik de individualistiska tre första rollerna. Orsaken till att 
designstudenterna är så splittrade i sin roll kan bero på flera olika saker. Kanske vill man 
inte framstå som en homogen grupp eller så har man inte i så hög grad reflekterat över sin 
roll i gruppen. Många designstudenter har varit ganska ovilliga eller ointresserade att 
ställa upp på intervjuer så vi antar att intresset för sådana här frågor inte är så stort.   
 
Industridesignstudenterna tror själva att de bidrog till TED genom visualiserande och 
idéer. I diskussion om detta nämner de även hur svårt det kan vara då de två designerna ej 
kan komma överens. Samtidigt nämner de även att de tycker att projektet har varit bra för 
dem, för att de lärt sig att motivera designval för personer som inte är helt insatta i 
design. De upplevde själva att deras styrka är att de lärt sig vara med i alla steg i 
produktutvecklingsprocessen, att de har en kunskap i att illustrera tankar samt att de kan 
designa med utgångspunkt från den information de får av övriga discipliner. De betonar 
även att de har en förståelse för kunden och slutanvändaren. Designstudenterna upplevde 
att deras bidrag främst låg i visualiseringssteget då idéerna blev verklighet. 
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”Det är en sak att snacka om saker och en annan sak att visualisera och se om man 
menar samma sak.” 
 
Deras svagheter anser de vara att de kan upplevas som nonchalanta, lata och 
ostrukturerade. De menar även att det bland designstudenter finns en oförmåga att se sin 
egen gräns, ”ribban finns inte”. Designstudenterna medgav även att de inte var vana att få 
kritik från personer från andra discipliner än sin egen, vilket var nytt men även värdefullt. 

8.6.5 Marknadsföringsstudenternas syn på industridesignstudenternas 
roll i TED-projektet 

 

 
Figur 15 Marknadsförarens uppfattning om designerns roll i TED- projektet 
 
När man jämför med uppfattningen som marknadsstudenterna hade av designerna ser 
man även här en ganska stor spridning i sekundärdatan men här är det Plant, Specialist 
och Teamworker som är de tre dominerande rollerna. Respondenterna i fokusgruppen 
menar däremot att designerna bäst passade som Specialist. Belbin (1993) beskriver 
Specialist-rollen som självtänkande, självdrivande och målmedveten. Specialisten tillför 
kunskap och färdigheter som är unika, däremot tillför de enbart kunskap inom sitt område 
och tenderar att gräva ner sig i teknikaliteter. Därmed missar Specialisten den 
övergripande bilden, d v s helheten. Marknadsförarna betonar specialistrollen mycket mer 
än vad designerna själva gör, på samma sätt som designerna betonar marknadsförarnas 
kommunikativa förmåga mer än vad marknadsförarna själva gör. Marknadsförarna 
pointerar ofta hur imponerade de är av designernas kreativa förmåga och de inser att de är 
beroende av denna kompetens. Det som retar dem mest är kanske just designerns förmåga 
att ibland idka utpressning med sin specialkompetens samt oförmåga att i vissa fall se till 
gruppens bästa framför sitt eget bästa. 
 
Trots många negativa åsikter om designdisciplinen nämndes även många positiva 
egenskaper hos motparten. Respondenterna tyckte bl.a. att designdisciplinen tillförde 
inspiration och därigenom engagemang, smarta lösningar, kompetens inom sitt område 
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och skissteknik som hjälpte till i processen. Designerna i deltagarnas grupper var, enligt 
respondenterna, mest aktiva i slutet av projektet dvs. strax innan slutdatumet. Hos 
designerna ansåg marknadsförarna att största svagheten låg i deras bristande 
kommunikationsförmåga.  

8.6.5.1 Den egenmäktige designern 

En del marknadsföringsstudenter uppmärksammade att designern började skissa på 
produkter innan man bestämt sig för vilken produkt man skulle utveckla vilket väckte 
irritation. Marknadsföringsstudenterna upplevde också att designstudenterna inte 
respekterade de beslut som togs i gruppen utan använde dem mer som inspiration. 
Marknadsföringsstudenterna uppfattade att konstfackeleverna ”körde sitt eget race” utan 
hänsyn till gruppen. En marknadsföringsstudent berättade om ett möte där 
marknadsförarna skulle presentera resultatet av marknadsundersökningen och det visade 
sig att designern redan hade gjort massor med skisser på färdiga produkter som han 
presenterade istället. Det hade förekommit att designstudenterna träffats utan den övriga 
gruppen för att ta beslut om produkten. Designstudenterna skyllde ofta på tidsbrist för att 
inte medverka under projektets gång men under den sista veckan presenterade de plötsligt 
en oförankrad lösning som de sedan vägrade kompromissa på något sätt. 

8.7 Förutsättningarna för TED - projektet 
 
Designstudenterna tyckte att samarbetet i TED gick som förväntat med tanke på de 
förutsättningar som gavs. Till skillnad från våra samtal med marknadsföringsstudenter ser 
vi här den skillnaden att designerna tycks ha tagit lättare på de konflikter som uppstått. 
Designstudenterna var överlag mycket mindre emotionella i sina uppfattningar av TED 
än marknadsföringseleverna. De talade inte uttryckligen om att de upplevt samarbetet i 
gruppen som konfliktfyllt.  
 
Det som framförallt kom fram i samband med intervjuer av industridesignstudenter var 
kritik mot själva upplägget av TED-projektet. I synnerhet kritiserades det faktum att alla 
hade så mycket andra åtaganden samtidigt. En designstudent erkände att han prioriterat 
bort TED eftersom kandidatarbetet upplevdes som mer viktigt. En del respondenter 
uttryckte förbättringsförslag inför kommande års TED t ex tyckte man att det skulle räcka 
om man bara ”körde hårt i en vecka utan andra åtaganden vid sidan av”. 
Designstudenterna upplever att bristen på information från lärare, angående hur 
samspelet mellan disciplinerna skulle ske, låg till grund för många av de svårigheter som 
uppstod. Projektet nådde därmed inte sin fulla kapacitet, då mycket energi lades på 
ineffektiva diskussioner. Diskussionerna menar respondenterna kunde ha undvikits 
genom att deltagarna i TED-projektet varit mer informerade om vad de kunde förvänta 
sig av varje disciplin och om alla haft mer kunskaper om varandras 
tillvägagångssätt/processer.  
 
Svårigheter menar de även uppstod pga. avsaknaden av ett företag med tillhörande 
mission, vision och affärsidé att utgå ifrån. Respondenterna påpekade att det i 
näringslivet alltid finns en fastsatt vision eller affärsidé som ligger till grund för 
produktutvecklingsprocessen. Denna vision är även född inom en viss disciplin som 
sedan präglar hela projektet. Idén till en ny produkt kan ibland komma från 
marknadsföringshåll och ibland från en designer eller tekniker. I TED-projektet saknades 
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detta och ingen av disciplinerna var i centrum, vilket skapade förvirring. En av deltagarna 
beskrev TED-projektet som att ”kasta ner fler olika discipliner i en påse och sedan skaka 
om”.  Med detta avsågs även att beskriva hur ostrukturerat projektet upplevdes.  

8.8  Projektledarrollen 
Marknadsföringsstudenterna trodde att de ofta befunnit sig i en inofficiell ledarroll p g a 
sin egen  sociala förmåga, engagemang och det faktum att marknadsföringsdisciplinen 
hade flest representanter. Marknadsföringseleverna uttryckte att ”man nog behövt en 
projektledare”. Bristen på en officiell projektledare gjorde enligt 
marknadsföringseleverna att denna roll föll på dem. Ingen av deltagarna i fokusgruppen 
hade haft en vald projektledare i sin grupp men de trodde att mycket av svårigheterna 
skulle ha kunnat undvikas om en sådan utsetts. Orsaken till att ingen projektledare utsågs 
i grupperna sades helt enkelt vara att ingen i gruppen kommit att tänka på den 
möjligheten. 
 
Åsikterna gick lite isär hos designstudenterna när det gäller marknadsförarens roll som 
projektledare. En intervjuperson uttryckte tydligt att designstudenterna hade förväntat sig 
att marknadsförarna skulle ta en sådan roll och att designstudenterna väntat sig en 
designbrief i början av projektet. Den andre såg istället industridesignern som den mest 
lämpade projektledaren eftersom de hade en bättre helhetssyn på projektet och eftersom 
de var den enda disciplin som deltog i alla delar av projektet. Allmänt var man till största 
delen emot att välja en officiell projektledare i gruppen. 
 
”det lätt känns för tungt för en person att få allt ansvar på sina axlar” 
 
”en projektledare gör bara att resten av gruppmedlemmarna blir lata och slutar ta 
initiativ”.  
 
Det fanns även viss positiv inställning bland de intervjuade industridesignstudenterna till 
idén om en projektledare eller åtminstone ”någon som för projektet framåt, det är skönt”. 
 

8.8.1.1 Designbriefen 

En del industridesignstudenter efterlyste en designbrief att jobba utifrån i vad de uppfattar 
som början av projektet. De marknadsföringsstudenter som deltog i TED var alla i teorin 
medvetna om att en designbrief borde ingå som input i designerns kreativa process men i 
praktiken tillämpades detta förfarande i långtifrån alla grupper. Marknadsförarna försökte 
trots allt nästan i alla grupper bidra med någon form av research i dokumentform även 
om man inte aktivt såg på det som en designbrief och fast man inte använde sig av någon 
mall för hur den skulle skrivas. Resultatet blev i flera fall att detta dokument av designern 
upplevdes som för långt och för fyllt av irrelevant text för att vara användbart i den form 
det levererades av marknadsförarna. 
 
På sida 43 i Bruce & Bessant (1983) finns en modell över vad som kan ingå i en 
designbrief. Denna bok ingår som kurslitteratur i kursen ”Design as a competitive tool” 
som marknadsföringsstudenterna gick parallellt med TED-projektet. 
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• Tidsramar 
Projektets tidsramar, mellan och slutrapportering, datum för lansering. 

• Standards 
ISO-standards, regleringar. 

• Marknad 
Kundprofil, marknadens storlek, uppskattad försäljning 
Kundens serviceförmåner 
Marknadsföringsmål 
Hur kommer produkten att säljas? 

• Konkurrens 
Konkurrentanalys, prismarginaler och produktsortiment. 

• Produktionsprocess 
Tillverkningsalternativ och begränsningar samt kostnader 

• Produktspecifikation 
Vad är det för produkt? Vad gör produkten? 
Hur fungerar produkten? Grundläggande krav, unika fördelar, varianter och 
säkerhet. 

• Material/tekniska detaljer 
Alternativ och begränsningar 

• Service 
Service och underhåll samt garantier 

• Försäljningspris 
• Testning 

Internt godkännande, godkännande från kunden, plan över testning av produkten. 
• Kvalitet/mål/plan 
• Mängd 

8.9 Ambitionsnivå 
Marknadsförarna upplevde att deras ambition var att verkligen skapa en produkt som 
skulle kunna sälja på riktigt ute på marknaden. Mot slutet av projektet fanns en viss 
besvikelse över hur projektet löpt. 
 
Designstudenterna trodde själva att marknadsföringsstudenterna upplevde dem som 
nonchalanta, vilket de själva även medger till viss del. En av deltagarna i fokusgruppen 
medger att det fanns en brist på engagemang pga. av att andra skolarbeten genomfördes 
parallellt med projektet. Samtidigt fanns det enligt designstudenterna ett missförstånd 
mellan disciplinerna, vilket de tror kan ha bidragit till att marknadsföringsstudenterna fått 
denna bild. Ett exempel är designbriefen som genererades från undersökningar gjorda av 
marknadsförarna. Resultatet blev ett flersidigt dokument som designerna menar var för 
långt och omfattande, därför orkade de inte läsa igenom det. Istället för att läsa materialet 
bad designstudenterna att marknadsföringsstudenterna skulle skriva en sammanfattning 
av resultatet, vilket naturligtvis upprörde marknadsförarna som arbetat hårt med denna 
undersökning.  

8.10 Skilda utbildningar – skilda språk 
Det huvudsakliga problemet som marknadsföringsstudenterna upplevde i projektet var att 
de båda disciplinerna ofta talade olika språk, detta trots att marknadsförarna initialt trott 



 

 36

annorlunda. Trots att designstudenterna tyckte att de talade samma språk som 
marknadsförarna belyste de även en del skillnader mellan disciplinerna som kan leda till 
missförstånd. Denna skillnad menar designstudenterna är ett resultat av olikheter i 
utbildningarna. De konflikter som uppstod under TED-projektet tror designerna berodde 
mycket på kommunikationen och graden av förståelse för varandra. Själva sade de sig 
inte ha förstått under projektets gång att de var tvungna att stämma av alla beslut med 
marknadsförarna. I diskussion om hur designstudenterna själva tror att marknadsförarna 
uppfattade dem, tror de att de kan ha upplevts som abstrakta och otydliga. 

8.11 Beslutsfattande i projektgrupperna 
Designstudenterna uppfattade det som att besluten i gruppen togs relativt demokratiskt 
och att alla vågade uttrycka sina åsikter. De upplevde att bästa argument fick gehör. I 
allmänhet upplevde de att de var ganska överens, i synnerhet med marknadsförarna. De 
upplevde även att beslut lätt fattades i projektet, dock med kortare diskussioner. 
Beslutsfattandet i projektgrupperna grundade sig enligt marknadsföringsstudenterna 
mycket på demokrati vilket de i praktiken tyckte innebar mycket ältande och 
diskuterande och en långsam beslutsprocess som försvårades av att alla gruppmedlemmar 
inte alltid dök upp på mötena där besluten fattades. Marknadsföringsstudenterna menade 
att de själva oftast tog en form av inofficiell ledarroll, och att beslut ibland togs genom att 
de ”skrek högst”. Den demokratiska processen ansågs som svårt i början av projektet 
innan varje individ funnit sin plats inom gruppen. Långa diskussioner om beslutsmodeller 
var inte ovanligt.  Om vissa beslut röstades det i gruppen. Ett sådant beslut var det 
avgörande beslutet om vilken produktidé som skulle användas. Grupperna kom fram till 
att de var tvungna att rösta om detta beslut eftersom gruppmedlemmarna inte lyckades nå 
konsensus. Beslutskriterier ställdes upp och röstningen genomfördes. Resultatet av 
omröstningen var att få var riktigt nöjda. Det diskuterade mycket i grupperna om hur 
beslut skulle tas. 

8.12 Arbetsmetoder 
Studenterna uppfattade att marknadsförare och designers använder liknande metoder t ex 
brainstorming och insamlande av data från omvärlden men att de tolkar resultaten på 
olika sätt vilket leder till missförstånd.  Marknadsförarna tenderar att stäva efter 
information om hela marknaden och alla intressenter med en utgångspunkt i att skapa en 
säljande produkt. Designern vill ha inspiration till sin egen kreativa process i form av 
nyckelord och centrala termer. I början trodde studenterna att de båda disciplinerna hade 
ett liknande tankesätt men senare i arbetet visade det sig att arbetssätten var väldigt olika. 
Marknadsföringsstudenterna upplevde att de själva hade ett mer strukturerat sätt att 
arbeta på jämfört med designstudenterna. Designstudenterna upplevdes av 
marknadsföringsstudenterna som svåra att bedöma kompetensmässigt. Två svårigheter 
som nämndes specifikt var att designstudenterna inte verkar vara vana vid 
rapportskrivning och att de visserligen kan kommunicera mycket muntligen men inte vill 
skriva ner saker på papper. I vissa grupper hade marknadsföringstudenterna upplevt att 
designstudenterna verkade tycka att rapportskrivningen helt skulle tillfalla 
marknadsföringsstudenterna. Trots att marknadsföringsstudenterna konstaterat dessa 
skillnader i arbetssätt tillägger de efteråt att dessa skillnader mycket väl kan bero på 
skillnader i personkemi och inte på att de tillhör olika discipliner. Detta pga. att vissa 
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grupper har lyckats bättre än andra. En generell uppfattning bland marknadsförarna var 
att designerna i projektet underskattade de andra disciplinernas förståelse för design. 

9 Diskussion 

9.1 Metafor 
Den ökade designrollen har medfört att en överlappning skett mellan designdisciplinen 
och marknadsföring i form av intressefrågor. Emellertid ser vi svårigheter i att göra en 
fusion av de båda disciplinerna, då vi anser de vara för olika. Marknadsförarens 
strategiska och holistiska perspektiv kan ej förenas med designerns fokus vid detaljer och 
praktiska förmåga. Förhållandet, anser vi, påminner om relationen mellan en 
fotbollstränare (marknadsföraren) och en fotbollsspelare (designer). Spelaren är den som 
besitter den praktiska talangen och skapar, medan tränaren äger kunskap i det taktiska 
och strategiska i spelet. Tränaren är i högsta grad delaktig i det praktiska utförandet, 
liksom spelaren vid planläggning av strategi och taktik. En dialog och ett utbyte sker 
mellan båda parter, trots att båda har fokus på en specifik uppgift. Med andra ord 
utesluter inte detta att spelaren kommer med ett förslag som leder fram till den idealiska 
taktiken för den kommande halvleken (projektet). Det går heller inte att utesluta att 
tränaren inser att en spelare borde använda andra benskydd (material) inför den 
kommande halvleken (projektet). Att det finns ett ömsesidigt förhållande och beroende 
mellan de båda parterna är uppenbart. Utan dialog förlorar tränaren kontrollen och spelet 
kommer följaktligen inte överensstämma med den bestämda taktiken. En spelare som 
tappar dialogen med sin tränare kan liknas vid en huvudlös praktiker, som alltså inte vet 
exakt vad han skall göra på planen. Naturligtvis har en bra spelare liksom en bra designer 
en aning om vad som krävs och kommer förmodligen att göra en godkänd prestation. 
Däremot kommer spelarna ej att kunna prestera maximalt, eftersom de saknar det taktiska 
och strategiska. En sammanslagning av de båda är otänkbart. För inte kan en tränare vara 
spelare eller en spelare tränare? Jo, naturligtvis är detta möjligt. Likadant gäller 
marknadsförare och designers. Detta bygger dock på att spelaren har en förståelse och 
kunskap i det strategiska och taktiska och tränaren talangen till det praktiska. I 
fotbollsvärlden ser vi ofta gamla spelare som blir tränare, detta beror på att de skapat en 
know-how i hur spelet fungerar. Sällan ser vi däremot att tränare blir spelare, vilket beror 
på att de saknar den praktiska talangen eller färdigheten. Vi menar att förhållandet är det 
samma då det gäller marknadsförare och designers. Dvs. vi ser en större möjlighet för 
designers att bli marknadsförare än tvärtom. Detta pga. att den praktiska talangen ej kan 
läras upp i samma utsträckning som den strategiska kunskapen. När vi skriver att 
sammanslagningen av de båda är otänkbart, avser vi utbildningen av de båda. Design 
kräver en specialistutbildning för att kunna ge utrymme för talangen att växa, därav 
skulle inte marknadsföring som generalistutbildning hjälpa utan stjälpa designerna. 
Skulle de båda utbildningarna slås samman leder detta även till att de som saknar den 
praktiska förmågan, dvs. strategerna, söker sig till en annan utbildning. Med andra ord 
skulle utbildningen bli alldeles för spretig och okoncentrerad. Ämnesområdena kräver sitt 
utrymme pga. av deras omfattning. Däremot ser vi inga problem i att komplettera sin 
design utbildning med en marknadsförings utbildning eller vice versa, snarare ser vi en 
styrka i detta. I arbetslivet blir det emellertid svårt att fokusera på båda, i och med att den 
ena ligger på en strategisk nivå och den andra på en praktisk. En omöjlighet? Nej, men 
det är svårt. 
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9.2 Orsaker till problematik i TED 

9.2.1 Kunskapsbrister 

I vår undersökning har vi identifierat olika former av kunskapsgap. Dessa menar vi ligger 
som grund för delar av den upplevda problematiken i TED-projektet. 
Marknadsföringsstudenterna skall vid tidpunkten för genomförandet av TED-projektet, 
varit införstådda med ”vad, hur och när” de skall agera i ett interdisciplinärt team. Vi 
menar att kunskapsbristen inte ligger i det teoretiska, utan svårigheter uppstod vid 
praktisk tillämpning av teorierna. Anledningen till att detta blev svårt menar vi är en 
produkt av projektets upplägg, vilket kommer att behandlas senare i diskussionen.  
Problem i form av kunskapsbrister kan överbryggas genom tydlig information eller 
erfarenhet av liknande projekt. 
Vi menar även att de olika disciplinernas kunskap eller intresse för integration varierade. 
Designerna har tydligt visat att de stävar efter en ökad integrering av design, men litet 
intresse finns för att integreras med övriga discipliner. Därav saknas koppling till 
Svengrens (1995) resonemang om gemensamt arbete genom 
produktutvecklingsprocessen. Med Svengrens (1995) avhandling som guide initierade 
marknadsförarna ett projekt där endast de strävade efter väldigt hög integration. 

9.2.2 Ambitionsnivå 

Problem och irritation uppstår i regel även i ett projekt som TED, då ambitionsnivån är 
ojämnt fördelad mellan de representerade disciplinerna. När vissa lägger ribban högt och 
andra lågt medför det att den förstnämnda tvingas släpa på den sistnämnda (Bilaga 1). En 
sådan situation leder lätt till konflikter. Den ena parten uppfattas som stressande och den 
andra som lat. Detta omnämndes bl.a. i vår fokusgrupp med marknadsföringsstudenter, 
där det upplevts som ett stort problem i en av grupperna (Bilaga 9).  

9.2.3 Olika fokus i produktutvecklingsprocessen 

Enligt vår uppfattning ser designdisciplinen TED som ett projekt för framtagning av en 
produkt, vilket inte stämmer överens med vår egen bild (som marknadsförare). Vi menar 
istället att projektet syftar till att skapa kundnytta. Som marknadsförare ligger vår fokus 
inte enbart på utformningen av designen och skapandet av den fysiska produkten, utan vi 
ser även till det strategiska. Produkten är endast en del av en process som avser skapa 
kundnytta. Marknadsförarens arbete börjar därmed innan designerns upplevda projekt 
påbörjas. Designstudenterna verkar se designbriefen som starten på 
produktutvecklingsprocessen och TED, målet är följaktligen den färdiga fysiska 
produkten. 
Designstudenterna uttryckte ofta att de inte riktigt visste vad marknadsförarna skulle 
bidra med i produktutvecklingsprocessen och då antar vi att de menar just det fysiska 
utformandet av produkten. Vid den framtagningen av den fysiska produkten bidrar vi 
enbart med designbriefen, undersökningskunskaper och förståelse för efterfrågan. Därav 
kan vår roll te sig tämligen obetydlig. Om designerna utöver detta ser TED enbart som ett 
projekt för framtagning av den fysiska produkten försvinner mycket av marknadsförarens 
roll. Av denna anledning menar vi att designerna fått sin bild av att 
marknadsföringsstudenterna inte kan tillföra något utöver deras egna kunskaper. 
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9.2.4 Revirtänkande 

Eftersom marknadsföringsstudenterna initierade arbetet ambition om hög integration, 
menar vi att de övriga discipliner kom att framstå som förespråkare för en sekventiell 
utvecklingsprocess. Med vilja att vara med och påverka de flesta beslut i processen 
skapade marknadsföringsstudenterna en orolig miljö i gruppen. I och med att 
marknadsförarna vill vara delaktiga i alla processer, menar vi att de övriga disciplinerna 
kände sig hotade då de ansåg att detta var deras områden. Den besvarande attityden 
upplevdes som revirbeskyddande och tog sin form i en del gruppen genom att discipliner 
lade veto i den föreliggande frågan. I paritet till de övriga disciplinerna menar vi därför 
att marknadsförarna initialt sett var mer flexibla och villiga till integration. Allteftersom 
arbetet fortskred förändrades emellertid denna inställning i vissa grupper och 
marknadsförarna kom att ”möta hårt med hårt”.  
  
”Marknadsförarna hade en massa åsikter om skisserna som nog inte riktigt levde upp till 
vad vi hade förväntat oss och designerna försvarade sig med händer och tänder. Luften i 
rummet gick att skära med kniv och jag tyckte bara att allt var väldigt besvärligt. Jag 
tolkade hela situationen som en prestigekamp mellan marknadsförarna och designerna 
där det gällde vem som skulle ha makt att bestämma om produktens design.” (Bilaga 1) 
 
Marknadsförarnas arbetssätt kan även kopplas till deras upplevda roll i gruppen, vilket 
kommer att beröras senare i diskussionen. 

9.2.5 Diffus bild av egen roll 

Både designstudenter och marknadsföringsstudenter uttryckte att de såg 
marknadsförarens roll som belägen någonstans utanför det egentliga projektet, i början 
eller efter produktutvecklingsprocessen. I detta ser vi en förvirring hos marknadsförarna 
som då själva enbart upplever TED som en framtagningsprocess för en fysisk produkt, 
istället för att beakta helheten och se på projektet som en process för att skapa kundnytta. 
Detta menar vi är kopplat till hur man ser på TED som projekt och hur projektet är 
upplagt, vilket kommer att beröras senare i diskussionen. Pga. av marknadsförarnas 
svårigheter att finna sin roll i TED letas en annan roll upp. Marknadsföringsstudenterna 
intar därmed rollen som projektledare och administratör för kollaborationen. Då denna 
roll upplevs ligga utanför det faktiska arbetet i TED, söker marknadsföringsstudenterna 
även påverka de övriga disciplinerna. Framförallt utsätts designerna för hårda 
påtryckningar, som ett resultat av våra förkunskaper inom området och bristande 
kunskaper i det tekniska ämnesområdet. Detta besvaras följaktligen med 
revirbeskyddande argumentationer och konflikter. Anledningen till att marknadsförare 
har lättare för att förvirras, då det gäller rollen i gruppen, är kopplad till den abstrakta 
naturen hos disciplinen. Som designer råder det ingen förvirring kring vad som skall 
göras, då deras arbete är praktiskt och därför mer konkret. Därmed blir det lättare att 
avgöra vart designerns fokus skall ligga. 

9.2.6 Subkulturer 

I projekt TED och i alla organisationer finns subkulturer. Dessa kan antingen undergräva 
verksamheten eller överbrygga problem mellan olika avdelningar/discipliner. I TED 
projektet fanns generelltsätt en tydlig gräns mellan de olika disciplinerna, vilket i vissa 
fall förstärkte revirtänkandet. Hade istället en subkultur uppstått mellan personer från 
olika discipliner kunde denna relation skapat möjligheter till att överbrygga konflikter 
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inom gruppen. Genom att skapa en personlig relation med personer från andra discipliner, 
istället för att enbart beakta sig själv som representant från respektive disciplin, skapas en 
mer näringsfull gruppdynamik. Därav menar vi att ett fundament bestående av sociala 
kontakter med personer i gruppen, först bör läggas innan projektet påbörjas. Detta 
kommer sålunda att gynna sig i det framtida projektet. Dessvärre är inte detta alltid 
möjligt i TED beroende på tidsbegränsningar och andra faktorer, vilket även är lärorikt då 
alla projekt i näringslivet inte alltid sker mellan personer som känner varandra sen 
tidigare.  

9.2.7 Kommunikation 

Kommunikationen mellan design- och marknadsföringsdisciplinen anser vi var 
bristfällig. Inte alla grupper upplevde att antal tillfällen för kommunikation var för få, 
detta motsäger emellertid inte vi heller. Däremot menar vi kommunikationen brast då 
disciplinerna trodde att de förstod varandra. Förståelsen för varandras språk var inte 
fullständigt. Som exempel ansåg marknadsförarna att designerna hängde upp sig på 
detaljer i hur de ville att designen skulle se ut. Detta problem ligger kanske inte hos 
designerna som tagit fasta på en detalj i marknadsförarnas förslag utan en brist på 
förståelse från marknadsförarnas sida. Om det endast var en detalj understryk detta. 
Samtidigt krävs från designerna att de gör klart för sig exakt vad som menas med de 
förslag de får. Kommunikationsproblemen är fruktansvärt basala av sin natur och kan 
egentligen lösas genom utökad kommunikation. Utöver detta krävs en förståelse och ett 
tålamod för de frågor som uppstår.  

9.2.8 Kompetens 

Ett upplevt problem i TED, som framförallt är kopplat till den tekniska disciplinen, är 
kompetensen. Vi avser här ej att det finns brist på kompetens inom någon disciplin. 
Däremot har det väckts frågor kring hur grupper i TED kunde besluta att elektroniska 
produkter när deras tekniska kompetens är specialiserad på maskinteknik. Om gruppen 
har en viss kompetens tillsammans varför inte avgränsa sig inom det område gruppen 
kan? Det förefaller helt onaturligt att göra något som inte ligger inom deras 
ämnesområde. Då bör istället en tekniker med specialkompetens inom elektronik kopplas 
in. Likaså gäller design av logotyp, bör inte detta skötas av en grafisk designer och inte 
en industridesigner? 

9.2.9 Projektets upplägg 

TED projektets upplägg i dagsläget menar vi missgynnar marknadsförare till viss del. Då 
projektet saknar koppling till ett verkligt företag finns ingen affärsidé, vision eller image 
att spinna vidare på. I vårt fall inleds projektet med en uppgift som bygger på att gruppen 
skall finna ett namn och göra en logotyp. Om detta skall tolkas som ett försök att skapa 
ett fiktivt företag (enligt perspektivet ”Hönan” nedan), har inte detta framgått tillräckligt 
starkt i början av projektet. Utan det fiktiva företaget kan utrymmet för marknadsföring i 
början av projektet kännas litet och detta menar vi kan ge upphov till förvirring i vilken 
roll som tillfaller marknadsförarna i gruppen. TED ses då som ett projekt för framtagning 
av en fysisk produkt istället för en process för att skapa kundnytta. Detta medför att 
marknadsförarna blir, som i vårt fall, alldeles för produktfokuserade, vilket är fel då de 
skall se till det strategiska. Det bör understrykas att detta gäller projektet TED, där 
erfarenhet av liknande projekt oftast saknas hos marknadsförarna. Därför föreslår vi att 
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en stödperson tilldelas varje grupp som har erfarenhet av liknande projekt och kunskap 
där vi saknar det. 

9.3 Vilket kom först hönan eller ägget? 
Nedan presenteras de två synsätt såsom vi menar att man kan se på projektet TED. Dessa 
två perspektiv tar utgångspunkt från olika vinklar, ”hönan” (företaget) och ”ägget” 
(produkten). 

9.3.1 Hönan 

Ur detta perspektiv inleds TED-projektet med en kreation av ett fiktivt företag. Detta sker 
genom idégenerering och framtagning av affärsidé samt affärsplan. Utifrån detta finns 
givna premisser som skapar riktlinjer för vilken slutprodukten blir. Följaktligen kommer 
kundnyttan att finnas inom det framtagna företagets affärsområde och kompetens. 
Perspektivet går i linje med dagens TED som inleds med namngivning och skapande av 
logotyp. Problematik ligger emellertid i att gruppen genom detta förfaringssätt målar in 
sig ett hörn och kan endast skapa en produkt som överensstämmer med deras affärsidé. 
Detta sätter gränser för det kreativa tänkandet och motarbetar vad vi anser att mycket av 
TED innebär. Samtidigt känns även förfaringssättet onaturligt. 

9.3.2 Ägget 

Genom perspektivet ”Ägget” strävar TED-projektet efter att efterlikna verkligheten i 
större utsträckning, då företaget växer fram kring en produkt. Den sammansatta gruppen 
utvärderar initialt sina respektive kompetenser för att där finna en avgränsning av 
arbetsområde. Därefter sker identifiering av kundnyttan som skall behandlas. Först här 
påbörjas alla parallella processer. När designen, tekniken och marknadsplanen är 
färdigarbetad tas en affärsplan fram.  

9.4 Syn på integrerade team 
Vid början av TED-projektet hade vi en bild av hur interdisciplinära samarbeten bör 
göras. Vår bild har genom denna kandidatuppsats reviderats. Den ursprungliga 
inställningen till tvärdisciplinära samarbeten genomsyrades av en strävan för så hög 
integration av disciplinerna som möjligt. Dvs. att gemensamt gå hand-i-hand genom hela 
processen. På så vis skulle vi skapa den bästa möjliga produkten. Detta synsätt ledde 
emellertid till kaos. Dels för att de övriga disciplinerna inte delade denna uppfattning, 
dels för att det ledde till att vi marknadsförare blev alldeles för produktfokuserade. Att 
gemensamt gå igenom en produktutvecklingsprocess med helt integrerade discipliner 
kräver att varje disciplin är aktiv vid varje del av processen. Därför blir även detta 
tillvägagångssätt ineffektivt och i vissa fall även hämmande. Vi anser att om ett sådant 
förfaringssätt skall fungera krävs det att vissa krav är uppfyllda, bl.a. att deltagarna… 
 
… känner varandra väl 
… har god erfarenhet av liknande projekt 
… vet vilken kompetens gruppens medlemmar har 
… vet vad som kan förväntas av övriga medlemmar 
… litar på varandra 
… vet exakt när de själva skall vara mest aktiva 
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… vet exakt hur de skall arbeta  
… har god kännedom i varandras arbetsprocesser och behov 
 
Med andra ord anser vi att en sådan samarbetsform kräver perfekta förutsättningar för att 
det ska vara mest effektivt. Kritiken kan ta form genom det gamla ordspråket ”ju fler 
kockar, ju sämre soppa”.  Risken för att problemen blir fler och/eller större finns dock i 
och med att det inte handlar om kockar utan att gruppen består av personer med olika 
disciplinära bakgrunder.  
 
I stället menar vi att de olika disciplinerna bör ha god kunskap i vad de ska göra i 
projektet, men även kunskap om vad de övriga disciplinerna ska göra. Dessutom krävs en 
förståelse för varandras arbetsprocesser. Skillnaden ligger dock i att disciplinerna jobbar 
parallellt med sin egen del av projektet och stämmer av med de övriga disciplinerna. En 
dialog förs löpande under projektet och grupperna möts kontinuerligt för att stämma av 
vart i processen varje grupp befinner sig. Här finns det utrymme för att diskutera 
varandras problem och använda varandra som bollplank för det fortsatta arbetet. Genom 
kunskap i vad varje enskild disciplin skall tillföra undviks emellertid de problem som 
uppdagades i TED-projektet nämligen revirförsvarande och att vissa discipliner lägger för 
mycket energi på andra discipliners arbetsuppgifter. 

9.5 Överlappningens natur 
Den initiala uppfattningen vi hade var att det fanns en överlappning mellan designers och 
marknadsförare. Hur denna överlappning såg ut var emellertid oklar. Överlappning menar 
vi ej överstiger gränserna för disciplinerna i mening av arbete. Det rör sig snarare om en 
intressefråga, där de båda har åsikter om hur saker och ting ska kommuniceras genom de 
visuella medel som företag handgripligen använder i dagens samhälle. Konflikter kan 
undvikas genom förståelse för varandras processer och kunskaper/erfarenheter i hur man 
själv som designer/marknadsförare skall arbeta i ett interdisciplinärt samarbete. 

9.6 Vad tillför de olika disciplinerna till 
produktutvecklingsprocessen? 

Liksom fotbollsmetaforen illustrerar ovan är det ingen fråga om de olika disciplinerna 
tillför något till produktutvecklingsprocessen. Det framgår tydligt att de båda berikar med 
sin respektive input i processen. Distinktionen mellan vad de två tillför förefaller även 
klar efter vår studie. Marknadsföringsdisciplinen bidrar med sitt strategiska och holistiska 
perspektiv. Synsättet präglas av den kunskap som disciplinen besitter om marknaden, 
efterfrågan och kunden. Designdisciplinen bidrar med sin förmåga att se till detaljer och 
kundens bästa. Detta synsätt tar sin form genom förståelse för ergonomi, slutanvändare 
och design. Genom sin kreativa process hittar designern möjligheter till att finna 
produkter som passar kunden. Liksom marknadsföraren vet hur denna produkt skall 
marknadsföras för att tilltala den avsedda målgruppen. Används de båda disciplinerna rätt 
kompletterar de varandra, snarare än konkurrerar med varann.  
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9.7 Finns det en tydlig gräns mellan de olika disciplinernas 
arbetsområden, vad skiljer dem åt? 

Även denna fråga berörs av metaforen ovan. Det som skiljer de båda åt är den nivå på 
vilket disciplinen är aktiv. Marknadsföraren arbetar på en strategisk nivå, medan 
designern arbetar praktiskt med framtagning av produkten utifrån de strategiska direktiv 
som angetts från marknadsföraren. Eftersom marknadsförarens (till skillnad från 
designerns) intresse sträcker sig långt efter den fysiska produkten är framtagen, skiljer sig 
de båda även i detta.  

9.8 Medför den ökade designintegrationen att 
marknadsföringsrollen inom företagsvärlden är hotad?  

Våra resultat visar tydligt att marknadsföringsrollen inom produktutvecklingsprocessen ej 
är hotad. Detta antagande bygger på att vi ser att marknadsföraren har en tydlig strategisk 
och konceptuell betydelse i det interdisciplinära samarbetet. På så vis menar vi att 
designern och marknadsföraren inte konkurrerar mot utan kompletterar varandra. 
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Bilaga 1 

Reflektion över TED - projektet 

av Pia Vuorinen 
 
Fröet till denna kandidatuppsats började med ett case-arbete jag gjorde tillsammans med 
tre andra studenter från Marknadsakademien under vintern 2005. Vår uppgift var att 
utreda marknaden för servicedesign i Sverige på uppdrag av designkonsultföretaget 
Ergonomidesign. Vi hade läst en hel del om designmanagement i vår utbildning under 
höstterminen och var redan introducerade i designens värld. Vi hade lärt oss att 
marknadsföring och design hör ihop och vi hade lärt oss om hur viktig det är med 
integrerad design i företag som sysslar med produktutveckling. 
 
Servicedesign var däremot något nytt för oss och om jag skall vara ärlig så rådde det 
åtminstone för mig en total begreppsförvirring. Jag tror faktiskt att det tog mig en månad 
att överhuvudtaget släppa min förutfattade mening om servicedesign och verkligen 
försöka förstå detta koncept. Jag har ännu inte fattat vad det går ut på, jag misstänker att 
det hela bara är en omkonstruktion av något befintligt och ett sätt för industridesigners att 
gå in på en ny marknad.  
 
Jag kände mig ibland rätt korkad, i synnerhet då vi besökte Ergonomidesign för att 
diskutera arbetet. Ibland kom jag på mig själv med att undra om det verkligen var i mitt 
intresse som marknadsförare att hjälpa en annan profession (industridesignern) med att 
göra inträde på mitt revir. Det låter ganska fånig så här i efterhand men jag kände mig 
helt enkelt hotad i min yrkesroll. 
 
Caset för Ergonomidesign fullbordade det identitetskaos som en hel termins studier med 
designtema byggt upp. Design är så otroligt viktigt. Allting är design. Vi fick höra minst 
tusen olika definitioner på ordet design, men jag kan fortfarande inte återge en enda. 
Gränsen mellan design och marknadsföring kändes suddig och flytande och min spontana 
tanke var att design verkade vara så mycket viktigare än marknadsföring.  
 
Jag minns i synnerhet någonting som sades i en av de intervjuer vi gjorde med en 
marknadsföringschef.  Han sa att marknadsföring var något som man antingen hade eller 
så hade man det inte. Att det inte var någonting man kunde lära sig på universitetet. Jag 
minns att jag funderade på hur man kunde veta ifall man hade 
”marknadsföringsförmågan” eller inte. Vad betecknade en marknadsförarpersonlighet, 
för det måste ju handla om ett personlighetsdrag eftersom det verkade vara medfött. Man 
skulle kunna argumentera att designerns yrkesskicklighet också den grundare sig i en 
estetisk begåvning som man inte kan lära sig, men detta är en tanke som jag får i 
skrivande stund och det var inget jag reflekterade över under den här tiden. 
 
Efter arbetet för Ergonomidesign deltog jag i ytterligare ett designrelaterat projekt, det 
s.k. TED-projektet (Teknik-Ekonomi-Design). Uppgiften var att i ett interdisciplinärt 
team  av teknik-, marknadsförarings- och industridesignstudenter under åtta veckor 
utveckla en produkt på ett tema.  



 

 3

Gruppindelningen skedde så att vi marknadsförare delade in oss i grupper och så 
slumpades vi in i grupper med designers och tekniker. Min grupp bestod förutom mig av 
fyra marknadsföringskillar, två industridesignkillar samt fem tekniker varav endast en 
tjej.  
 
Jag gick in i detta projekt med väldigt hög ambitionsnivå som jag tror jag delade med de 
andra marknadsföringsstudenterna i min grupp. Förutom en hög ambitionsnivå tog jag 
med mig de tankar som case-arbetet hade väckt vilket gjorde att jag kände mig 
underlägsen de andra disciplinerna. Jag visste inte riktigt om den kompetens som jag 
bidrog med var relevant för arbetet. Det är lätt att se vad en tekniker eller en  
industridesigner bidrar med vi skapandet av en ny produkt. De har specifika färdigheter 
och kunskaper som inte jag har men alla har väl ett hum om marknadsföring, de flesta 
utbildningar innehåller ju marknadsföring nuförtiden. Det kändes kort och gott som om 
jag hade en del att bevisa. 
 
Vi träffades för första gången på ett mingel ute på Konstfack där gruppindelningen ägt 
rum.  Ingen av de två industridesignerna var närvarande. Stämningen var nervös och det 
var mest marknadsförarna som försökte hålla igång en konversation. Det råkade sig också 
så att det var marknadsförarna som tog huvudansvaret för att gruppen skulle lära känna 
varandra och vi ordnade en bowlingkväll med middag som var riktigt lyckad förutom att 
ingen industridesigner var närvarande. Ingen verkade riktigt veta var de höll hus och det 
hela började bli lite olustigt. Det förekom även en viss irritation över att ingen av dem 
hört av sig. 
 
Till slut träffades vi på en introduktionsföreläsning till projektet där det var meningen att 
vi skulle presentera gruppens namn och logga. Vi hade under vår bowlingkväll hittat på 
ett namn åt gruppen och en av marknadsföringskillarna hade ritat logotypen. Det visade 
sig att en av industridesignerna (vi kan kalla honom A), utan att ha träffat gruppen en 
enda gång, hade gjort en egen version på både logotyp och namn. Det blev omröstning 
och industridesigner A:s förslag röstades ner. A deltog på det efterkommande mötet och 
brainstormingen men försvann sedan ur projektet och deltog inte särskilt ofta i 
presentationer eller möten efter detta. Vi fortsatte alltså med endast en designer (B) i 
gruppen. Som tur är var B väldigt trevlig och han gav intryck av att vara väldigt duktig 
och han var också en väldig resurs genom hela arbetet. Ibland lät den första 
industridesignern A höra av sig genom B och han skyllde för det mesta på att han var så 
upptagen med sitt kandidatarbete.  
 
Detta var under idéprocessen i början då vi arbetade fram ett problemområde och gjorde 
marknadsundersökningar. Denna del av projektet drog ut en del på tiden främst för att 
största delen av arbetet föll på oss marknadsförare och de andra verkade inte intresserade 
av att hjälpa till trots att vi bjöd in dem till det. Industridesigner B uttryckte under denna 
period ett missnöje med det underlag som marknadsförarna jobbat ihop och jag fick 
intrycket att han ville ha informationen presenterad på ett relativt färdigtuggat sätt 
nedkokat endast till de absolut väsentligaste slutsatserna. All den övriga informationen 
som vi presenterade var liksom inte intressant vilket var lite förvirrande för oss som 
försökte måla upp hela den aktuella marknaden. Intresset för marknadsförarnas resultat 
var väldigt litet i gruppen och både tekniker och designers verkade tycka att det var vårt 
fel att projektet drog ut på tiden. Marknadsförarna var irriterade på denna inställning 
eftersom vi verkligen kände som om vi var de enda som gjorde något i projektet. 
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Personligen fick jag mina tidigare tankar bekräftade och tvivlade själv ofta på att våra 
ansträngningar med marknadsplanen upplevdes som oviktig formalia för projektet. 
 
” Ok, nu ska vi bara genomföra en bra brainstorming och sen kan vi börja skissa, 
äntligen. Nu har marknadsförarna haft sitt lilla roliga och nu är det designernas tur” 
          
Designer A dök upp igen lagom tills de första skisserna skulle göras. Vi var alla väldig 
förväntansfulla då de första alstren skulle presenteras. Det som hände efteråt var att 
gruppen hade sitt första riktigt spända läge. Det blev diskussion om vilka funktioner 
produkten skulle ha. Designerna hade presenterat massor med plakat fulla med skisser av 
allt från små håriga bollar till något som i mina ögon såg ut som ett USB-minne. 
Personligen fattade jag inte under hela detta möte riktigt var någonstans i alla dessa 
skisser som den färdiga produkten gömde sig.  
 
Marknadsförarna hade en massa åsikter om skisserna som nog inte riktigt levde upp till 
vad vi hade förväntat oss och designerna försvarade sig med händer och tänder. Luften i 
rummet gick att skära med kniv och jag tyckte bara att allt var väldigt besvärligt. Jag 
tolkade hela situationen som en prestigekamp mellan marknadsförarna och designerna 
där det gällde vem som skulle ha makt att bestämma om produktens design. Efter mötet 
var stämningen bland marknadsförarna lite chockad och vi visste nog inte riktigt om vi 
hade blivit överköra eller inte. Diskussionen fortsatte på kvällen över datorn och nästa 
morgon träffades marknadsförarna enskilt för att diskutera. Vi kände oss plötslig 
åsidosatta från hela projektet som vi arbetat så mycket på. Vi var arga över att designerna 
inte var öppna för förändringsförslag eftersom de tyckte att tiden var för knapp för 
sådant. Några marknadsförare var ordentligt upprörda medan jag själv i ärlighetens namn 
inte riktigt såg det viktiga i att driva igenom de aktuella ändringarna till varje pris. Jag 
upplevde ett visst grupptryck mellan oss marknadsförare att hålla gemensam front. Vi 
bestämde oss i vart fall att svälja ilskan och försöka nå en kompromiss när det gäller en 
av detaljerna i produkten. 
 
Vi träffade designerna och bad dem presentera sina skisser igen. De drog hela historien 
om musslor och skattkistor igen och sedan visade de några nya detaljerade skisser på den 
färdiga produkten. Jag vet inte hur det var med de andra marknadsförarna men det var 
först nu som jag riktigt greppade hur det var meningen att produkten skulle se ut och 
fungera. Hittills hade jag inte fattat proportioner eller material som var tilltänkta. På 
skisserna fanns även med den lilla ändring som vi önskat göra. Nu var allt frid och fröjd 
igen och teknikerna och designerna började jobba på modellbyggande och teknik medan 
marknadsförarna började fundera på bra sätt att angripa marknaden på. Allt var frid och 
fröjd ända tills det var dags att skriva rapport, då försvann designer A igen. Av någon 
konstig anledning hade teknikerna och designerna dessutom fått för sig att det var 
marknadsförarna som skulle skriva den slutliga rapporten. Vi delade i alla fall på besväret 
och gjorde även slutpresentationen alla tillsammans, ja nu när jag tänker efter så var vi 
nog aldrig så samspelta som då. Detta gjorde att vår presentation blev väldigt bra och 
under de sista timmarna tillsammans kände vi faktiskt lite gruppkänsla, designer A 
undanräknat även om han dök upp till presentationen. 
 
När det gäller samarbetet mellan marknadsförare och designers i Ted-projektet så blev 
det något besvärligare än jag förväntat mig. Paradoxal nog var det dock ändå 
industridesigner B som jag kände att det var mest utvecklande att arbeta med av alla 
deltagare i gruppen. Marknadsförarna irriterade sig lite på att teknikerna aldrig uttryckte 
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några åsikter men i det långa loppet uppskattades teknikernas förmåga att ta tag i en 
uppgift och slutföra den snabbt och effektivt. Det som marknadsförarna irriterade sig 
mest på hos designerna var deras bortförklaringar till varför de inte dök upp på möten och 
t o m uteblev från träffar eller kom en halv dag för sent så att vi fick sitta och vänta. 
Designerna klagade hela tiden på tidsbrist och trötthet men visade ingen förståelse eller 
respekt för att även vi andra hade väldigt mycket att göra utanför TED. 
 
Efter TED – projektet känner jag en stor lättnad över att resultatet blev bra och över att ha 
varit med och arbetat fram en spännande produkt. När det gäller min roll som 
marknadsföraren så inser jag ju att andra discipliner verkligen har svårt att se vad en 
marknadsförare tillför i en produktutvecklingsprocess. Det värsta är att jag inte kan 
klandra dem för det eftersom jag inte är riktigt säker på detta själv. Marknadsförarna i 
min TED – grupp tog ansvar för den sociala biten, deltog aktivt i idégenereringen, 
inhämtade information från omvärlden, drev igenom en designdetalj, tog huvudansvaret 
för rapportskrivande och presentation. Så när jag tänker tillbaka så inser jag ju att vi var 
en stor bidragande orsak till att produkten blev som den blev men jag ser inte riktigt vari 
vår yrkeskunskap ligger i allt detta. Designerna deltog även de i allt detta förutom att de 
skissade upp hela produkten vilket marknadsförarna inte skulle ha klarat av. Frågan som 
väcks är alltså om det inte är så att marknadsföraren är helt överflödig och att allt som 
behövs är en industridesigner med lite marknadsföringskunskaper. Design håller ju på att 
vinna mark som resurs inom industrin och kanske är framtidens marknadsförare en 
designer.  
 
Varje disciplins insats illustreras enkelt med en modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1  Illustration av produktutvecklingen i en konfliktfylld TED – grupp 
 
Det visar sig att det bara finns två tillfällen under hela processen då alla tre discipliner 
aktivt arbetade tillsammans. Dessa två tillfällen var den gemensamma brainstormingen 
som vi höll för att generera material inför designprocessen samt slutskedet av 
rapporteringen. Det fanns flera tillfällen då alla discipliner var närvarande men då inte 
alla deltog i arbetet utan några mest satt av tiden. Marknadsföringstudenterna och 
designstudenterna deltog aktivt i idégenereringen och beslutsprocessen inför valet av 
slutlig produktidé. Då beslutet om produkten tagits inleddes den för marknadsförarna 
kanske tyngsta fasen där vi arbetade i stort sett utan stöd från övriga discipliner nämligen 
konceptutvecklingen. Under denna period var vi tvungna att göra en 
marknadsföringsplan, genomföra en marknadsföringsplan men intervjuer, 
litteratursökningar osv. Allt detta skulle naturligtvis skrivas ner i rapportform. Vi bjöd 
uttryckligen alla discipliner att aktivt delta i denna process, i synnerhet designerna. Vår 

Idégenerering Beslut Beslut Design Koncept-
utveckling 

Teknik Rapporterin
g 

Marknadsföringsstudenterna 

Designstudenterna 

Teknikstudenterna 
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tanke var att vi då bättre skulle kunna samla in den information som de behövde för 
designprocessen. Teknikerna gjorde en undersökning om befintliga tekniska lösningar 
men designerna visade inget intresse förrän precis i slutet. Då vi gjort allt detta jobb och 
dessutom omarbetat allt så att designerna skulle få det i den form de önskade så deltog vi 
alla i en brainstormingsession ledd av designerna.  Designerna arbetade som intensivast 
under designfasen då de skissade på produkten. De bjöd inte in några andra discipliner att 
delta i denna aktivitet. Marknadsförare och Designers var båda aktivt deltagande då det 
gällde att ta beslut om det slutliga utförandet av produkten. Teknikerna arbetade 
ensamma med den tekniska lösningen och designern korrigerade designen efteråt så att 
all teknik skulle rymmas. Det gjordes aldrig någon genomgång för oss icketekniker om 
vilka tekniska lösningar som användes. Rapporteringen föll tyngst på marknadsförarna 
som fick övertala övriga discipliner att de måste skriva sina egna delar. Teknikerna 
förstod detta genast medan designerna drog ut på det till dagen innan deadline. Alla 
deltog i presentationen. 
 
Flest konflikter hade vi under konceptutvecklingsfasen, vid designbeslutet samt vid 
rapportskrivningen. Under konceptutvecklingsfasen blev de andra disciplinerna otåliga 
över att det tog sådan tid och vi blev otåliga för att ingen verkade inse vikten av det vi 
gjorde. Vid designbeslutet var designerna ovilliga att justera designen p g a upplevd 
tidsbrist medan vi kände oss överkörda eftersom våra åsikter ignorerades. Vid 
rapportskrivandet uppstod irritation eftersom designerna inte kom sig för att skriva sin del 
av rapporten.  
 
Denna analys visar tydligt att vår produktutvecklingsprocess inte var så integrerad som 
man skulle kunna trott. Designprocessen är dessutom mer stegvis än överlappande. 
Konflikterna placering kan även de analyseras för att få svar på varför konflikterna 
uppstod. Konflikten under konceptutvecklingsfasen beror delvis på en bristande 
förståelse och respekt för marknadsförarnas yrkesroll och delvis på att tiden var för knapp 
för att kunna utföra en stegvis produktutvecklingsprocess och hinna med allt det arbetet 
som marknadsförarna skulle utföra. Kanske borde man här ha arbetat mera parallellt. Vid 
designbeslutet bestod konflikten av en sorts utpressning från designernas sida. De 
vägrade göra om skisserna och marknadsförarna kunde inte ”ge tillbaka” på något 
effektivt sätt. Här förekom även element av olika språk mellan designers och 
marknadsförare som försvårade kommunikationen. Vid rapportskrivandet bestod 
konflikten i att den skriftliga rapporten upplevdes mycket mer viktig av marknadsförarna 
än för de två andra disciplinerna som inte var vana att rapportera på det sättet. 
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Bilaga 2 

Reflektion av händelseförlopp och upplevelser 

av  
 
Intresset för uppsatsens ämnesområde, dvs. disciplinär gränsöverskridning mellan 
marknadsföring och design, väcktes redan under ett arbete som påbörjades hösten 2005. 
Det arbete som då skrevs (Levande case) är ett projekt som marknadsföringsstudenter gör 
åt ett företag med mål att hjälpa dem med ett aktuellt problem. Projektet sträckte sig från 
slutet på höstterminen till början på vårterminen. Vår grupp, bestående av fyra 
entusiastiska marknadsföringsstudenter, assisterade företaget Ergonomidesign med vår 
kreativitet och kunskap. Ämnesområdet som vi då tilldelades var att undersöka ”service 
design” och huruvida detta skulle passa Ergonomidesign i form av en utveckling av deras 
dåvarande tjänsteerbjudande. Inför arbetet med Ergonomidesign trodde jag mig ha god 
kunskap om designområdet. Detta i och med att design är temat på vår termin och ämnet 
hade därför berörts flertalet gånger. Det visade sig att design var mer svårhanterligt än 
vad jag tidigare trott.  
 
Efter att vi undersökt ämnet grundligt i litteratur och artiklar bokade vi intervjuer med 
företag som vi ansåg intressanta för det föreliggande ämnesområdet. Tillsammans med en 
av personerna i min grupp intervjuade jag Thomas Andersson (marknadschef Astoria 
Films), då företaget vid denna tidpunkt just genomgått en stor organisatorisk förändring. 
Sandrews hade lämnat sin gamla profil bakom sig och blivit Astoria Films, vilket bidragit 
till att företaget ändrat hela sin image. Av denna anledning fann vi företaget intressant i 
förhållande till vår studie. Först efter denna intervju uppmärksammade jag vissa 
kontaktytor mellan marknadsförare och designers. Orsaken till detta var att vi under 
denna intervju ifrågasatte vem som pådrivit och styrt förändringen av Sandrews och deras 
nya image. Enligt Thomas Andersson var det främst beslut från Sandrews själva, även 
om SDL (Stockholm Design Lab) stod för många av förändringarna. SDL som anlitats 
som en utomstående designbyrå hade hjälpt till med det grafiska och en del annat. 
Gränsen för vem som gjort vad uppfattade vi som otydlig och frågan som då väcktes var: 
Om designers har kompetens inom marknadsföringsområdet, vad tillför då 
marknadsförarna utöver detta? Dvs. kan designers komma att konkurrera ut 
marknadsförarna i framtiden? 
En viss oro väcktes därmed hos mig, även om jag hade svårt att tro att detta var möjligt. 
Då arbetet mer och mer gav mig en förståelse för design och den kompetens designers 
besitter växte min förvirring och frustration. Kunde det vara möjligt trots allt?  
 
Arbetet avslutades och vi fick positiva kommentarer från Ergonomidesign. Kort därefter 
splittrades gruppen inför det nya projektet (TED). I TED-projektet bildas grupper 
bestående av designers, tekniker och marknadsförare med uppgift att utforma en produkt. 
Detta projekt kom att spela en stor roll vid valet av ämne för kandidatuppsatsen. Min 
initiala inställning till arbetet var positivt, även om jag kände att det var som upplagt för 
konflikter och diskussioner. Vår grupp bestod av fyra marknadsförare, fem tekniker och 
två designerns. Hela denna grupp skulle försöka enas och fatta gemensamma beslut. I och 
med att jag fortfarande ansåg mig ha en viss förståelse för design, detta trots motgångarna 
i föregående projekt, trodde jag att jag skulle komma överens med designerna. Dessutom 
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är jag själv konstnärligt lagd och har intresse för design, vilket jag trodde skulle 
underlätta kontakten med designerna. Däremot fanns en oro för den tekniska disciplinen 
som kryddats av förutfattade meningar om tekniker. 
 
Gruppen fungerade tillsynes bra i inledningen av arbetet och därmed bättre än förväntat. 
Detta dock med undantaget att vissa personer stack ut mer än andra. Liksom i vilken 
annan grupp som helst, var alla trevliga och väldigt måna om att inte trampa någon på 
fötterna i början. Naturligtvis förekom diskussioner redan i början, men då om småsaker 
av oväsentlig betydelse. Ofta uppstod meningsskiljaktigheter mellan KTH och de två 
andra disciplinerna. Marknadsförarna och designerna hittade tidigt varandra och stundtals 
höll vi en gemensam front mot teknikernas förslag/argument/kritik. I och med att 
merparten av teknikerna endast infann sig då det passade sig, bestämde vi att endast de 
som deltar på mötena har beslutanderätt. Detta efter att en del möten blev stillastående på 
grund av bortfall av deltagare. Alla i gruppen godkände förslaget, trots detta försök att 
effektivisera arbetet gick mycket tid till att förklara för personer som varit borta vad det 
stod på dagordningen och varför. Eftersom vissa tekniker sällan deltog innebar detta ett 
inofficiellt maktskifte till designerna och marknadsförarna. När teknikerna var 
närvarande var de sällan helt insatta i ämnet som diskuterades och därför föll besluten 
ofta på marknadsförare och designerns tillsammans. Trots försök att få teknikerna 
engagerade i början av projektet genom bl.a. informations-mail om vart vi låg i 
processen, tycktes vissa sakna engagemang. En del av teknikerna var väldigt engagerade 
och var på de flesta mötena och sällan uppstod det någon konflikt med dessa inblandade. 
Marknadsförarna och designerna ansvarade för att anteckna, sammanställa och informera 
personer som ej deltagit på möten. I och med att en del trots detta ej tycktes förstå vart vi 
befann oss i processen, kom övervägande delen av teknikerna med förslag på saker långt 
efter beslut redan fattas kring det ämnet.  
 
Den största konflikten uppstod emellertid då vid ett möte saknade båda våra designers 
och teknikerna var fulltaliga. En hel kväll gick till att förklara och diskutera om redan 
klubbade beslut. Vid en tidpunkt sa en av teknikerna att vi kanske borde ändra 
problemområde, då halvvägs in i projektet! En del tekniker hade svårt att förstå varför vi 
inte kunde fylla produkten med så många funktioner som möjligt för att tillfredsställa så 
många kunder som möjligt. Trots tålamod och timmar av förklaring tycktes inte polletten 
falla ner hos vissa tekniker. Mötet slutade och det kändes som vi förlorat tre veckors 
arbete.  
 
Vid följande mötestillfälle tog teknikerna ett steg tillbaka och mer eller mindre köpte det 
vi sa utan att sätta sig emot. Vissa medgav även att diskussionen på föregående möte var 
onödig och tidskrävande. Efter denna konflikt intog teknikerna en mer passiv roll i 
projektet, med en del personer som undantag. Dessa bidrog istället med engagemang och 
ambition. 
 
Samarbetet mellan designerna och marknadsförarna var under projektet oförändrat och 
bra. Kommunikationen var bra och det kändes som vi låg på samma nivå och ville ha 
samma saker. Det hände att det uppstod frågor kring varandras arbete, men då dessa 
besvarats var den frågande parten övertygad om att det var den bästa lösningen. Det var i 
alla fall den känsla jag fick av arbetet. Det fanns en ömsesidig förståelse för varandras 
arbete och även ett intresse. 
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När de första skisserna av prototypen presenterades blev alla positivt överraskade. Även 
om jag personligen inte hade föreställt mig produktens utseende exakt som skisserna, 
blev jag snopen över att jag tyckte deras förslag var mycket bättre. Samtidigt blev jag 
förvånad över hur skickliga designerna var på att fånga värdeord och ge uttryck för dem i 
produktens utseende. När alla i gruppen sedan fick se och känna på prototypen uppstod 
ett gemensamt erkännande och ord som ”wow” användes flitigt på detta möte.  
 
I slutet av arbetet jobbade samtliga discipliner hårt för att leverera och jag blev 
överraskad över hur engagerade teknikerna blev, i synnerhet de som tidigare sällan 
deltagit. En kväll satt teknikerna på Konstfack och skrev sin rapport till långt efter tolv på 
natten. Det gjorde mig både glad och lite stolt.  
 
Med undantag för vår enda stora konflikt i TED-projektet, tycker jag att samarbetet var 
väldigt lyckat. Efter samtal med personer från andra grupper får jag en känsla av att vi 
jobbade relativt effektivt och bra tillsammans. Framförallt fungerade vi bra privat också, 
vi hade alltid trevligt på våra lunchraster, vilket jag tror underlättade arbetet. Likaså fanns 
ett intresse för varandras ämnesområde.  
 
Nu i efterhand kan jag känna att vi genom vår effektivitet ibland körde över vissa 
teknikerna och att de till slut gav upp att sätta sig emot, vilket är tråkigt. I ett samarbete 
som TED-projektet vill alla få utrymme men det är ingen som ger det dig det gratis, utan 
måste slåss för det. Det räcker inte heller med att låta mest, en person som inte säger 
vettiga saker ignoreras till slut.   
 
Min inställning till designdisciplinen har definitivt påverkas positivt av detta projekt. 
Våra designers uppfattade jag som okonstlade, inspirerande, tillmötesgående, 
samarbetsvilliga och intresserade. Både marknadsförare och designers fungerade som ett 
bollplank för varandra och vi hade hela tiden en öppen dialog. Designerna gav i alla fall 
sken av att ha erfarenhet av liknande projekt, vilket invaggade mig i en viss trygghet. Jag 
oroade mig aldrig för vart jag hade dem. De var absolut lätt att ha att göra med. Om jag 
skulle försöka se några nackdelar hos designerna skulle det vara att de ibland var 
ostrukturerade och tidspressade. Jag håller definitivt med dem som menar att designers i 
grund och botten är konstnärer, men jag ser inga problem med detta. Har man bara detta i 
beaktande och försöker förstå dem tror jag att halva problemet övervunnet, om man nu 
ser detta som ett problem.  
 
Marknadsföringsdisciplinen ansåg jag bidrog med engagemang, socialkompetens, 
ledarskapskompetens och en erfarenhet av grupparbeten. Utöver detta hade vi en kunskap 
kring just marknadsföring, kunden och företagskommunikation. Trots att vi från 
marknadsakademien var drivande och påtryckande, tycker jag att vi var diplomatiska och 
vi strävade (i den mån det gick) efter att så många som möjligt skulle vara nöjda med de 
beslut som fattades.  
 
De båda disciplinerna som är i fokus här, dvs. design och marknadsföring, tycker jag som 
sagt fungerade bra tillsammans. Stundtals var det som handen i handsken. Designerna 
hade en specialist kunskap i det praktiska och en kunskap om detaljernas betydelse, 
samtidigt som marknadsförarna hade en stor kunskap om det strategiska och ett holistiskt 
synsätt. På så vis tycker jag att vi kompletterade varandra. 
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Genom detta arbete infann sig ett lugn hos mig rörande de frågor som det föregående 
projektet genererat. Eftersom kollaborationen blev så lyckat ser jag fram emot framtida 
samarbeten med designdisciplinen. 
 
Illustrationen beskriver disciplins insats vid olika skeenden i 
produktutvecklingsprocessen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration av disciplinernas olika insatser i produktutvecklingsprocessen 
 
Eftersom samarbetet mellan designers och marknadsförare var så pass bra, medförde 
detta att hela kollaborationen kändes blev lyckad. Genom samtliga punkter var dessa två 
discipliner mest aktiva, bortsett den tekniska delen av produktutvecklingsprocessen. 
Anledningen till detta är framförallt att designerna och marknadsförarna saknade vissa 
tekniska kunskaper. Naturligtvis var alla discipliner delaktiga och engagerade vid 
diskussioner om olika typer av lysdioder m.m., men designers och marknadsförare kunde 
här enbart delge sitt personliga tycke. Bristande kunskap inom det tekniska området, 
snarare än brist på intresse medförde att teknikerna till slut insåg att vi hade lite att tillföra 
i den tekniska frågan. Däremot fungerade övriga gruppen som ett bollplank för den 
tekniska disciplinen. Uppstod det frågor hos teknikerna diskuterades dessa på våra möten. 
Vårt största problem i gruppen var att fatta beslut. Detta berodde förmodligen på det 
faktum att alla strävade efter att hitta en lösning som passade alla. Dessvärre är detta 
sällan möjligt och detsamma gällde vårt TED-projekt. Den stora konflikten som uppstod 
under projektet kan ses som ett resultat av beslutsfattande varvid flera åsikter kom i kläm. 
Den stora konflikten uppstod vid samtal om produktens tänkbara funktioner. Vissa 
menade på att produkten gärna kunde innehålla ett tjugotal funktioner, vilket andra ansåg 
som överflödigt. Trots att gruppen hamnade i konflikt, fanns en vilja att gå vidare och 
kompromissa. Detta med undantag från en person. Denna vilja att hitta lösningar, kringgå 
konflikter och kompromissa var förmodligen nyckeln till vår framgång vid integreringen 
av de olika disciplinerna. Likaså fanns en ödmjukhet, ömsesidig respekt och tillit till 
varandras arbete. Frågor och diskussioner var alltid välkomna om dessa kunde tänkas 
leda framåt. Även om detta får samarbetet att låta som en dans på rosor, bör det 
understrykas att mycket tid och krävande jobb ledde till småtjafs. Emellertid var dessa ej 
av väsentlig betydelse och hade ej någon större påverkan på helheten. Diskussioner i 
slutet av projektet uppstod angående vissa personers bristande närvaro, men då de själva 
tycks ha insett sitt misstag började de plötsligt dyka upp allt oftare. Därav konfronterades 
heller inte dessa personer. I vår projektgrupp var i stortsätt alla discipliner medverkande i 
alla processer, även om engagemanget varierade från fråga till fråga. Detta samarbete är 
förmodligen den grupp som lyckades bäst med integrationen av de olika disciplinerna.  

Idégenerering Beslut Beslut Design Koncept-
utveckling 

Teknik Rapporterin
g 

Marknadsföringsstudenterna 

Designstudenterna 

Teknikstudenterna 



 

 11

Bilaga 3 

Frågor/intervjuguide för fokusgrupp och mailintervju 

1. Berätta om era upplevelser av TED-projektet! 
2. På vilket sätt tog ni beslut i er TED-grupp? 

- Demokratiskt 
- Konsensus 
- Den som skriker högst bestämmer 
- Annat 

3. Valde ni en projektledare? 
- Vem? 
- Hur? 
- Vilken disciplin? 

4. Hade ni en inofficiell ledare? 
- Vem? 
- Hur? 
- Vilken disciplin? 

5. Var det svårt att fatta beslut i gruppen? 
6. Hur tror du att marknadsförarna/designerna i gruppen uppfattade din roll? 
7. Vad upplever du att du tillförde i TED? 
8. Vad tycker du att designerna/marknadsförarna tillförde i TED? 
9. Förekom det någon förändring i rollerna under projektets gång? 
10. Uppstod det några svårigheter mellan disciplinerna? 
11. Vilken är din disciplins styrka respektive svaghet? 
12. Vilken är designerns/marknadsförarens styrka respektive svaghet? 
13. Vilka roller enligt Meredith Belbins modell passar respektive disciplin bäst? 
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Bilaga 4 

Marknad och Design 

av Camilla Jonsson 
 
Tanken med denna artikel var från början att enbart reflektera över Ted-projektet, men 
då jag efter projektets avslutande särskilt kommit att reflektera över samarbetet med 
Konstfack samt läst böckerna ”the culture of design” (Guy Julier) och ”Design in 
Business” (Margaret Bruce och John Bessant) så kan temat på min artikel likväl vara 
”Marknad och Design”. Då ”Marknad och Design” även är temat på vårt kandidatår 
fann jag det passande. Artikeln kommer alltså att behandla samarbetet mellan design 
och marknad i Ted-projektet och jag vill ta tillfället till att se tillbaka på vår egen, samt 
Konstfacks arbetsinsats med kritiska ögon. 
 
Vi lever i en tid då folk söker upplevelser, en upplevelse då de ser eller tar på en produkt 
och detta är vad produkten levererar rent fysiskt. Design är inte längre ett separat 
verktyg i produktutvecklingsprocessen utan allt fler ser vikten av att integrera alla 
organisationens delar i ett tidigt stadium. I och med Ted-projektet fick vi ta lärdom av 
hur det fungerar när olika discipliner möts för att samarbeta och se om det verkligen är 
så enkelt som det låter 
 
Det är ingen nyhet att produktdesign i allt större utsträckning ses som ett verktyg på en 
allt mer konkurrentutsatt marknad. En omfattande kvalitativ undersökning styrker vikten 
av produktens utseende och menar att produkten kommunicerar bland annat estetik, 
symbolik och funktion (Creusen, 2005). Men att en produkt ska vara väldesignad är inte 
alltid så enkelt som det låter, och det handlar om mer än att bara styla. Många företag 
låter till exempel design komma in för sent i produktutvecklingsprocessen, vilket leder  
 
till just ett stylande av produkten. Detta kan medföra merarbete och dyra merkostnader då 
designers kan komma att behöva ändra detaljer som från början ansågs vara 
färdigarbetade. Helst ska designarbetet föras in redan i idéfasen eller i fasen där konceptet 
vidareutvecklas för att sedan testas. Fördelarna med det är flera, till exempel kan 
designerna och deras arbete generera idéer som inte skulle komma fram genom att enbart 
testa marknaden. (Kotler och Rath, 1984)  
 
 
Samarbete mellan Marknad och Design 
I Ted-projektet var designdisciplinen med redan från idéfasen, men trots det var det inte 
alltid lätt att samarbeta då de olika disciplinerna har olika akademiska kunskaper, 
erfarenheter och sätt att arbeta. Vi från Marknadsakademien var medvetna om 
nödvändigheten att föra in designarbetet på den nivå där marknadsföringsstrategierna 
bedrevs för att den skulle bli så god som möjligt, skolade till designtänkandet så kändes 
det självklart att ha ett nära samarbete med eleverna från Konstfack redan från projektets 
början. Det är dock lättare sagt än gjort, speciellt när designelevernas förståelse för 
marknadsföringsprocessen kändes oklar. Ofta tror jag att vi som studenter inte fullt ut 
känner vår egna, praktiska arbetsprocess, även om vi kanske ofta tror oss göra det, och 
det gäller såväl Konstfack som Marknadsakademien. 
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Vad gjorde vi för fel? 
Med goda designkunskaper är det lätt att i efterhand se brister i både vår och Konstfacks 
insats. Jag anser att vi är gemensamt ansvariga för att från början ha arbetat med 
avsaknaden av en designbrief, vilket är en grundläggande och viktig detalj, och som är en 
del av att arbeta med design i ett tidigt stadium, något vi trodde vi var helt på det klara 
med. Hade jag idag fått göra om Ted-projektet hade jag sett att samtliga discipliner hade 
fastställt en brief att arbeta efter. Visserligen fördes muntliga diskussioner om det en brief 
ska innehålla, men det var ingenting vi kom att gestalta skriftligt. En designbrief ska 
innehålla detaljerad information om bland annat strategier, marknadsföring, produktion 
samt information om produktattributen. Detta är viktigt då en ofullständig och bristande 
designbrief kan resultera i problem. (Bruce, Potter och Roy, 1995) Troligtvis hade en 
designbrief sparat oss mycket merarbete.  
 
Bristande kommunikation mellan marknad och design kan komma att skapa stora 
problem (Bruce och Bessant, 2002), och i kombination med avsaknaden av en designbrief 
var det vad vi fick. I projektets slutskede uppstod konflikter i gruppen och för att ge en 
bild av vår verklighet vill jag ge ett exempel, detta exemplifierar dock samarbetet mellan 
KTH och Konstfack som hade en del problem, men kan vara ett resultat av samarbetet 
mellan marknad och design.   
 
Samtliga elever från KTH (fem) arbetade i fem dagar fram teknik för en produkt de hade 
uppfattat var det färdiga och fastställda konceptet med en färdigarbetad design. Konstfack 
såg det dock som en skiss att hämta inspiration från och som de menade definitivt inte var 
den slutgiltiga produkten, skissen behövde absolut vidareutvecklas. Anledningen till att 
det blev på detta sätt var att designerna inte såg det nödvändigt att de skulle vara helt 
integrerade med de övriga disciplinerna redan från början och när de väl insåg sin 
betydelse och började skissa så behövde de mer tid än vad de från början ansåg att de 
behövde. Detta visar som sagt på avsaknad av brief, bristande kommunikation och att 
designarbetet kom in för sent i processen. Jag anser att grovskissningen som metod, som 
innebar att designeleverna skissade på förslag som var långt ifrån slutgiltiga, kom att 
börja användas i ett för sent skede. När vi väl kom att använda metoden hjälpte den oss 
att visualisera våra förslag, utveckla nya tankebanor och därmed komma på nya idéer.  
 
Det finns teorier om hur företag kan bilda en stark designresurs och hur marknadsförare 
kan arbeta mer effektivt med designerna. Det är till exempel viktigt att se 
designdisciplinen likvärdig de övriga disciplinerna. God design kräver att marknadsfolk, 
och såväl tekniker, förstår sig på designerna och designprocessen, men att designerna 
även förstår sig på marknadstänkandet. (Kotler och Rath, 1984)  
 
Varje företag eller organisation bör bestämma på vilket sätt de ska arbeta med designen, 
Kotler skiljer mellan tre olika filosofier. Till att börja med det extremt designorienterade 
företaget där designerna arbetar utan hänsyn till marknadsdata, dels det 
marknadsorienterade företaget där designerna strängt arbetar efter det som marknaden 
säger och som helt låter styra designarbetet. Den tredje filosofin har företaget där 
designen egentligen bör ta hänsyn till vad marknaden säger men som i alla fall måste 
testas av marknaden. De flesta företag följer filosofin om att designen ska testas, men 
som nödvändigtvis inte från början behöver vara undersökt av marknaden. (Kotler och 
Rath, 1984) Detta visar återigen på att vi stundvis arbetade planlöst i Ted-projektet och 
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att det kanske inte alla gånger är bra att enbart gå på känsla. I och med Ted-projektet tog 
vi inte ställning till vilken typ av designfilosofi vi skulle följa men kan nu i efterhand ses 
som en från början marknadsorienterad organisation, där fokus lades på vad marknaden 
visade, men som så fort designerna gjorde en kraftansträngning och införlivade sig i 
processen kom att bli extremt designorienterat utan hänsynstagande till framarbetad 
marknadsdata.  
 
 
Slutdiskussion 
Erfarenheterna från Ted-projektet har gett oss ytterligare förståelse för design som ett 
strategiskt verktyg och har resulterat i ytterligare lärdomar som medföljer genom att 
arbeta utan en tydlig brief. Det finns flera fördelar med att ha en väl inarbetad och 
fungerande design, till exempel kan det ge den nylanserande produkten en identitet, vilket 
är viktigt för att kunna kommunicera ett enhetligt och tydligt budskap. För att bra 
kommunikation ska uppnås och för att marknadsföra effektivt så måste marknad och 
design kunna samarbeta. En svag eller förvirrande identitet, eller kommunikation, kan 
hota företagets position på marknaden. Det är därför viktigt att företaget bestämmer vilka 
värden de vill ska identifieras med produkten och som de sedan ska kommunicera. (Bruce 
och Bessant, 2002) I en artikel från 2006 så skriver bland annat Margaret Bruce om CVI 
(Corporate Visual Identity) som en central del av identitetsskapandet. CVI innefattar till 
exempel ett gemensamt namn, logo, färg och slogan och en standardisering av 
användandet av CVI menar författarna har en positiv effekt på kundens kännedom 
gällande bland annat reklam och rekrytering (Bruce, De Jong och Elving, 2006). Efter att 
i Ted ha arbetat utan en tydlig designbrief är det lätt att förstå. 
 
Design är visserligen ett konkurrensmedel i sig men jag tror att designerna behöver bli 
mer delaktiga i att skapa företagets totala kommunikation. Som jag nämnde i inledningen 
så söker kunden idag en upplevelse som en produkt levererar, och för att kunna designa 
en upplevelse krävs det att hänsyn tas till bland annat målgruppen och kommunikationen 
till denna, vilket kräver ett bra samarbete mellan marknadsdisciplinen. Som designer är 
det viktigt att kunna definiera vart företaget är på väg och vilka mål de vill nå. Därmed är 
det mest effektivt, även kostnadsmässigt, att integrera design strategiskt.  
 
Margaret Bruce och John Bessant skriver i sin bok ”Design in business” att det från ett 
marknadsperspektiv finns dålig förståelse för ett företags designaktiviteter. Mycket fokus 
har lagts på att vi som marknadsförare ska förstå designprocessen, men hur fungerar det 
motsatta? Vilka teoretiska kunskaper får Konstfack eleverna lära? Visserligen är 
böckerna om marknadsföringsstrategierna desto fler, än så länge… 
 
Jag har i denna artikel fokuserat på att vara självkritisk och erkänna våra brister. Vad jag 
vill tillägga är att mycket har varit lyckat och framgångarna många, även om jag inte valt 
att lyfta fram dem här. Vid nästa liknande projekt, om det så blir i arbetslivet, kommer 
jag att ta hänsyn till både framgångarna och motgångarna med projektet. Jag är mycket 
nöjd med Ted-projektet i sin helhet, av den anledningen att jag verkligen lärt mig 
någonting av det, vilket känns optimalt. 
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Bilaga 5 

Designprocessen – Ett verktyg för interdisciplinärt samarbete eller 
designerns egen process? 

av Maja Pettersson 
 
 
Att design spelar en avgörande roll på en alltmer konkurrensutsatt marknad har nog inte 
undgått någon. Men vad design verkligen innebär är fortsatt svårdefinierat; är det estetik, 
en produkt, användarvänlighet och/eller en process (Julier, 2000)? Artikeln fokuserar på 
den sista tolkningen och designprocessen studeras genom en deltagande observation. I det 
aktuella projektet har tre marknadsförare (varav jag är en), fyra maskintekniker och två 
industridesigner samarbetat för att under en åttaveckorsperiod skapa en produkt på 
området Emotional Technologies. Artikeln avser att belysa hur designprocessen används 
praktiskt och huruvida den underlättar det interdisciplinära samarbetet.  
 
 
Inledning 
Gruppens sammansättning av tekniker, marknadsförare och designer medför varierade 
perspektiv, vilket i sin tur förbättrar chanserna till ett lyckat samarbete (Baerentsen och 
Slavensky, 1999). I den aktuella observationen studerades dock enbart marknadsförare 
och designers, teknikerna lämnades därhän. Anledningen till avgränsningen är min 
tolkning att de tydligaste spänningarna och meningsskiljaktigheterna uppstått mellan just 
ekonomer och designer. Kanske beror det på att dessa yrkesgruppers arbetsområden har 
flera tangeringspunkter som stundvis ligger i intressekonflikt med varandra? Enligt Bruce 
och Bessant (2002) föreligger en symbiotisk relation mellan design och marknadsföring, 
där marknadsmixen behöver stöd av designen i varje del. Marknadsförarna i sin tur bidrar 
med information om bland annat trender och användarbehov, vilka bör tas i beaktande då 
produkten utvecklas. Eller kan orsaken till meningsskiljaktigheterna bero på att 
samarbetet mellan design och teknik ses som naturligt, samtidigt som marknadsföring ses 
som en separat aktivitet tillhörande slutskedet av produktionen? Vad marknadsföringen 
verkligen bidrar med förblir kanske oklart för designerna? Ett citat av Margaret Tatcher 
belyser att marknadsföring ibland förbises i litteratur på designområdet:  
 
”…By ’design’ I do not just mean ’appearance’. I mean all the engineering and industrial 
design that goes into a product from the idea stage…” (s 12, Bruce och Bessant, 2002). 
 
Flera författare, däribland Bruce och Bessant (2002) diskuterar vikten av att design finns 
närvarande i samtliga steg, marknadsföringen nämns dock inte i samma holistiska anda. 
Vad kan det beror på? Borde inte även marknadsaspekter finnas med som en 
genomsyrande metod? Jag menar att design och marknadsfokus inte är ett motsatspar, 
snarare borde ett ständigt närvarande marknadstänk förstärka designens positiva effekter. 
Citatet nedan tydliggör det resonemanget: 
 
”Successful design of products or services needs a detailed understanding of the wishes 
and (often hidden) desires of the marketplace, together with the skills for finding these 
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out, translating them and communicating them to others via clear specifications”. (s 59 
Bruce and Bessant, 2002)  
 
 
Designprocessen studeras 
Den deltagande observationen innebär, precis som ordet vittnar om, en observation av 
och ett deltagande i en händelse som ofta är av vardaglig karaktär (Lichterman, 1998). 
Metoden är kvalitativ och lämpar sig väl för att öka förståelsen kring sociala beteenden 
och roller (Silva, 2004). Däremot bidrar observationen inte med generaliserbarhet, 
eftersom upplägget är just kvalitativt, distansen mellan undersökare och 
undersökningsobjekt obefintligt och subjektiviteten präglande (Andersson, 1979). Med 
tanke på att jag som författare och observatör tillhör en av de två observerade 
disciplinerna kan det inte uteslutas att intrycken färgats och jag är säkerligen mindre 
kritisk mot de mina, trots att det inte är tanken. 
 
Som utgångspunkt för artikeln står Bruce och Bessants (2002) beskrivning av design-
processen, vilken i stora drag innehåller planering, utveckling och produktion/ 
tillverkning. Vid fler än ett tillfälle kom dock den aktuella processen att avvika från den 
teoretiska. Den observerade processen var mer iterativ till sin karaktär och dessutom föll 
vissa steg bort på ett naturligt sätt eftersom projektet var tidsbegränsat och produktionen 
hittills enbart imaginär.  
 
Den trigger som satte igång gruppens arbete var lanseringen av temat Emotional 
Technologies. Gruppen utmanades att se nya, kreativa lösningar för problem och behov 
på marknaden – samtliga är viktiga element för att uppnå bra design (Bruce och Bessant, 
2002).  Därefter följde en konceptutveckling där gruppen via brainstorming skapade en 
mindmap som visade på områdesrelaterad problematik. Konceptförslagen varierade, men 
efter ett flertal långa diskussioner bestämde sig gruppen för att fokusera på glädje och 
behov av egen tid.  
 
När processen kommit så långt är det enligt Bruce och Bessant (2002) dags att utforma en 
projektplanering, vem gör vad och när ska det göras? Gruppen befann sig fortfarande i 
tillhörafasen vilken karaktäriseras av medlemskap, artighet och få konflikter (Shanlinsky, 
1969). Alla verkade sätta stor tilltro till disciplinernas kunskaper och förmågor – dittills 
fanns heller ingen anledning till att göra annat. Projektplanen utformades därför inte så 
tydligt och explicit som den med facit i hand borde ha gjorts. Gruppen utsedde inte heller 
någon ansvarig ledare, men implicit tog marknadsförarna på sig den rollen och drog upp 
riktlinjer för vad varje disciplin skulle arbeta med den närmaste tiden. Varför just 
marknadsförarna tog/fick denna roll är svårt att besvara. Troligtvis var det delvis baserat 
på personlighet, delvis berodde det kanske på att övriga discipliner såg oss 
marknadsförare som icke-praktiker, utbildade för chefspositioner? Trots ansvaret att leda 
gruppen förlorade vi, gruppens marknadsförare, i trovärdighet eftersom vi är just 
teoretiker samt att vi saknade befogenhet. Vi förfogade varken över belöningssystem eller 
repressalier. De andra disciplinerna är övade i att praktiskt omsätta sina kunskaper och vi 
stod delvis frågande inför den nya situationen. 
 
I projektplaneringsfasen ska enligt Bruce och Bessant (2002) följande undersökas: 
konsumenters åsikter, besläktade industriers utveckling, konkurrerande produkters 
utformning samt tekniska aspekter gällande garantier och produktion (Miller, 2005). 
Dessa marknadsundersökningar ska inte ersätta den första och instinktiva produktidén, 
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men de ska backa upp och utveckla konceptet (Bruce och Bessant, 2002). Under 
planeringsmötet accepterade samtliga medlemmar de muntligen tilldelade uppgifterna 
och tillsammans kom gruppen överens om att alla skulle vara delaktiga i den första delen 
av marknadsundersökningen, en dagboksstudie. Det var här jag observerade de första 
meningsskiljaktigheterna i gruppen. Industridesignerna lämnade in sina observationer en 
vecka efter utsatt datum, trots flera påminnelser. Anledningen som skymtades mellan 
raderna var att undersökningen sågs som överflödig. ”Hur min dag ser ut påverkar väl 
inte utseendet på produkten?”, som en av designerna utryckte det.  
 
Marknadsförarna tog i det här steget ansvar för de aspekter som rörde konsumenters 
åsikter. Designers skulle titta på hur badrum ser ut, rådande och annalkande trender där 
och vilka produkter som associeras till den miljön. Enligt Bruce och Bessant (2002) kan 
konsumenterna ofta ha dolda/omedvetna önskningar, så i kontakten med respondenterna 
tog vi hänsyn till detta och ställde främst kringfrågor (om vardagliga sysslor, intresse för 
sång och musik etc) , istället för produktspecifika frågor, vilket är extra viktigt då 
produkten är ny (Ireland och Johnson, 1995). Med tanke på marknadsundersökningens 
omfattning menar jag att den egentligen borde föräras ett eget steg i designprocessen. 
 
I takt med att de initiala marknadsundersökningarna rundades av och sammanställdes till 
en designbrief märkte jag återigen vissa problem. Representanterna från industridesign 
hade inte fullföljt sin del av uppgiften, några få produkter associerade till badrumsmiljön 
var det enda som studerats. Marknadsförarna i gruppen bestämde sig för att utöka sin del 
av marknadsundersökningen till att även omfatta konkurrerande produkters visuella 
uttryck och vilka trender som gäller i badrummet, detta för att skapa en så innehållsrik 
och tydlig brief som möjligt. I briefen förmedlades också önskemål om ett koncept som 
kan utvecklas genom att ge produkten ett flertal individuella visuella uttryck. Julier 
(2000) anser att människor genom sin konsumtion gör personliga val, vilket underbygger 
vår rekommendation om att utforma produkten med ett flertal visuella variationer. Han 
resonerar även kring att produktens semiotik måste förmedla de värden vi bestämt. I detta 
skede lade marknadsförarna även fram önskemål på upprättande av guidelines - något 
som designerna upplevde som floskler – produkten får styra resten av arbetet och all 
övrig kommunikation ska utgå från den! Kontentan blev att vi marknadsförare själva 
upprättade interna guidelines för att styra arbetet med den visuella identiteten, men att 
göra något som inte alla i gruppen stod bakom visade sig vara lönlöst… Ett annat misstag 
vi marknadsförare begick var att briefen lämnades över skriftligen, endast ackompanjerad 
av en kortare muntlig förklaring. Egentligen borde vi ha gett en mer omfattande muntlig 
presentation och grundligt gått igenom briefens innehåll tillsammans med designerna.  
 
Eftersom vi redan hade tilldelats designer blev nästa steg i processen att konceptualisera 
designen. Fasen karaktäriseras av produktskisser där idéerna gavs form till den produkt vi 
enats om, en duschkaraoke. Industridesignerna i gruppen meddelade dessvärre inte när 
skissandet påbörjades, och då ingen av de två uppskattade att skissa var 
konceptualiseringsfasen snart förbi. Några få blyertsskisser senare startade 3D-
konstruerandet i datorn, men inte heller här bjöds det in till gemensam idégenerering. Hur 
kan det komma sig? Bristande förståelse från båda sidor bidrog givetvis. Briefen 
förmedlade bevisligen inte vikten av att vi som ”kundförespråkare” fick vara delaktiga i 
utvecklingen och designerna verkade uppleva oss marknadsförare som alltför kritiska och 
frågvisa för att passa in i den kreativa processen.  
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Designspecifikationen, där inköp i vanliga fall har huvudansvaret, ersattes i vårt fall av 
teknikernas val av material och studier av befintlig teknik. Därefter följde utveckling av 
konceptet samt prototyp och test. Industridesignerna visade oss bilder på den tänkta 
produkten och den dittills största konflikten utbröt. Marknadssidan menade att alltför få 
aspekter i designbriefen tagits i beaktande och designerna kontrade med kommentarer 
som: ”Det är ingen idé att lyssna på konsumenterna för de vet ändå inte vad de vill ha. 
Och detsamma gäller trender - de är ju alltid övergående”. Att vi inte arbetat efter 
gemensamma guidelines visade sig med alltför stor tydlighet… Marknadsföringssidan 
utförde i det här stadiet en andra marknadsundersökning som visade på kundernas starka 
önskemål: produkten måste omarbetas! Det som i briefen uttryckts som önskan om 
personligt uttryck har ersatts av att produkten getts en personlighet, ett datoransikte som 
inte uppskattades av respondenterna. 
 
Vi insåg alla att det här var en oerhört viktig beslutspunkt och hela gruppen samlades 
(bortsett från en av designerna som hade ”viktigare saker” för sig) så att marknadsförarna 
kunde delge den uppdaterade designbriefen, som även innehöll mer utförliga 
trendanalyser. Här rekommenderas vanligtvis arbete i kreativa grupper där moodboards 
utformas för att ta fasta på den känsla man vill förmedla med produkten (Bruce och 
Bessant, 2002). Men på grund av annalkande tidspress renderades färgsättningen 
datoriserat på en gång i det steg som kallas detaljerad design. Resultatet blev en stilrenare 
produkt där de ansiktslika dragen tonats ned (i den bemärkelse respondenterna uttryckt 
önskan om) och alla utom den icke närvarande designern godkände kompromissen.  
 
Marknadsföringssidan lade nu fram flera konkreta förslag på hur produkten kunde 
utformas för att tilltala olika preferenser, (något som diskuterats redan i designbriefen), 
men industridesignerna ville inte anpassa sig efter några kundsegment då de ansåg att ”vi 
gör vad vi vill”…  
 
Marknadsutvecklingsfasen tog vid och där studerade/analyserade marknadsförarna 
problem att överbrygga. Eftersom produkten som skapats bildar en ny produktkategori 
fokuserades arbetet på att förmedla en enhetlig visuell identitet. Industridesign 
kontaktades men ville ej bistå med någon hjälp, de uttryckte tydligt att de ville fokusera 
på produkten allena. Vi marknadsförare skissade därför själva på förpackningslösningar 
och butiksdisplay, idéer som designerna tog emot och utformade, dock efter visst 
motstånd.  
 
Lanseringsfasen tog vid och arbetet med den visuella identiteten fortsatte, en av 
teknikerna byggde en hemsida efter önskemål gällande den visuella enhetligheten. Tyvärr 
fortsatte meningsskiljaktigheterna när det gällde den för lanseringen så viktiga 
produktvariationen, produktens framtida vidareutveckling sågs som onödig. Återigen 
hävdade designerna att kunden omöjligt kan veta vad han/hon vill ha, allra minst längre 
fram i tiden. Jag tolkar det som att mycket av vår marknadsundersökning ifrågasattes och 
kommentarer gällande kundens oförmåga att ge relevanta åsikter väcker frågan om 
designerna överhuvudtaget tagit hänsyn till respondenternas åsikter? Jag får intrycket att 
de blivit tränade till att utforma kreativa produkter med sig själva som referenser, men 
inte till att förstå värdet även av slutkundens åsikter.  
 
De avslutande stegen som Bruce och Bessant diskuterar är utvärdering, support och re 
innovation, men inget av dessa steg faller inom ramarna för projektet och lämnas därför 
därhän.  
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Avslutande reflektion 
Den deltagande observationen visar att problemen varit flera, främst gällande 
kommunikation och samarbete. Det framgår tydligt att alla discipliner behövs, men för att 
samarbetet ska bli så bra som möjligt krävs en rak och öppen kommunikation samt 
respekt för vad alla bidrar med! Så här i efterhand menar jag att vi borde ha inlett med att 
definiera varje gruppmedlems definition av design. Designerna tenderade att enbart 
fokusera på produkten, ett substantiv. Vi från Marknadsakademien hade förväntat 
ossnågot annat, att få omsätta våra teoretiska kunskaper om designprocessen till något 
mer - ett verb innehållande ett mer processartat och långsiktigt arbete med möjlighet till 
differentiering, kundanpassning och lönsamhet. Jag tolkar det som att kundtanken var vag 
i ”det andra lägret”, arbetsprocessen inte speciellt integrerad och produktfokuset, som 
sagt, totalt. Bessant (2002) framhäver att utvecklingen inte får ske isolerad från 
slutanvändaren eftersom risken då finns att produkten (hur väldesignad den än må vara) 
inte efterfrågas på marknaden.  
 
Vårt tvärdisciplinära team hade flera fördelar, många ambitiösa individer med kreativa 
förslag på lösningar som ledde arbetet framåt. Det vi saknade var ett tydligt och 
gemensamt mål, uttalat val av ledare och en mer exakt definition av ansvarsområden. 
Beslut som ses som viktiga av ett flertal författare, däribland Zimoch (2000). Gruppens 
storlek lämpade sig bra för effektiv kommunikation (Cusumano, 1997), men eftersom 
viljorna stundtals strävade åt olika håll förlorade kommunikationen delar av sin verkan. 
Oliver (2002) menar att alla gruppaktiviteter behöver koordination och kontroll. Han 
exemplifierar med belöningar och rapportering. Att ge en redogörelse för sitt arbete till en 
rapporteringsansvarig ingick i varje gruppmedlems ansvarområde, men så sent som sista 
dagen innan inlämning hade industridesignerna ej uppfyllt detta krav, trots flera 
påminnelser. Det här visar på de skillnader Oliver (2002) diskuterar som kan föreligga 
mellan olika discipliner - arbetsstilen varierar. Men ingår en uppgift i examinationen 
menar jag att alla bör bidra, oavsett inriktning, att sätta sig över regelsystemet är helt 
enkelt inte acceptabelt. Speciellt inte när det påverkar kollegernas arbete.  
 
Kritiken mot min disciplins egen insats är att vi ännu tydligare borde ha belyst vikten av 
att samtliga i gruppen verkligen ska förstå konsumenten, köpprocessen och användandet 
samt låta det utgöra en värdegrund i hela projektet. Genom att fokusera på dessa delar 
sätts kunden i centrum, vilket ökar chanserna för att produkten ska tas emot väl på 
marknaden. Bruce och Bessant (2002) menar att ett projekts misslyckande till stor del 
beror på att designers inte fått den information de behöver. En viss sanning ligger 
säkerligen i det påståendet, men samtidigt är det allas ansvar att se till att föra en dialog 
med de andra och att belysa om några delar saknas och inte minst att själv bidra med 
information (Cusumano, 1997). För att förbättra situationen skulle vi ha utformat en 
tydligare brief där vi skissat på scenarier och visualiseringar. Att vi inte gjorde detta 
tillsammans är troligtvis grogrunden för de konflikter som uppdagades de sista veckorna. 
Vidare skulle vi har ”krävt” att få vara delaktiga i exempelvis visualiseringen och 
sketchandet för att på så vis upptäcka tolkningsskillnader i ett tidigare skede. 
 
Slutligen: inget framgångsrecept finns för hur man ska arbeta med design (Bruce och 
Bessant, 2002) och därför är det extra viktigt att få möjligheten till övning redan på 
akademisk nivå. Här ges möjlighet till att pröva sig fram, vilket kan vara svårare i 
näringslivet där ekonomiska aspekter tillför ytterligare en dimension till problemet. 
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Genom att dessutom reflektera över projektet i efterhand ökar möjligheten till förbättring 
inför nästa ”sammandrabbning” – utsikterna ljusnar.  
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Bilaga 6 

Design vs Marketing - Reflektioner kring ett kulturmöte 

av Emelie Sporrong 
 
Den 24 mars 2006 avslutades TED, ett åtta veckor långt samarbetsprojekt mellan tre 
marknadsförare (däribland jag själv) från Marknadsakademein, fyra markintekniker från 
Kungliga Tekniska Högskolan och två industridesigners från Konstfack. Det konkreta 
målet vara att tillsammans ta fram en produkt eller tjänst under temat ”Emotional 
Technologies”, men det underliggande målet var att förbereda alla discipliner inför 
verklighetens multidisciplinära projektteam. 
 
Inledning 
Där det finns grupper finns det också konflikter (Brown, 2000). Vissa former av 
konflikter är dock mer frekventa inom heterogena grupper, bestående av representanter 
från olika kunskapsområden, än inom homogena. Detta på grund av att olika discipliner 
ofta har skilda sätt att se på arbete, projektmål och projektets tidsaspekter – olikheter i 
”kulturen” som kan leda till spänningar (Oliver, 2002). Konflikter och spänningar har en 
negativ klang, men de flesta managementforskare är sedan länge överens om att 
konflikter inom organisationer även kan vara positiva för kreativitet och innovation. Hur 
vi hanterar dem blir avgörande för effekten, inte konflikternas art (Butler Jr, 1973). I 
samarbeten med kort projekttid kan en grupp liknas vid en organisation. Organisationens 
temporära karaktär resulterar dock ofta i att både konflikt-hantering och skapandet av en 
specifik gruppkultur bortprioriteras av medlemmarna. I designprocessen samarbetar ofta 
flera olika discipliner men enligt Bruce och Bessant (2002) har design och 
marknadsföring en särskild, nästintill symbiotisk relation. Marknadsföringssmixen 
behöver stöd av designen i varje del och marknadsförarna förser i sin tur designers med 
information om bland annat trender och användarbehov. Vi kan med andra ord säga att 
team i allmänhet och multidisciplinära team i synnerhet stöter på vissa problem, men 
finns det än mer specifika problem som kan uppstå mellan just design- och 
marknadsföringsdisciplinerna? Med denna artikel ämnar jag undersöka tre områden som 
jag utifrån litteratur och empiri bedömer vara viktiga för hur en grupp presterar; 
kommunikation, gruppkultur och identitet samt gruppledarskap och statusstrukturer. 
Dessa områden kommer jag att analysera utifrån ett design- respektive 
marknadsföringsperspektiv. Undersökningen grundar sig på erfarenheter från mitt 
deltagande i  Ted-projektet 2006. Således är den inte generaliserbar, då studiens 
undersöknings- metod är en deltagande observation och distansen mellan undersökare 
och undersökningsobjekt är diffus. (Andersson, 1979) Min förhoppning är istället att 
artikeln i en kontext av erfarenheter från andra samarbeten mellan design och marknads-
föring bidrar till teoribildning och diskussion.   
 
Jag har som avgränsning valt att hålla mig till grupper och därmed bortse ifrån relationer 
mellan olika individer som givetvis även de är avgörande för hur samarbetet ser ut. Men 
uppdelningen mellan grupp och individ innebär inte att jag förbiser att interaktion mellan 
gruppmedlemmar och dispyter inom gruppen innehåller (konflikt-)element som både är 
relaterade till den specifika uppgiften och kopplade till den emotionella relationen. 
(Desivilya & Yagil, 2005). 
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Kommunikation 
God kommunikation är en förutsättning för att gruppmedlemmarna ska veta var i 
processen de är och därmed kunna planera det egna arbetet. Cusumano (1997) menar att 
den goda kommun-ikationen mellan medlemmarna är en avgörande faktor bakom 
Microsofts utvecklingsteams lyckade projekt. Men vad är god kommunikation och hur 
skapar vi den? Cusumano ger oss förslag som gemensam mötesplats, delat ansvar, öppen 
kultur och ett gemensamt språk. De konflikter vi upplevde i TED-projektet hade delvis 
sin grund i bristande information, och som i många grupper berodde det på att vi träffades 
för sällan. När vi väl träffades saknades många medlemmar, vilket resulterade i att vi på 
nästföljande möte var på olika nivåer, praktiskt, såväl som idémässigt.  Men i detta 
sammanhang skulle jag hellre vilja rikta uppmärksamheten mot hur vi kommunicerade. 
Ett hur som korresponderar med Cusumanos gemensamma språk. Marknadsakademien 
och akademiskt utbildade marknadsförare kommunicerar i regel verbalt och skriftligt, och 
beaktar man civilekonomutbildningen som helhet framträder betoningen på den skriftliga 
framställningen än tydligare. I jämförelse använder designdisciplinen i mycket större 
utsträckning av visuella uttryck i sin kommunikation (Julier, 2000). Julier hänvisar till att 
designers ofta använder sig av mood-boards för att bättre beskriva och skapa en 
kontextuell förståelse för produkten eller konceptet. Oliver (2002) redogör även för en 
liknande metod, som han anser kan hjälpa multidisciplinära grupper i deras 
kommunikation, kallad Totemtics, där olika metaforer och bilder används för att utveckla 
samförståelse vad gäller ord och begrepps betydelser. 
 
 Trots den teoretiska kunskapen fortsatte kommunikationen dock ske enligt invanda 
mönster. Det är som bekant lätt att se andras fel, svårare att rannsaka sig själv, men i 
efterhand kan jag tydligt se det problematiska i att vi marknadsförare producerade allting 
i textform, stora dokument skickades mellan olika emailkonton. En viktig del av vårt 
arbete som marknadsförare bestod av att utföra marknadsundersökningar som skulle ligga 
till grund för designernas arbete, men denna brief förmedlades likväl till designerna i 
Times New Roman. Missförståndet manifesterades tydligt när briefens ”personlig”, i 
produkten blivit ”person”, och produkten fått ett ”ansikte”. Och om Industridesign hade 
tagit till sig briefen bättre, så hade de kunnat utläsa den avsedda betydelsen av ordet i 
sammanhanget. Jag menar inte att designers är illitterata utan att ”de” föredrar en  
koncentrerad text, för att ha någonting att fokusera sitt arbete utifrån. Enligt Bruce och 
Bessant (2002) vill designerna i regel ha kvalitativ information om kunderna, något vi 
försåg  dem med men i en alltför kvantitativ mängd. Risken med ett så omfattande 
material, inser jag nu, är att det saknas en fokus i materialet som sedan går att ta fasta på 
vid produktutformningen. De skilda i kommunikations-formerna innebar ytterligare 
missförstånd i riktningen design – marknadsförare då Industri-design inte producerade 
något textmaterial om sina metoder till Marknadsakademien. Detta resulterade i en hel 
del dubbelarbete för oss, då vi inte visste om vi skulle få några skriftliga förklaringar från 
industridesign som vi kunde hänvisa vårt eget arbete till och motivera vår lanseringsplan 
utifrån. Det är svårt att frångå invanda spår, och ännu svårare att se hur de uppfattas av 
andra. Om projekttiden varit längre, säg ett halvår, hade vi kanske tvingats utarbeta 
mallar för hur vi skulle kommunicera. Men som jag insinuerade i inledningen, ju kortare 
tid för produktutveckling och desto mindre tid tas till sådana beslut.  
 
Gruppkultur och identitet – Att ha gemensamma värden och mål 
Brown (2000) framhåller att ett accepterande av gemensamma mål och värden är särskilt 
viktigt när det råder en hög grad av beroende mellan de olika disciplinerna, när uppgiften 



 

 24

kräver stort utbyte av information. Han menar att om medlemmar i en grupp inte 
accepterar samma mål tenderar de att frånhålla information från andra, och/eller visa 
ointresse inför att aktivt medverka vid gemen-samma möten. Både Butler Jr (1973) och 
Oliver (2002) hänvisar till argumentet att individer i multidisciplinära grupper har värden 
och intressen som skiljer sig från de organisationer som anställer dem. I sin studie visar 
även Van Der Vegt, Gerben, Bunderson & Stuart (2005) på att en delad känsla av 
identifikation med gruppen är avgörande för huruvida det multidisciplinära samarbetet 
blir lyckat eller inte.  Orsakerna bakom detta beteende är att vi människor identifierar oss 
med dem som är lika oss, och de som inte ifrågasätter våra ståndpunkter och argument 
(Brown, 2000). Teorier och research indikerar att de flesta individer tenderar att 
interagera med medlemmar av den egna sociala gruppen, samt betona det positiva hos 
den i relation till andra grupper/kategorier av människor. Den naturliga tendensen kan 
vara att kategorisera (göra stereotyper över) de övriga medlemmarna av gruppen och att 
argumentera och försvara istället för att söka förståelse och integration (Van Der Vegt, 
Gerben, Bunderson & Stuart, 2005). Oliver (2002) framhåller därmed risken med att man 
bibehåller de referenspunkter man haft i sin disciplin, även i gruppsamarbetet: ”If, for 
example, professional designers focus primarily on the other members of the design 
community as their main peers and reference point, this can work against their 
integration with other organisational members.” (s.163, Design in Business).  
 
Av teorin ovan att döma saknade TED-gruppen en positiv unison kultur, istället tycks det 
som om vi var våra egna discipliner trognare än det gemensamma projektet. Som 
marknadsförare är kunden och målmarknaden våra mantran, liksom produkten och 
produktens uttryck är för industridesignerna. Hand i hand med marknads-förarens 
kundfokus ligger också vikten av att allt det man presterar och påstår ska vara väl 
underbyggt, referenser och teorier tjänstgör som dokumenterat bevis på detta. 
Skillnaderna mellan produkt och kundfokus gav upphov till problem för oss då 
Industridesigns inställning var: ”Det är ingen idé att lyssna på konsumenterna för de vet 
ändå inte vad de vill ha. Och detsamma gäller trender - de är ju alltid övergående”. 
Medan vi marknadsförare inte kunde förstå varför guidelinesen för samarbeten skulle 
utgå från produkten, produkten var ju inte färdig. Marknadsakademien hade Braun-casets 
framgångsrika guidelines färska i minnet, medan Industridesign menade att orden var 
värdelösa floskler. De gruppsykologiska effekterna blev att de upplevda skillnaderna 
mellan disciplinerna intensifierades och man började ifrågasätta allt som den andra 
gruppen åstadkom, ett slags ”intern-disciplint” klappande på ryggen parallellt med ökad 
kritik mot varandras discipliner. Jag tror att vi, teoretiska marknadsförare, ibland är så 
inställda på vad vi själva ska göra, och ovana att arbeta med andra discipliner, att vi 
faktiskt kan komma att behandla designen och produkten som mindre viktig än själva 
resonemanget bakom, och som Bruce och Bessant (2002) visar är det lätt att 
marknadsförare glömmer att det är designen som i slutändan säljer produkten. 
Industridesign å andra sidan fokuserar på det praktiska och taktila.  En förklaring bakom 
deras attityd kan ligga i designens släktskap med konsten som Julier (2000) redogör för. 
Designkulturen präglas delvis av samma individualism och krav på kreatörens 
originalitet, som en konstnär. Därmed kan det inom designkulturen även sägas föreligga 
en värdering av vad som är god respektive dålig smak och därför blir det måhända 
oundvikligt för Industridesign, som delvis är produkter av sin kultur, att utgå ifrån sig 
själva, inte kunderna, i produktgestaltningen. 
 
Julier (2000) menar att som ett resultat av att historiskt sett inte varit accepterade som ett 
yrke med professionell status har designkulturen försökt att differentiera sig från övriga 
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yrkesgrupper på olika sätt. Den studioinfluerade miljön, med egen arbetsyta istället för 
klassrum och tonvikt på individuell kreativitet skiljer sig från Marknads-akademiens 
traditionella klassrum och betoning på grupparbete. Bara respektive disciplins intagning 
vittnar om dessa kulturella skillnader; på Industridesign bedöms sökande utifrån 
originalitet, konstnärlighet och individuell kompetens, på Marknadsakademiens intagning 
läggs vikten vid samarbetsförmåga – intagningsintervjuerna sker i grupp. Denna 
kulturskillnad är i linje med kommentarer från Industridesign om att deras insats i TED-
projektet bara bedöms utifrån produkten, medan Marknadsakademien argumenterade för 
helhetens betydelse. Då vi marknadsförare läst mycket om designprocessen och de olika 
verktyg som framförallt designers använder i den, ville vi göra ”textbokexemplet”, vara 
med i visualiserings-faser, skissa och rita scenarier. Industridesign, som har rutin inom 
dessa processer, ville vara tidseffektiva och göra det själva. I efterhand förstår jag deras 
perspektiv bättre, man skriver inte en bättre bok bara för att hela förlaget sitter bredvid 
skrivmaskinen. Å andra sidan är det väsentligt med utomstående perspektiv när man 
arbetar, särskilt då långt ifrån inte alla målmarknader  utgörs av designers med ”utvecklad 
smak”, utan även av (för att citera våra industridesigners) personer med referensgrund i 
”söndagsbilagan”.  
 
Gruppledarskap och statusstrukturer – ”on a calm sea every man is a pilot” 
När det inte finns några konflikter fungerar en ”ledarlös” situation, men när känslor 
börjar svalla krävs det att någon styr. I små grupper utvecklas ledarskapet ofta mer 
informellt. Konflikterna kring ledarskapet är i hög grad beroende av hur ledaren har fått 
sin position. Om någon utifrån gruppen, med auktoritet exempelvis, har utsett en 
ledare/ledargrupp upplever ofta resten av gruppen, positionen som legitimerad och 
naturlig och maktkamperna blir färre. Även uppfattad status är avgörande för om en 
ledare ska få behålla sin roll eller inte. Studier har visat att den mest framgångsrika 
strategin för att uppnå en ledarposition i en grupp är en ödmjuk aspiration, vilken betyder 
att man först adapterar sig till gruppen, för att sedan långsamt inta positionen. Det man 
bör ha i åtanke är att människor i allmänhet ogillar att bli styrda, särskilt inte av någon 
som inte är en ”established legitimate leader”(Brown, 2000).  
 
Marknadsförarna innehar ofta rollen som projektledare i produktutvecklingen och i 
multidisciplinära samarbeten (Bruce & Bessant, 2002). Samtidigt betonar Oliver (2002) 
vikten av att ha kvalificerade och erfarna projektledare vid rodret i designprocessen, för 
att fördela arbetet, ingjuta gemensamma värden och inarbeta metoder för att lösa 
potentiella konflikter. I TED-samarbetet utsågs inte någon ansvarig ledare, men implicit 
”tog” marknadsförarna på sig rollen och drog upp riktlinjer för vad varje disciplin skulle 
arbeta med den närmaste tiden. Varför just marknadsförarna tog/fick denna roll är svårt 
att besvara. Förmodligen var det delvis baserat på personlighet, delvis berodde det kanske 
på att övriga discipliner såg oss marknadsförare som icke-praktiker, vars roll var att 
hantera formalia? Trots ansvaret att leda gruppen förlorade vi, gruppens marknadsförare i 
tro-värdighet. En av anledningarna till detta kan vara vår teoretiska framtoning som står i 
bjärt kontrast till de andra disciplinerna som är övade i att praktiskt omsätta sina 
kunskaper. Och vilka befogenheter hade vi att styra över de andra? Den osäkerheten 
kände gruppen av ganska snabbt och utan vår legitimitet (ingen utifrån hade sagt att vi 
var projektansvariga) förfogade vi över varken belöningar eller bestraffningar.  
 
En annan viktig aspekt utifrån ledarskapsteorierna är att vår status som marknadsförare 
var låg i sammanhanget. Vår uppgift i processen framstod som oklar. Det talas mycket 
om att designers inte värderas högt, men i vårt sammanhang var det marknadsförarna vars 
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roll möttes med skepsis. Margret Tatchers citat ifrån Design in Business, visar på hur 
även marknadsföring delaktighet i produktutvecklingen glöms bort: ”By ’design’ I do not 
just mean ’appearance’. I mean all the engineering and industrial design that goes into a 
product from the idea stage…In short it is good design which makes people buy products 
and which gives products a good name.” (s 12, Design in Business).  
 
Jag anser att den grupp som indirekt kom att styra projektet var Industridesign.  I och 
med sin visualiseringsförmåga hade de en färdighet som vi andra grupper inte kunde läsa 
oss till vid våra traditionellt akademiska skolbänkar. Detta försatte oss i en 
beroendeställning, vilken medförde att vi, hur mycket vi än ville, inte hade några 
bestraffningar att ”hota” med. Eftersom Industri-design skulle bedömas enkom utifrån 
produkten, kunde de göra mer som de ville, däremot var övriga gruppmedlemmars delar 
av arbetet helt beroende av produkten för att det vi presterat skulle kunna sättas i ett 
sammanhang och därigenom ha relevans.  
 
När det gäller Industridesigns ”ledarstil” så upplever jag den vara mer Laissez -faire, i 
kontrast till Marknadsakademien som ställde krav, ifrågasatte och var mer auktoritär, 
något som människor inte heller gillar överlag (Brown, 2000). Industridesign var inte 
heller accepterade ledare av gruppen, men beroendeställningen medförde ett från dem 
”laglöst” beteende som alla var tvungna att acceptera för att projektet skulle bli färdigt i 
tid. Jag tror att man delvis kan finna bakgrunden till denna managementkonflikt inom 
designkulturen, även om det som vanligt är svårt att säga vad som beror på specifika 
individer och vad som är generaliserbart beteende.  
 
Avslutning 
Vad som genomsyrar mina lärdomar från projektet är de interdisciplinära 
kulturskillnaderna, som jag anser till stor del vara en bieffekt till produktionen av 
särpräglade yrkesgrupper. Samarbete mellan marknadsföring och design är vanligt, men 
fördomar och olika arbetssätt gör att det uppstår meningsskiljaktigheter. Dessa 
divergenser kan dock vara positiva om gruppen har utvecklat ett sätt att hantera dem på. 
Bättre förberedelser inför samarbetet anser jag vara a och o eftersom jag tror att 
erfarenheter från dessa projekt kan vara avgörande för hur villiga de olika disciplinerna är 
att sedan samarbeta ute i ”verklighetens” TED. 
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Bilaga 7 
Samarbetet mellan MarknadsAkademien och Konstfack i TED projektet* 
 
av Viktor Telégin 
 
 
TED är ett tvärdisciplinärt projekt mellan Marknadsakademien, Konstfack, samt KTH. 
Författaren väljer dock att fokusera på samarbetet mellan marknadsföringsstudenterna 
och studenterna från Konstfack. Inför TED projektet hade studenterna från 
Marknadsakademien skaffat sig en god kunskap om design och vikten av att 
implementera design i ett tidigt stadium. Artikeln behandlar huruvida studenterna från 
Konstfack hade samma typ av kunskap om marknadsföring. Vidare diskuteras hur 
marknadsföring och design ska föras samman, och hur det gick under TED projektet. 
Artikeln belyser viktiga faktorer som god kommunikation disciplinerna emellan, vikten av 
att visuellt kunna ta del designprocessen, och framförallt en förståelse för hur de olika 
disciplinerna arbetar och med det hur de kan samarbete.  
 
Inledning 
I all vår temaundervisning har vi på Marknadsakademien fått lära oss hur viktigt det är att 
förstå design och hur det ska implementeras i arbetsprocessen i ett tidigt stadium. Något 
som även lyfts fram av Kotler och Rath. I och med att den globala konkurrensen  blir allt 
hårdare, söker företagen hela tiden sätt för att skaffa sig konkurrens fördelar i hopp om att 
behålla eller stärka sin position på marknaden. Ett sätt att ”sticka ut” är att producera 
överlägset designade produkter för sin målgrupp (Kotler och Rath, 1984). Vad som bör 
poängteras är att design inte bara syftar till det estetiska utan även syftar till att bestämma 
funktion och karaktär på produkten eller tjänsten, något vi på Marknadsakademien fick ta 
del av på ett tidigt stadium.  
 
Marknadsföringen i sig påverkar design processen genom att sätta en design budget, 
förbereda design briefen samt genomföra marknadsundersökningar (Bruce, Potter och 
Roy 1995). Kotler och Rath poängterar vikten av att marknadsförare och designers förstår 
varandras arbetsprocess. När vi från Marknadsakademien kom in i TED projektet var vi 
till teorin införstådda med hur designerna arbetade och hur vi skulle använda oss av 
varandras discipliner. Vad jag däremot ställer mig frågande till är hur mycket studenterna 
från Konstfack kunde om marknadsföring, vårt sätt att arbeta och vad vi hade att tillföra. 
Syftet med följande artikel blir därför att se hur design och marknadsföring ska föras 
samman, och hur det gick när vi tog oss an TED projektet.  
 
Vilka former kan design ta i ett projekt  
Jag tänkte börja med att redogöra för tre stycken extrema filosofier hämtade från Kotler 
och Rath för vilken form design kan ta i ett projekt. Den första är design dominerande 
projekt, som låter sin designers att designa efter eget huvud utan någon 
marknadsanknytning. Projektet använder sig av framgångsrika designers som de tror har 
en instinkt va konsumenten vill ha. Nästa filosofi är projekt dominerande av marknaden, 
som vill att deras designers strikt ska följa vad som kommer fram i olika 
marknadsundersökningar. Dessa företag anser att design ska ha sin grund i marknaden 
och att den ska testas av marknaden. Den tredje filosofin är en mix av de två ovanstående. 
Designen behöver inte ha sin grund i marknaden, men bör testas på marknaden. Genom 
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att testa designen på marknaden kan projektet få hjälp av de tilltänkta konsumenterna 
med vad de tycker är bra respektive dåligt. De har ofta en förmåga att se produkten på ett 
sätt som varken designerna eller marknadsföraren tänkt på.  
 
Utgångspunkten i vår arbetsprocess kan liknas med det sista av de tre ovanstående 
alternativen. Marknadsförings studenterna skulle förbereda en design brief som 
diskuterats fram av gruppen, och genomföra de undersökningar vi som grupp ansåg var 
relevanta för vår produkt. Designerna skulle anknyta till undersökningarna och briefen, 
men ändå jobba mycket efter egen instinkt. Att vi valde det upplägget grundade sig i att 
vi från Marknadsakademien ville dela med oss av vad vi ansåg vara relevant för design 
processen samtidigt som vi ville ta del av den kreativitet design kan föra med sig.  
 
Resultatet blev snarare det första av de tidigare nämnda alternativen. Designerna litade 
istället helt på sin egen kunskap ock känsla, och valde ut de delar av design briefen som 
de ansåg vara de mest passande. Design briefen och resultaten av våra 
marknadsundersökningar gick från att vara riktlinjerna för vår design process till ett 
smörgåsbord. Vi fick känslan av att designerna tyckte att vi från marknadsföringssidan 
var inne på deras område, ett område som de förstod sig på bäst. I efter hand tror jag dock 
att denna attityd grundade sig att de inte förstod vad vi kunde dela med oss av för att 
förbättra design processen. Vad som också försvårade situationen var att vi inte heller 
fick ta del av själva skissprocessen vilket gjorde det svårt att peka på vad vi ansåg var 
positivt, respektive negativt med utformningen av vår produkt.   
 
Uppbyggnaden av samarbete 
Design är en vital del i marknadsföringens förmåga att tillfredställa och fånga 
konsumentens uppmärksamhet. Samtidigt som designern behöver information kring den 
tilltänkta målgruppen, vad som påverkar deras köp beslut, konkurrens situationen samt 
vad som är det tilltänkta syftet och målet med projektet (Bruce och Bessant, 2002). Som 
marknadsförare är designprocessen riskabel. Design bygger på kreativitet, och det är 
därav svårt att i inledningen av processen veta vad resultatet kommer att bli. För att 
minimera risken kan en marknadsförare vidta följande åtgärder (Bruce och Bessant, 
2002). 
 

• Leta efter rätt designer. 
• Skaffa sig en förståelse för vad designern kan. 
• Arbeta fram en tidsplan och budget tillsammans med designern. 
• Få in designen i ett tidigt stadium i arbetsprocessen. 
• Ta fram klara mål med projektet. 
• Ge designern den marknadsinformation den behöver. 
• Ta fram den tekniska informationen så snabbt som möjligt. 

 
Då vi inte själva kunde bestämma vilka designers vi skulle arbeta med var det extra 
viktigt för oss att skaffa oss en förståelse för hur designerna arbetade och vad de kunde 
göra. För att göra det möjligt arbetade vi med design i ett väldigt tidigt stadium, dock 
bara verbalt. Följden blev, som jag nämnde tidigare att vi inte tog del av skissprocessen 
och med det inte kunde skaffa oss en uppfattning för hur de arbetade och vad de kunde.  
 
Under projektet tog vi fram den marknadsinformation som hela gruppen ansåg var 
relevant, och vi redovisade den både verbalt och i skrift. Vad vi gjorde för fel var att vi 
inte på ett tillräckligt tydligt sätt kommunicerade varför den var relevant för designerna. 
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Istället tog vi förgivet att de hade den kunskapen med sig. Jag tror att det är en av 
anledningarna till designerna behandlade denna information som ett smörgåsbord. Jag 
anser därför att det är av största vikt för oss marknadsförare att inte bara dela med oss, 
utan även förklara varför vi gör som vi gör. Något jag tror gäller för alla discipliner.  
 
Vikten av ett bra samarbete 
Människor bygger upp en personlig bild av en organisation baserat på vad de ser, hör lär 
sig och upplever, vilket betyder att företag måste vara väldigt klara i sin kommunikation 
(Bruce och Bessant, 2002). Den slutgiltiga produkten kommunicerar på många sätt hela 
projektet bakom. Det är därför viktigt att en grupp eller organisation har en välfungerande 
kommunikation och med det ett bra samarbete. En produktens utseende kommunicerar 
enligt Creusen och Schoormans följande; (1) Estetik, (2) symbolik, (3) funktionalitet, 
(4) ergonomisk information, (5) uppmärksamhet och (6) hur den kategoriseras. En 
produkts utseende kan ha ett estetiskt och symboliskt värde för konsumenten, den kan 
kommunicera dess funktion och ge vilken typ av kvalité den har, den kan visa hur 
produkten fungerar. Den kan även dra till sig uppmärksamhet och visa i vilken produkt 
kategori den faller.  
 
För att visa vad vi ville kommunicera med vår produkt hade vi, som jag skrivit tidigare 
tagit fram en design briefa. Alla i gruppen var med i diskussionerna kring hur vi skulle 
kunna kommunicera detta i produkten. Vi berörde produktens estetik, vad den skulle 
symbolisera, dens faktiska funktion och hur det skulle kommuniceras, hur den skulle 
uppmärksammas och i vilken kategori den skulle vara. Vad som däremot hände var att 
det vi belyste i vår diskussion samt i design briefen inte kom att kommuniceras till fullo i 
produkten. Produktens estetik hamnade istället fokus, vilket gjorde att den inte 
kommunicerade funktionen som vi tänkt. Vad vi lyfte fram i vår marknadsförings plan 
var just produktens funktion och vad det innebar. 
 
Att vi brast i kommunikationen grundar sig som sagt i att vi inte skissade samtidigt som 
diskussionerna ägde rum vilket gjorde det svårt att visualisera produkten och hur den 
faktiskt skulle se ut. Istället byggde alla upp en egen personlig bild. Följden blev att 
designerna litade så pass mycket på sin instinkt och sin personliga bild hur produkten 
skulle se ut att de förbisåg vad gruppen hade sagt samt vad som lyfts fram i den 
marknadsförberedande processen. Vad vi skulle gjort för att undvika ovanstående är att 
på ett tidigt stadium definierat de olika parternas roller och vad var och en hade att dela 
med sig av, och varför det var av stor vikt. Samtidigt som skisserna skulle varit mer 
talande än vad som skrevs i design briefen. På så sätt skulle vi som arbetade med 
produkten dragits närmare just produkten, och med det närmare till den faktiska slut 
konsumenten (Julier, 2002). 
 
Sammanfattning 
Design är en viktig faktor för en produkts innovationsprocess, men samtidigt är det även 
viktigt att designerna förstår vad marknadsföring har att dela med sig av i just 
innovationsprocessen (Cooper, Bruce, Wootton, Hands och Daly, 2003). De studenter vi 
arbetade med från Konstfack hade inte den kunskapen. Det är därför viktigt för oss som 
marknadsförare att ingående förklara hur vår process går till, och hur den kan förbättra 
design arbetet. I ett projektarbete som TED är det viktig att all kommunikation mellan de 
olika disciplinerna är tydlig. Med det sagt vill jag även poängtera vikten att uppmuntra 
designerna att visualisera processen av att ta fram en produkt. Människor bygger upp en 
personlig bild av ett projekt baserat på vad de ser, hör, lär sig och upplever, vilket 
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kommer att reflekteras i resultatet.  
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Bilaga 8 

Förståelse och perspektivförflyttning är första steget mot integration 
TED ett interdisciplinärt angreppssätt 
 
av Marcus Åhrén 
 
Introduktion  
De senaste åren har relationen mellan marknadsförning och produktion i 
produktutveckling fått mycket uppmärksamhet (Mukhopadhyay och Gupta, 1998). Ett väl 
fungerande och integrerat samarbete mellan de olika produktionsavdelningarna såsom 
marknadsföring, design och produktion är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig 
på dagens marknad. Att få en väl integrerad organisation med avdelningar som har skilda 
målbilder är ingen lätt uppgift. Problematiken grundar sig ofta på det saknas en förståelse 
för företaget som helhet och respektive avdelning optimerar endast sin egen verksamhet 
vilket ofta leder till suboptimering för företaget (Ghose och Mukhopadhyay, 1993). 
Många företag har en steg för steg metod i produktutvecklingsprocessen där varje steg 
har sin fas, design, ingenjörer och sen produktion. Även detta leder till suboptimerad 
produktutvecklingsprocess (Bruce och Bessant, 2002)  
 
”The result is suboptimal manufacturing system design. Compounding the suboptimality 
is the needless time, effort and money spent solving manufacturing problems, which could 
have been avoided in the first place through proper product design.” Stoll, 1986 från 
Bruce och Bessant, 2002 
 
En väl integrerad organisation leder ofta till besparingar i produktutvecklingsprocessen, 
både i tid och i tillverkningsprocessen. Genom att integrera berörda avdelningar och 
skapa en överlappande produktutvecklingsprocess minskas produktionstiden samtidigt 
som det kan leda till nya produktlösningar med färre komponenter som sänker 
produktionskostnaden (Pegels, 1991).   
 
”For a new generation of automatic washer and dryers Whirlpool achieved a 33 per cent 
reduction in the number of parts used in each model. Also more than 50 per cent of the 
parts used were common across model lines, thus reducing both manufacturing cost and 
inventories.” Pegels, 1991 
 
Att skapa en välintegrerad organisation för att öka produktivitet och lösa konflikter är 
något som uttrycks av många forskare (Bruce och Bessant, 2002, Mukhopadhyay och 
Gupta 1998, Pegels, 1991). Integreringsprocessen mellan olika avdelningar uttrycks vara 
en nyckel faktor för att vara en framgångsrik spelare på dagens marknad. Detta är dock 
inte en självklarhet för många företag och konflikter och missfitts mellan 
marknadsföring, design, produktion, försäljning, finansiering etc. är vanligt 
förekommande. För att lyckas med att få en välintegrerad produktutvecklingsprocess 
måste framför allt ledningsnivån förstå processen olika element samt visa ett öppet stöd 
för en integrerad produktutvecklingsprocess (Bruce och Bessant, 2002). Braun är ett 
utmärkt exempel på ett företag med en välintegrerad produktutvecklingsprocess med ett 
starkt stöd från ledningsnivå. Det är dock många företag som fortfarande har det svårt att 
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integrera de olika avdelningarna i en organisation. Detta är inte är så konstigt i och med 
att företag traditionellt sett har särskilt avdelningar som marknadsföring, design och 
produktion. Att nyutbildade marknadsförare, industridesigner och ingenjörer endast har 
en ytterst begränsad bild av respektive yrkeskårs arbetssätt och problem gör det inte 
lättare. Som av marknadsföringsstudent får man god insikt i de verktyg som behövs för 
att marknadsföra en produkt, göra marknadsresearch etc, men saknar insikten och 
förståelsen för de problem som t.ex. en designer eller ingenjör ställs inför i en 
produktutvecklingsprocess. Att bygga broar mellan de olika disciplinerna är något som 
traditionellt sett lyst med sin frånvaro i utbildningssystemet. Det sedvanliga sättet att 
bedriva utbildning innebär att man separerar marknadsföring, design och produktion 
(ingenjör) vilket gör att det redan i utbildningsstadiet saknar ett bredare perspektiv och en 
förståelse för hur andra discipliner arbetar och tänker. Behovet av att skapa en integrerad 
plattform för marknadsföring, design och produktion är alltså stort och genom att redan i 
utbildningsstadiet starta denna process finns det mycket att vinna. TED (Teknologi, 
Ekonomi och Design) är ett samarbetsprojekt mellan KTH, Konstfack och 
Marknadsakademien. Där målet bland annat är att öka förståelsen och samarbetet mellan 
disciplinerna. I sektion två kommer jag att titta på marknadsföring, design och 
produktions olika intresseområden och till viss del grunden till de konflikter och 
suboptimeringar som kan uppstå. I sektion tre diskuteras en del av den teori som finns 
gällande stegvis eller överlappande produktutveckling och i sektion fyra jämför jag TED-
projektet med denna teori. 
 
Marknadsföring, Design och Produktion 
I och med att rollerna mellan marknadsföring och design har närmat sig varandra de 
senaste åren i och med att design har blivit en central del i ett företags strategiska 
planering och en konkurrensfördel har även rollerna sakta närmat sig varandra vilket gör 
att nya konflikter uppstår. Marknadsförarens roll i detta sammanhang är ofta en 
chefsposition/projektledarposition vilket leder till att det är hon/han ofta får rollen 
kommunikatör mellan design och produktion. Projektledarpositionen medför också rollen 
medlare och/eller förmedlare av information mellan de olika disciplinerna. 
 
 
2.1 Grund till konflikter mellan design, marknadsföring och produktion 
Designavdelningen hamnar någonstans i mitten mellan marknadsföring och produktion. 
Deras arbete påverkas av marknadsavdelningens marknadsresearch, produktens prisläge, 
möjligheter till personifiering och differentiering samt vilka värden som ska 
kommuniceras via produktens gestalt. Samtidigt har produktionsavdelningen krav på att 
produkten ska lätt gå att producera till ett lågt pris, att den ska hålla en viss kvalitet och 
att hålla antalet delar till ett minimum (Mukhopadhyay och Gupta, 1998, Bruce och 
Bessant, 2002). Marknads- och produktionsavdelningens mål är ofta av stridande art.  
 
2.2 Grund till konflikter mellan marknadsföring och produktion 
Ett företags marknadsavdelning tar det strategiska beslutet att öka marknadsandelar 
genom att sänka priset går inte ihop med den tid det tar att öka produktionen och 
nyanställa (Davis, 1977 via Mukhopadhyay och Gupta). Båda funktionerna måste alltså 
förstå företagets strategiska mål för att de sedan ska kunna göra trade-offs mellan sina 
respektive mål för att maximera nyttan för företaget.  
 
Stegvis eller överlappande produktutveckling 
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Stegvis produktutveckling 
Stegvis produktutveckling baseras på att projektet rör sig framåt steg för steg i en satt 
process exempelvis; koncept, utvärdering, definition, design, produktion och 
marknadsföring allt i en logiskt och enkel sekvens (Bruce och Bessnat, 2002). Varje fas 
har ett avslut som utvärderas och blir därefter nästa fas input. Projektet fortsätter bara 
framåt när alla mål och krav är uppfyllda från föregående fas, se figur 1.  
 

 
Figur 1. 
 
Genom att använda sig av en stegvis produktutveckling blir varje del en liten pusselbit av 
helheten. Designavdelningen formger produkten, produktionsavdelningen tillverkar den 
och marknadsförarna säljer den (Bruce och Bessant, 2002). Ett av problemen med en 
stegvis produktutveckling är just den begränsade insynen varje avdelning får. Detta leder 
ofta till konflikter och suboptimeringar vilket ofta bidrar till en försenad produktlansering 
och högre tillverkningskostnader.  
 
Överlappande produktutveckling 
Överlappande produktutveckling innebär att olika faser i ett projekt ger upphov till 
samarbeten mellan berörda avdelningar. Detta sker mer eller mindre intensivt beroende 
på vilken fas projektet är inne i.  I varje fas sker samarbeten simultant mellan olika 
specialist funktioner så som design, marknadsföring, maskiningenjörer, 
kvalitetsutvärdering etc (Bruce och Bessant, 2002).  
Enligt Bruce och Bessant ger en överlappande produktutveckling en förbättrad 
produktdesign som är billigare att producera, flexiblare arbetssätt, möjligheten att 
implementera nya och avancerad teknologi i den existerande processen. En överlappande 
produktutveckling skapar även förutsättningen för en gemensam problemformulering 
som ligger till grund för projektet (Mukhopadhyay och Gupta, 1998).  
 
TED – stegvis eller överlappande produktutveckling  
TED-projektet är till stor del ett sätt för tre olika discipliner, marknadsföring, 
industridesign och maskinkonstruktion, att tillsammans få upptäcka hur svårt det är att 
samarbeta i en produktutvecklingsprocess. Som student saknar man ofta erfarenheten att 
jobba tillsammans med andra discipliner och detta gör att man endast har ett perspektiv 
på produktutvecklingsprocessen. Svårigheterna var många under arbetets gång och 
utvärderingen av projektet uteblev helt, något som är väsentligt för att förbättra processen 
(Bruce och Bessant, 2002).  Hur gick det och vilken typ av integreringsprocess skedde i 
projektet? Hur väl integrerade och var vi i gruppen? Och hur fungerade vår 
produktutvecklingsprocess?   
 
Från ett perspektiv hade vi en överlappande produktionsutvecklingsprocess dock haltade 
maskinteknikerna något i denna överlappning. Resursallokeringen var något trevande och 
mycket tid under projektets gång spenderades på andra projekt som bedrevs pararelt. 
Projektet blev som en mix mellan stegvis och överlappande produktutveckling. Vi hade 
klart definierade steg, faser, och endast i vissa faser överlappade våra discipliner 
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varandra, det vill säga att berörda parter tillsammans löste den uppgift som stod för oss, 
se fig 2.  
 
 

 
Fig 2.  
 
En av anledningarna till detta kan bero på att ledningsnivån för de olika disciplinerna 
prioriterade projektet olika. Maskinteknikgruppen hade alla olika schema vilket gjorde 
det svårt att för projektgruppen att ha överlappande informationsspridning. 
Differentierade målbilder har också ett finger med i spelet. Målet med projektet var olika 
för aktörerna vilket skapade spänningar och konflikter. Samtidigt saknade gruppen ett 
tydligt ledarskap. Marknadsföringsgruppen tog tidigt detta initiativ men det är dock 
osäkert om alla i projektgruppen uppskattade detta. I det initiala stadiet jobbade gruppen 
som en helhet men efter en tid blev arbetsprocessen allt mer uppdelad. I slutfasen hade 
gruppen stora problem med suboptimeringar vilket skapade konflikter mellan 
disciplinerna. Detta kunde dock lösas men fördröjde processen och riktade energi och tid 
i fel riktning.  
 
För att få en väl fungerande produktutvecklingsprocess bör inte respektive avdelning vara 
särskilt från varandra. Medlemmar från respektive avdelning bör istället skapa ett 
välintegrerat produktionsteam vilket ger ett bättre samarbete och utnyttjande resurser etc. 
på holistiskt sätt. 
 
Man kan dock ifrågasätta om detta går att applicera på alla typer av företag och 
organisationer och storlek på företag.  
 
Genom att skapa en plattform för integration mellan marknadsföring, design och 
produktion redan på utbildningsnivå kreeras en förutsättning till förståelse och 
perspektivförskjutning vilket förhoppningsvis underlättar ett framtida samarbete mellan 
disciplinerna. 
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