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Sammandrag:

Framgångsrik design och innovation inom design är en utmaning för företag i  ett  flertal  olika

industrier: från de mera traditionella designbaserade industrierna till industrier som först

under senaste tiden övergått till en designfokus. För en del företag har det visat sig vara en stor

utmaning medan andra företag klarar sig med glans. Syftet med denna avhandling är att genom

studerande av finländska företag som utmärkt sig inom design, öka förståelsen för de olika sätt

företag framgångsrikt kan tillämpa design inom sin verksamhet. I avhandlingen utreds följande

forskningsfrågor: hur ser designprocesserna och designstrategierna ut i de undersökta

företagen, vilka aktörer bidrar till  produktutvecklingen och designen i  dessa företag, hur de

bidrar, hur  de  olika  designprocesserna  skiljer  sig  åt,  hur  de  liknar  varandra  och  kan  en

gemensam designstrategi/gemensamma designstrategier observeras.

Studien utförs i form av en kvalitativ fallstudie av fem finska företag som vunnit pris för sin

design. I studien används en kombination av det induktiva och deduktiva angreppssättet. Data

insamlades i form av sju stycken semistrukturerade och öppna intervjuer och analyserades med

hjälp av narrativ strategi, visuell mappningsstrategi och kodning.

Resultatet av fallstudien är en berikning av de i referensramen presenterade teorierna om

designstrategier och designprocesser. Fallstudien resulterar i detaljerade fallbeskrivningar över

företagens designprocesser. En designprocess med fem steg samt ett antal aktörer identifieras.

Det framkommer att  företagen engagerar sig i  designdriven innovation, men att  de gör det på

ett lite annorlunda sätt än det som presenterats på basen av tidigare studier. Främst

framkommer att framgång i design inte kräver en heterogen portfölj av internationella

designers och att samarbete med utomstående aktörer kan vara anspråkslöst samtidigt som

företaget är framgångsrikt inom design. Vidare framkommer att viktigt för framgång i design är

tidig involvering av designern i designprocessen, långa förhållanden med designers och mycket

diskussioner i kombination med ett slags outtröttligt arbete fram och tillbaka.

Nyckelord: design, designföretag, designspråk, designstrategier, innovation, produktspråk,
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1 INTRODUKTION

Betydelsen med design inom produktutveckling har ökat mer och mer de senaste åren.

Framgången hos företag såsom Apple, Bang & Olufsen, Alessi mm. vilkas framgång är

starkt knuten till design har förstärkt uppmärksamheten kring design. I samband med

detta har även satsningarna på design hos företag ökat.

Produktdesign anses mer och mer som en viktig källa för hållbar konkurrenskraft

(Charles H. Noble and Minu Kumar, 2010). Kunder riktar mer och mer

uppmärksamhet mot det, vare sig det gäller den estetiska, symboliska eller emotionella

betydelsen hos produkter, samtidigt som design anses mer och mer som en viktig

strategisk resurs inom business samt inom den akademiska världen. (Claudio Dell'Era,

Roberto Verganti, 2010) Design har blivit ett viktigt verktyg med hjälp av vilket ledare

kan utveckla dominanta varumärken med hållbara fördelar (Charles H. Noble and

Minu Kumar, 2010). Vid sidan om branscher som mode, inredning och andra

traditionellt designfokuserade branscher, har under det senaste årtiondet företag som

inte traditionellt satsat på design ökat sin satsning på design. Som exempel kan nämnas

att även om företag som Apple och Nokia verkar i industrier vilka traditionellt sätt

direkt styrts av uppkomsten av nya teknologier, är deras produkters framgång idag

starkt knuten till estetiska och symboliska aspekter. (Cillo & Verona, 2008)

I och med att företag mer och mer ser design som en strategisk resurs har man börjat

utforska nya roller för designkonsulter inom innovationsprocesser (Verganti, 2003).

Designens roll inom företag har alltså förändrats. Designers rör sig från sina

traditionella roller inom produktutveckling, där de för det mesta arbetat med frågor

kring stil och ergonomi, till en mera kreativ kontribution i form av att generera nya

produktkoncept (Verganti, 2003). Här bidrar designern till produktutvecklingen på ett

helt nytt sätt som också ligger i bakgrunden till det att design ses mer och mer som en

strategisk resurs.

Framgångsrik applicering av design och innovation inom design är därmed en

utmaning för företag i ett flertal olika industrier: från de mera traditionella

designbaserade industrierna till industrier som först under senaste tiden övergått till en

designfokus. Det är alltså något som kan anses viktigt för nästan alla företag.

Framgångsrikt utnyttjande eller integrering av design i produktutveckling, är dock inte

något som alla företag lyser med. För många företag har det visat sig vara en stor
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utmaning medan andra företag verkar klara sig med glans. Forskning inom området

existerar, om än i begränsad mängd. Därmed är det av intresse att vidare utforska

ämnet och öka på kunskapen kring designprocessen.

1.1. Problemområde

Även om allt fler företag idag erkänner design som en betydande del av sin verksamhet

finns det dock fortfarande en hel del variation företag emellan gällande i vilken form

och till vilken grad design beaktas i företaget (de Mozota, 2006). Inom ämnet design

management har ett flertal studier forskat i förhållandet mellan designers och de andra

spelarna inom företaget. Dessa studier har bidragit med mycket och en grund i ämnet

design management har bildats. Design management som ämne har dock spridit ut sig

på ett brett område. Man har bl.a. sett på design som en strategi, som en process samt

som en del av marknadsföring, forskning och utveckling samt PR (de Mozota, 2006).

Design ses alltså förutom som ett sätt att förbättra produkten, även som ett sätt att

förbättra företagets arbetssätt, strategi och vision.

Om vi fokuserar på produkten och den process som ligger bakom produkten, ser vi på

innovation. Tre typer av kunskap kan ses vara väsentliga för innovationsprocessen:

kunskap om konsumenternas behov, kunskap om teknologiska möjligheter och

kunskap om produktspråk. Alla dessa kunskaper spelar en roll i innovationsprocessen

och vilken kunskap som är den drivande kraften definieras av innovationsstrategin.

(Verganti, 2003)

Inom ämnet design management har man bidragit med mycket gällande hur man

kunde genom designen komma närmare användaren och bättre förstå dennes behov.

Detta kallas användarcentrerad design. Här är det kunskapen om användarna som är

drivande. Det framstår dock att inte alla företag följer denna strategi när det kommer

till design och en annan strategi, kallad designdriven innovation har identifierats. I och

med den strategin är det kunskap om produktspråk som är den drivande kraften.

Företag med en design driven innovationsstrategi ämnar radikalt ändra det emotionella

och symboliska innehållet i produkter (meningar och språk) genom att på en djup nivå

förstå förändringar i det vidare samhället, kultur och teknologi. Vidare verkar

producentens förmåga att förstå, förutse, och påverka uppkomsten av nya

”produktbetydelser” basera sig på en process där denne skapar och använder sig av ett

nätverk av externa tolkare (designers, företag i andra industrier, leverantörer, skolor,

konstnärer och media). Dessa externa tolkare delar samma problem som företaget,
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d.v.s. att förstå evolutionen av sociokulturella modeller och att framställa/föreslå nya

visioner och betydelser. För att leda design driven innovation måste man alltså i princip

skapa och använda sig av detta nätverk på rätt sätt. Verganti (2008) hävdar att detta är

mycket viktigt för företag och att det är något som de mest framgångsrika företagen

inom design, är mycket bra på (Verganti, 2008).

Denna typ av designprocess har dock inte forskats i så mycket och bl.a. Verganti’s

forskning baserar sig i stora drag på italienska företag. Företag i Finland eller Norden

som är framgångsrika inom design kan tänkas kunna ha ett annat tillvägagångssätt vad

det ankommer design. Därmed finns det ett behov att studera företag i den Finska

kontexten som visat framgång inom design. Deras designprocesser kan tänkas vara

sådana som i den designdrivna innovationsstrategin beskriven av Verganti – men där

kan också tänkas finnas skillnader. Det är detta område avhandlingen ämnar belysa.

Genom att studera finska företag som är framgångsrika inom design kan man öka på

kunskapen om processerna bakom framgångsrik design i Finland, samtidigt genom

jämförelse gentemot tidigare studier kan man även öka på kunskapen om framgångsrik

design i allmänhet.

1.2. Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att genom studerande av finländska företag som utmärkt sig

inom design, öka förståelsen för de olika sätt företag framgångsrikt kan tillämpa design

inom sin verksamhet. Forskningsuppgiften är därmed att beskriva designprocesser

inom produktutveckling och identifiera olika designinnovationsstrategier hos

finländska företag som vunnit pris för sin design. Forskningsfrågorna som besvaras i

studien är:

1) Hur ser designprocesserna och designstrategierna ut i de undersökta företagen?

2) Vilka aktörer bidrar till produktutvecklingen och designen i dessa företag? Hur
bidrar de?

3) Hur skiljer de olika designprocesserna sig åt? Hur liknar de varandra? Och kan en
gemensam designstrategi/gemensamma designstrategier observeras?

1.3. Definitioner

Design: I denna studie kommer jag att utgå från definitionen på design av Klaus

Krippendorf (1989). Han tolkar design som att ge mening till något, eller mera specifikt
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på följande sätt: ”Etymologin av design går tillbaka till latinets de + signare och betyder

att framställa något, att särskilja med ett tecken, ge det betydelse, definiera dess

relation till andra saker, ägare, användare eller gudar” (Krippendorf, 1989).

Design driven innovation: Företag med en design driven innovations strategi har

utvecklat ett system utgående från vilket de föreslår nya produktbetydelser för

kunderna/användarna. Kunderna är en av spelarna de påverkas av men långt från de

enda. Det här kan också kallas radikal innovation av produkters betydelser. (Verganti,

2008)

Användarcentrerad design: Företag som tillämpar användarcentrerad design, tillämpar

design utgående från en djup förståelse av kunden eller användaren. (Veryzer & de

Mozota, 2005) Kan också beskrivas som en stegvis innovation inom design, som drivs

av anpassning till evolutionen av sociokulturella modeller. (Verganti, 2008)

1.4. Begränsningar

Denna avhandling ämnar förstå designprocesser inom valda fallföretag som visat

framgång inom design. Fokus är alltså på att förstå framgångsrika designprocesser och

spelare i samband med dem. Studien fokuserar därmed inte på att identifiera

karakteristika hos företag som inte är framgångsrika inom design. Vidare då alla

fallföretag är finska, är studien begränsad till finska företag.

1.5. Avhandlingens uppläggning

Denna avhandling är upplagd enligt följande schema. Referensramen inleds med en

presentation av design och design management. Efter det diskuteras produktbetydelser

samt design- och produktspråk. Efter det går diskussionen till innovationer och olika

innovationsstrategier presenteras.  Här presenteras även designdrivna innovationer

och användarcentrerad design kort. Därefter övergår diskussionen till att presentera

designdrivna innovationer och processen bakom dessa mera i detalj. Eter det

presenteras även användarcentrerad design kort. Till slut sammanfattas referensramen

och länkas till syftet.

Därefter följer en metodbeskrivning där forskningsfilosofi och angreppssätt diskuteras

och presenteras. Forskningsstrategin, en multipel fallstudie samt tidsaspekten, en
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tvärsnittsstudie presenteras. Val av datainsamlingsmetod, val av analysmetod,

trovärdighet och äkthet samt forskningsetik diskuteras också.

Sedan presenteras resultaten. Till en början presenteras bakgrundsinformation om

fallföretagen och efter det resultaten per fallföretag. Denna presentation är uppdelad i

följande delar: Designs roll i företaget, företagets designstrategi, produktutveckling,

designprocessen samt organisationen – formgivarna och deras roll.

I därpå följande kapitel analyseras resultaten de olika fallen mellan. Resultaten

analyseras tematiskt och de olika fallföretagens resultat jämförs och diskuteras. Först

diskuteras designs roll i företagen, sedan diskuteras designprocessen, olika steg i de och

olika aktörer i den. Skillnaderna företagen emellan åskådliggörs med hjälp av olika

tabeller som stöder diskussionen och designprocesserna presenteras företagsvis i form

av bilder. Till sist diskuteras hur resultaten kan tolkas i form av designstrategier.

I ett avslutande kapitel diskuteras hur dessa resultat relaterar till det som

presenterades i referensramen. Likheter samt eventuella skillnader mellan resultaten

och teorin lyfts fram och tolkningar av detta diskuteras. Till sist sammanfattas

diskussionen med slutsatser och förslag till framtida forskning presenteras.
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2 LITTERATUR OCH TEORIBAKGRUND

I detta kapitel presenterar jag studiens referensram. Då jag studerar design inom

produktutveckling, börjar jag med att kort sammanfatta områdena design och

designmanagement. Efter det här går jag in på produktbetydelser samt design- och

produktspråk för att bättre förstå vad som menas med generering av nya betydelser i

samband med design och innovation. Efter det här diskuterar jag nyhetsgraden hos

design  samt  innovatörer  och  imitatörer  för  att  ge  en  bild  av  hur  de  olika

innovationsstrategierna inom design konkretiseras. Efter detta går jag in på ämnet

innovation och presenterar de olika innovationsstrategierna varav vilka design driven

innovation är en. Sedan går jag in på djupet i designdriven innovation. Jag diskuterar

även kort användarcentrerad design, för att särskilja designdriven innovation från det.

Till sist framför jag en sammanfattning över den presenterade referensramen och

länkar den till studiens syfte.

2.1. Design

I sin artikel om design, innovation och företagets gränser påpekar Walsh (1996) att alla

produkter är designade. Allt från kläder till mekaniska komponenter till tidningar,

köksredskap, försäljningslokalers inredning m.m. har designats av någon. Hon påpekar

att även det vi tycker att ser fult ut är designat av någon. Kanske inte av en professionell

designer, men någon har gjort en mängd beslut som resulterat i den slutliga produkten.

(Walsh, 1996) Det sista exemplet kunde beskrivas som tyst design, ett koncept inom

produktutveckling. Med tyst design menar man design utförd av personer som inte är

designers och inte är medvetna om att de deltar i design. Det är något som pågår i alla

organisationer, både i sådana med en formell designstrategi eller öppna

designaktiviteter samt i sådana som saknar dessa (Gorb & Dumas, 1987). Design sker

alltså högst troligt i alla organisationer på en eller annan nivå.

Termen design täcker ett flertal aktiviteter, bl.a. arkitektur, mode, inredning, grafisk

design och industriell design. (Walsh, 1996) Under den senare hälften av 1900-talet har

begreppet design utvecklats som en ny och utmärkande kunskapsdomän eller en

disciplin utgörande ett specifikt intellektuellt angreppssätt. Inom domänen design

existerar dock en massa motsättningar, teorier, praktiker samt designkulturer. Och

avsaknaden av ett brett överenskommet kunskapsramverk inom området syftar vidare

till att domänen är ostrukturerad och odisciplinerad. (Joseph, 2008) ”Design saknar en
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förnuftig infrastruktur däribland överenskommelse över nyckeltermer och deras

betydelser, över vad som konstituerar central kunskap, över strukturer som stöder

tillgång till forskning samt över diskurs som överskrider det efemära” (Poggenpohl,

2004, s. 579)

Mängden forskning inom design från det socialvetenskapliga perspektivet är mycket

liten i jämförelse med mängden forskning inom F & U samt innovation från nämnda

perspektiv. Design har primärt forskats ifrån ett historiskt perspektiv, fokuserande på

olika design stilar, inte själva designprocessen. (Walsh, 1996) Verganti (2008)

kommenterar att en av orsakerna varför vetenskaplig forskning i design är en svår

utmaning för forskare, är att definitionen på design är flytande. En allmän trend i

definitioner  på  design,  är  att  de  är  så  breda  som  möjligt  vilket  o  sin  sida  orsakar  att

konceptet blir generiskt och det blir svårt att särskilja dess säregenheter från andra

forskningsområden. Då människor försöker särskilja design från andra områden, t.ex.

från industriell design, associerar de ofta design mest till estetik och stil, saker som har

och göra med produktens form och inte till designprocessen. (Verganti, 2008) Även om

man ser på design som en process, finns det ett antal definitioner. I denna studie

kommer jag dock att utgå från definitionen på design av Klaus Krippendorf (1989). Han

tolkar design som att ge mening till något, eller mera specifikt på följande sätt:

”Etymologin av design går tillbaka till latinets de + signare och betyder att framställa

något, att särskilja med ett tecken, ge det betydelse, definiera dess relation till andra

saker, ägare, användare eller gudar” (Krippendorf, 1989). En produkts betydelse

föreslår användarna ett system av värden, en personlighet och en identitet. Designers

ger produkterna denna betydelse genom användandet av ett specifikt designspråk som

framför meddelandet. Produktens stil (dess estetiska utseende) är bara ett av sätten

genom vilka en produkt kan kommunicera en betydelse. Andra sätt genom vilka

produkten kommunicerar sin betydelse är dess funktion samt dess emotionella och

symboliska värde. (Verganti, 2008) Design handlar alltså om att genom applicering av

ett specifikt designspråk, skapa produkter som framför en viss betydelse till

användaren.

Då produkters design blivit en allt mer betydande aspekt för konsumenter samt då

konkurrensen mellan företag och inom företag kring design därmed ökat, har

naturligtvis även designs roll i produktutvecklingen hos företag stigit.  Detta har lett till

uppkomsten av olika forskningsområden som fokuserar på designs roll i företag. Ämnet

designmanagement har kommit till för att tydliggöra samspelet mellan design och
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management i företag. Och senare har även ett koncept eller forskningsområde som

kallas design tänkande uppstått, där utforskar man applicering av designkunskap i det

vidare företagets verksamhet. (Borja de Mozota, 2007) I följande två kapitel kommer

jag att kort att presentera dessa två forskningsområden.

2.1.1. Design management

Design management är ett framträdande ämne som har sina rötter i marknadsföring,

sociologi, psykologi samt ingenjörvetenskap. Dess primära fokus ligger i

produktutveckling, men under senaste tiden har området även fått inslag av ergonomi

och konsumentbeteende. (Vazquez & Bruce, 2002) Design Management härrör sin

betydelse från den traditionella bemärkelsen ”att leda en designavdelning eller ett

designföretag”.

Design och management kan ses som motsatta krafter och kan därmed antas ha ett

ansträngt förhållande. För designern är management då en slags begränsning påvisad

av administrationen och projektstyrningen emedan managern o andra sidan ser på

designen som ”varumärkets diktatur” eller som ”den stigande makten av perception

och emotion i inköpsbeslut”. (Borja de Mozota, 2007) Detta är en traditionell syn på

designens roll i företag. Dock kan man se på det från en annan synvinkel. Om man ser

på design som något kunskapsbaserat, istället för något projektbaserat, kan man se

designers som berikande aktörer i och med att de kan hjälpa begripliggöra företagets

varumärkesstrategi.  Detta för diskussionen vidare till nästa punkt presenterad av Borja

de Mozota (2007), designyrkets övergång från projektbaserat till kunskapsbaserat.

I denna linje kunde en modernare definition på konceptet vara den som används av

Designmanagement programmet på Pratt Institute (New York). Där definieras

designmanagement som ”identifieringen och allokeringen av kreativa tillgångar inom

en organisation i strävan att skapa hållbara strategiska fördelar” Design management

kan ses som designsinnat ledarskap, en bro mellan design och business. Det

överskrider estetik och inbegriper förändring av upplevelser, organisationer och

möjligheter. (McBride, 2007) I samma riktning har Blaich (1988) definierat

designmanagement som utnyttjandet av design expertisen för att förstärka

organisationens strategiska objektiv. Detta innefattar realiserandet av en formell design

policy inom företaget genom främjandet av vikten i design för företagets långsiktiga

mål. (Vazquez & Bruce, 2002)
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Designyrket tenderar att organisera sig kring olika discipliner på ett projektbaserat sätt,

bestyrkande tanken att design är en output, en form, en stil och inte en process.

Därmed har också utbildningen i design baserat sig på studio undervisning och projekt.

Forskning i designprojekt har dock visat att designprocessen de senaste tiderna

övergått till att vara mera kunskapsbaserad, då den lägger större tyngd på vetenskap

och metoder. Förändringen kan belysas med hjälp av modellen utvecklad av Findeli

(2005), refererad av Borja de Mozota (2007). Modellen belyser den historiska

förändring designprojektet genomgått, utgående från tre faser. I den första fasen ligger

fokus på objektet, sedan ligger fokus på processen och till sist ligger fokus på aktörerna.

När fokus ligger på objektet kommer designernas kunskap från konst, humanism,

kultur, estetik och emotion (känsla). Då fokus ligger på processen, kan designernas

kunskap ses härröra sig ur teknologi, Herbert Simon’s designvetenskapsmodell, värde

analys samt funktionen. Då fokus ligger på aktörerna, kommer kunskapen från sociala

vetenskaper, sociologi, antropologi, etnologi och användarobservation. Man kan vidare

säga att ur management vetenskapens synvinkel kan designkunskapen beskrivas som

kapaciteten att innesluta den humana, ingenjörs- samt sociala vetenskapskunskapen

intill värdefulla koncept och former för varumärken, innovation samt strategiska och

management beslut. (Borja de Mozota, 2007)

Baserat på existerande modeller inom företagsledning (management) har Brigitte Borja

de Mozota (2007) utvecklat en konvergent modell för management av värdet på design.

I sin artikel ämnar hon syntetisera diverse modeller inom design management och

förklara deras begränsningar givet paradigmskiftet inom design där design kan ses

förflytta sig från att vara en aktivitet, till ett kunskapsbaserat yrke. Modellen fokuserar

på att se på hur design kan skapa värde i management och framhäver konceptet ”design

tänkande” som ett sätt för ledare att framgångsrikt analysera de utmaningar de i denna

dag ställs för. Det finns många exempel på dessa utmaningar. Hantering av komplexitet

kan stödas av designtänkande systemteori, holistiska syner, kapacitet att visualisera för

att simplifiera komplexa omgivningar, byggandet för scenarion för strategi formulering

och stöd för beslutfattningsprocesser. Globalisering och innovation kan stödas av

design team som är vana vid multikulturella omgivningar med få hinder för kreativitet.

Designers kan i dessa fall hjälpa i att förändra företagskulturen så att den blir mera

öppen för kulturella frågor. Idag måste processorienterade företag bli mera

kundfokuserade och nya system måste uppfinnas för TQM, CRM samt

varumärkesprestationer. Vidare kan designers input stöda utvecklandet av metoder för

stödande av kollektiv förverkligande av det socialt ansvarsfulla företaget. Området
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design management har alltså utvecklats mot ett mera kunskaps och forskningsbaserat

håll där designtänkande är ett av de nya stigande koncepten. (Borja de Mozota, 2007)

2.2. Produktbetydelser

En produkt kommunicerar något till användaren på många sätt. Produktens stil (dess

estetik), funktion samt dess emotionella och symboliska värde (dess betydelse) bidrar

alla till det produkten kommunicerar. Då produktens funktion kan ses fylla

användarens nyttighetsbehov, kan produktens betydelse ses uppfylla användarens

känslo- och sociokulturella behov. Vidare kan man precisera att produktens betydelse

definitivt är mycket mera än dess stil, det är ett system av värden, en personlighet och

identitet som föreslås användaren. (Verganti, 2008) Det här förs också fram väl i

följande  citat  av  Steve  Jobs:  “Vi  har  inte  ett  bra  språk  att  tala  om  design  med.  I  de

flestas ordförråd betyder design yta/utseende…. ..Men för mig kunde inget vara längre

ifrån vad betydelsen av design är. Design är den fundamentala själen hos ett objekt

tillverkat av människor” (Steve Jobs, Apple Computers, citerat av Noble, Charles H.

and Kumar, Minu, 2010)

2.2.1. Design- och produktspråk

Genom att använda sig av designspråk, ger designers produkter en betydelse. Detta

språk består av en serie tecken, symboler och ikoner (varav vilka stil är en del) som

framför ett meddelande, produktens betydelse. (Verganti, 2008) Innovation kan ses

som resultatet av en process där kunskap genereras och integreras. Tre typer av

kunskap är väsentliga för innovationsprocessen: Kunskap om konsumenternas behov,

kunskap om teknologiska möjligheter och kunskap om produktspråk. Produktspråk

innefattar kunskap om tecken och symboler vilka uttrycker ett visst meddelande, samt

kunskap om den semantiska kontexten (sociokulturella modeller) genom vilket

användaren ger tecknen en betydelse. (Verganti, 2003)

Dell’Era, Marchesi & Verganti (2008) har utvecklat ett kartläggningsverktyg för att

identifiera dominanta produktspråk. De har analyserat över 450 produkter inom den

italienska möbelindustrin genom att först identifiera 50 produkttecken som sedan

utnyttjades för att tolka produktspråk. Ett produktspråk definierades då som en

uppsättning produkttecken. Författarna anser att modellen kunde användas i företag

bl.a. till att stöda identifiering av nya trender. Företag kunde utveckla semantiska

prognoser och analyser för att stöda både proaktiva och reaktiva innovationsstrategier.
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(Reaktiv strategi = imitatörer, proaktiv strategi = innovatörer) Vidare kan identifiering

av dominanta produktspråk stöda analys av en industris nuläge gällande

produktsemantik och innovation. (Dell’Era, Marchesi & Verganti, 2008)

Produktspråk är inte industrispecifika. De rör sig över industrier även lättare än

teknologi. Som exempel kan man se på diffusionen av färgade genomskinliga material

från möbler till datorer, en språkutövning genom vilken Apple’s I-Mac gick över från

att tala ”kontorets” språk till att tala ”hemmets” språk. Produktspråk rör sig också över

olika sociokulturella världar, t.ex. från land till land, men då betydelser är kulturellt

betingade är detta inte lika enkelt som övergången mellan industrier. För ett globalt

företag presenterar just detta, en utmaning i att anskaffa kunskap utöver dess egna

sociokulturella kontext. Här kan utländska design konsulter ses som språkmäklare med

hjälp av vilka globala företag kan kombinera och integrera språk i både globala och

lokala sammanhang. Företag kan alltså dra nytta av designers genom att integrera dem

i sin produktutvecklingsprocess. (Verganti, 2003)

Genom att  förstå  hur  kunskap om nya produktspråk sprids  i  industriella  nätverk kan

företag bättre uppnå tillträde till och använda sig av denna kunskap. Spridningen av

och framgången hos produktspråk är beroende på interaktionerna emellan ett antal

intressenter, bland dem andra företag, användare, designers, produkter, media,

kulturella center samt skolor och artister.(Dell’Era & Verganti, 2010)

2.3. Innovation – olika dimensioner

Verganti (2008) åskådliggör på ett tydligt sätt de olika dimensionerna som existerar

inom innovation. Till en början skiljer han emellan funktionella innovationer och

innovationer av betydelser. Vidare specificerar han att innovationer av funktioner

kommer från teknologin och innovationer av betydelser från språk (det språk som

produktens design kommunicerar). Ytterligare skiljer han emellan de radikala och

stegvisa teknologiska innovationerna o ena sidan och mellan generering av nya

betydelser och anpassning till evolutionen av sociokulturella modeller. (Verganti,

2008) Innovationen kan alltså beröra olika aspekter av produkten (funktion/betydelse)

och vara antingen stegvis eller radikal.
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2.3.1. Olika innovationsstrategier

Utgående från dessa dimensioner kan fyra olika innovationsstrategier observeras. Inom

den teknologiska dimensionen kan man observera radikala teknologiska innovationer

samt stegvisa teknologiska innovationer. Det här är strategier som det forskats i en hel

del. Radikala teknologiska innovationer ses som teknologi ”push” d.v.s. teknologier

som inte fyller ett latent behov på marknaden, och stegvisa teknologiska innovationer

som marknads ”pull” d.v.s. teknologiska innovationer som fyller något behov som

observeras på marknaden. Om vi ser på design, språk och betydelser kan vi definiera

tvåslags innovations strategier: användarcentrerad design (anpassning till

sociokulturella modeller) och design driven innovation (generering av nya betydelser)

(Verganti, 2008) De olika strategierna åskådliggörs väl i följande graf, omritad från

Verganti (2008):

Figur 1
Innovationsstrategier (Verganti 2008)

Om vi ser på de olika innovationsstrategierna, designdriven, kundcentrerad och

teknologidriven, kan man se att de är all drivna av olika slags kunskap. Inom

designdriven innovation är kunskap om produktspråk den drivande kraften. I

teknologidriven innovation är det kunskap om teknologi som är den drivande kraften

och i kundcentrerad innovation är det kunskap om kunden. (Verganti, 2003)
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2.3.2. Innovatörer och imitatörer

Det har bevisats att tidig engagering i utspridningen av produktspråk möjliggör att

företag anses som innovatörer. Konsumenters preferenser har dock inte observerats

vara beroende av företagets engagerings skede i diffusionsprocessen. Det verkar som

om trendiga/innovativa produkter inte genast accepteras av kunder men att kunder

lättare accepterar andra, mindre trendiga produkter hos företag som är trendiga och

har mera innovativa produkter i allmänhet. Trendsättande företag som föreslår nya

kombinationer av existerande material kombinationer i början av diffusionsprocessen

kan identifieras som innovatörer och kan därmed nå konsumenternas acceptans även

för de produkter som inte är innovativa. Deltagande i tidigt skede av

innovationsprocessen kan alltså förbättra varumärkes värde och därmed öka

konsumenternas acceptans. (Dell’Era & Verganti, 2010)

Företags innovationsstrategier för produktspråk karakteriseras av två dimensioner.

Först är det vissa som föreslår nya designspråk och vissa som anpassar sig till språk

som redan dykt upp på marknaden. För det andra har vissa ett mera heterogent språk i

sin produktportfolio och vissa ett mera homogent produktspråk. I sin forskning kring

produktspråk har Dell’Era & Verganti (2007) uppdelat de studerade företagen i

innovatörer och imitatörer. Uppdelningen har de gjort på basen av erhållandet av

designpriset Compasso d’Oro som är ett mycket ansenligt pris och alltid ges till

produkter som anses speciellt innovativa vad det kommer deras designspråk. Vidare

har olika slags paneler använts för att definiera designspråks-variabler i produkterna,

inom sektionen ”yta” definierades t.ex. variablerna: transparent, reflekterande, mjuk

och slät. Dessa variabler samt uppdelningen i innovativa samt imitatörer uppgjorde

basen för vidare analys gällande skillnaderna i produktspråk företagen emellan.

(Dell’Era & Verganti, 2007)

Resultaten i Dell’Era’s & Verganti’s (2007) studie visar att innovatörer har lägre nivå av

produktheterogenitet än imitatorer, vilket är överraskande då man skulle tro att

imitatorerna inte behöver ”experimentera” så mycket med olika produktspråk och att

de bara kunde se vad som är dominant och producera enligt det.  Innovatörerna

fokuserar ändå mera än imitatorer på att upprätthålla sin varumärkesidentitet och

därmed är de försiktigare med att ”splittra” upp sitt produktspråk. Genom sina

centraliserade forskningsprocesser inom design är innovatörerna kapabla att tolka

stigande sociokulturella trender och på det sättet kan de fokusera sitt designspråk rätt.

Analysen stöder vikten i att hantera sina förhållanden med samarbetspartners samt
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konkurrenter. Även samarbete med konkurrenter tillåter innovatörer att presentera

nya produktspråk. Genom att introducera produkter som talar liknande språk kan

innovatörer differentiera sig från imitatorer. (Dell’Era & Verganti, 2007)

I motsats till innovatörer, introducerar imitatörer produkter med mycket varierande

produktspråk. Det här tolkar författarna som ett resultat av svårigheten att tolka

uppkomsten av nya produktspråk. De har inte lika utvecklade inre forskningsprocesser

med vilka de kunde tolka marknadsreaktioner och konkurrenters val, och i och med

detta tvingas de kaotiskt följa efter varje svag signal av produktspråk. Det resulterar i

en heterogen produktportfölj. Imitation av språk är svårare än imitation av

teknologiska innovationer då det i skillnad till dominant design inom teknologi, kan

finnas flera dominerande designspråk samtidigt. Designspråken utvecklas snabbt och

då företag försöker imitera ett språks utveckling imiterar de lätt olika tecken från andra

språk, och ökar därmed variationen inom sin produktportfölj. Imitation är de facto

mycket svårt att tillämpa, det är varken lätt eller smärtfritt då det berör innovationer av

betydelser.

Dessa skillnader mellan imitatorer och innovatörer är speciellt betydande för företag i

länder där arbetskostnaderna är höga och konkurrensfördelar kan endast uppnås med

innovation. Innovatörer kan driva sin strategi genom att fokusera på specifika

innovationer och därmed kontrollera även sina kostnader. Imitatörer o andra sidan

ökar sina design- och ingenjörkostnader då de följer varje liten förändring på

marknaden och utvecklar multipla produktspråk. (Dell’Era & Verganti, 2007)

2.3.3. Nyhetsgrad hos design

Nyhetsgraden på produkters design är något som har funnits ha betydelse för

försäljningen av produkter. Det anges genom att jämföra en produkts utseende med

utseendena på tävlande produkter i samma kategori. Nyhetsgraden på design är

relaterat till produktens innovationsnivå så att innovativa produkter har högre design

nyhetsgrad. Man har funnit att designens nyhetsgrad har betydande effekt på t.ex.

bilförsäljning, dvs. bilar med ny design säljer bättre än bilar med mindre ny design.

Teknologisk nyhetsgrad är naturligtvis också viktigt, men även designen inverkar

betydande på försäljningen. Effekterna av designnyhet kunde observeras redan under

det första året efter lanseringen av bilen, medan teknologisk nyhet tog lite längre tid för

att nå sin fulla effekt, samt minskade med tiden. Effekten med ny design avtog inte

heller med samma takt som effekten av teknologisk nyhet. Man kan anta att modeller
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som lyckas upprätthålla en konkurrenskraftig design kan erbjuda kunder ett sätt att

kontinuerligt differentiera sig från andra samt demonstrera framgång och gemenskap

med en grupp med specifika estetiska preferenser. Även om en positiv effekt har

observerats i kombinationen av hög teknologi och hög design, har det inte observerats

leda till en signifikant ökning i försäljning. (Talke, Salomo, Wieringa, Lutz, 2009)

2.4. Design-drivna innovationer

Design-driven innovation kan anses vara mycket viktig för design intensiva företag,

men har inte forskats i alltför mycket. Det baserar sig på tanken att alla produkter har

ett specifikt språk och en specifik betydelse (Verganti, 2003). Verganti (2008) har

definierat konceptet och presenterat en metamodell samt en forskningsagenda. Design-

driven innovation är en innovations strategi med vilken företag ämnar radikalt ändra

det emotionella och symboliska innehållet i produkter (betydelser och språk) genom att

på en djup nivå förstå förändringar i det vidare samhället, kultur och teknologi.

Produkter som utgör radikala innovationer av betydelser framför en omfattande

omtolkning av betydelser genom det meddelande de med sitt designspråk medför.

Målet med dessa innovationer är inte att tillfredsställa latenta behov hos kunder utan

att föreslå nya produktbetydelser vilka kunderna antingen accepterar eller inte. Design-

driven innovation är alltså inte ett svar till marknaden utan en dialog med och en

modifikation av marknaden. Producenter som engagerar sig i design-driven innovation

har utvecklat ett överlägset sätt att förstå, förutse och påverka uppkomsten av nya

produktbetydelser. Genom att upptäcka viskningar från rådande sociokulturella

modeller, identifiera de som troligast kommer att bli starkare och välja mellan dem de

som bäst passar producentens värden kan de sedan hjälpa dessa viskningar bli

förståeliga och betydelsefulla i form av en ny produkt. I denna process har kunskapen

om produktspråk stor betydelse, och design konsulter (designers) spelar en viktig roll.

(Verganti, 2003) Företagen som engagerar sig i denna process, kallad design diskurs, är

allt annat än kundfokuserade. Det kommer väl fram från följande citat presenterade i

Vergantis artikel (2008): “Market? What market? We do not look at market needs. We

make proposals to people.” – Ernesto Gismondi, ordförande, Artemide ”The only time

we  did  market  research  was  with  Beogram  4000  (in  1972).  Marketing  people  said  it

would have sold 15 units in Denmark and 50 in the world. It turned out to be one of our

most successful products” – Paul Ulrik Skifter, chief financial officer, Bang & Olufsen.

Dessa citat visar klart att företagen utvecklar sina produkter på ett annat sätt än rent på

basen av marknadsundersökningar.
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I sin studie av F & U avdelningen på ett stort företag har Stuer, Husig & Biala (2010)

konstaterat att företag kan uppvisa, och på långt sikt utveckla en förmåga att utveckla

radikala innovationer. De anser även att det är en process som måste planeras och

kontrolleras. En av orsakerna varför utveckling av radikala innovationer är så svårt, är

att för att lyckas, måste den högsta ledningen i princip arbeta emot aktieägarnas krav

om att generera vinster på kort sikt, även i mätta marknader. Det kräver alltså mod och

vision av ledningen vid sidan av operationell överlägsenhet, för att upprätthålla en

balans och motstå kortvarig optimering. Vidare poängteras att radikala innovationer

identifieras av individer, och att det därmed behövs en viss kultur av frihet, kreativitet

och acceptans av misslyckanden för utvecklingen av dessa. (Stuer, Husig & Biala, 2010)

Som exempel på radikala innovationer av produktbetydelser kan nämnas lanseringen

av Swatch klockorna år 1983. På 1950/60-talet ansågs klockor vara smycken, på 1970-

talet (i samband med den Taiwanesiska kvartsindustrin) kom de att ses som tids

instrument. Med ankomsten av Swatch klockorna började klockor ses som mode

accessoarer. Det var en radikal förändring av klockornas betydelse. Designspråket hos

klockorna, användningen av plast, den färggranna stilen, samt det billiga priset deltog i

att framföra denna betydelse. Nuförtiden lanserar Swatch några nya kollektioner per år

som består av stilistiska och grafiska förändringar vilka anpassar klockans originella

betydelse till den sociokulturella evolutionen. En annan produkt som föreslagit ett

radikalt nytt språk med sitt stilistiska utseende är iPoden. Förutom detta har iPoden

också föreslagit en radikalt ny betydelse i och med att den inte erbjuder endast musik

lyssnande utom också möjligheten att köpa musik via iTunes, stödjande av

musikindustrin samt ett antal sätt att organisera och ha tillgång till musik. (Verganti,

2008)

2.4.1. Ett nätverksperspektiv och designdiskursen

Hur kan företag då utveckla radikala innovationer av nya produktbetydelser? Verganti

(2008) föreslår att producentens förmåga att förstå, förutse, och påverka uppkomsten

av nya produktbetydelser verkar basera sig på ett nätverk av externa tolkare (designers,

företag i andra industrier, leverantörer, skolor, konstnärer och media) och hur denne

skapar och använder sig av detta nätverk. Dessa externa tolkare delar samma problem

som företaget, d.v.s. att förstå evolutionen av sociokulturella modeller och att

framställa/föreslå nya visioner och betydelser. I företagets färd att generera nya

produktbetydelser är användaren en av de aspekter som kan ses påverka designen av
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nya produkter inom företaget, men långt ifrån den enda. För att leda design driven

innovation måste man alltså i princip skapa och använda sig av detta nätverk på rätt

sätt.

Designstrategi kan observeras hos ett antal framgångsrika italienska designfokuserade

företag såsom Alessi och Artemide, men även hos vissa mera teknologifokuserade

företag såsom Apple och Bang & Olufsen. Dessa företag har utvecklat avancerade sätt

att förstå, förutspå, föreslå och påverka uppkomsten av nya produktbetydelser.

Processen genom vilken de gör det här är inte lätt att uppspåra då denna kunskap om

sociokulturella modeller är högt konkludenta (ordlösa) och kan varken finnas i böcker

eller sociologiska scenarion av framtiden. De studerade italienska företagen har dock

insett att deras företag är försjunkna i ett distribuerat nätverk av spelare som alla

utforskar nya betydelser och påverkar uppkomsten av nya kulturella modeller. Detta

nätverk är ett slags kollektiv forskningsprocess som även kallas design diskurs.

Processen skiljer sig markant från användarcentrerad design. (Veganti, 2008) I bilden

nedan kan man se denna process:

Figur 2
Designdiskursen (Verganti, 2008)

Huvudpunkterna i den designdrivna innovationsprocessen är de följande; det är en

nätverksprocess; den inrymmer kunder/användare, skolor, konstnärer, andra företag,

leverantörer, mässor, medier m.m., d.v.s. mycket mera än själva företaget; den baserar

sig på att dela med sig av kunskap angående sociokulturella modeller, betydelser och
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produktspråk och den innefattar aktionen av att påverka och modifiera den

sociokulturella regimen. (Verganti, 2008)

2.4.1.1. Design teamet

Ett företags framgång är inte nödvändigtvis relaterat till valet av specifika designers

utan till förmågan att identifiera och förvalta en portfölj designers. (Dell’Era &

Verganti, 2010) Den korrekta ledningen av designers är en av de kritiska faktorerna

bakom framgång för företag i designintensiva industrier (Verganti & Dell’Era, 2009).

Utvecklingen av semantiska innovationer är beroende av möjligheten att ha tillgång till

och tolka den kunskap gällande sociokulturella fenomen som typiskt är utspridd och

tyst. Designers kan ses som portvakter för ny kunskap samt språkmäklare, och i denna

funktion kan de stöda företag i att identifiera och tolka produktspråk som passar

sociala och kulturella behov. Det här är grundtanken bakom varför portfolion av

designers kan ha betydelse för ett företags innovationsförmåga. (Dell’Era & Verganti,

2010)

Sammansättningen av ett företags design team eller teamet bakom designen av en

specifik produkt i ett företag har uppmärksammats i en stor studie av 91 italienska

möbelföretag. Till en början grupperades företagen i undersökningen enligt sin grad av

innovation samt grad av konsumentintresse. Detta resulterade i fyra olika kategorier av

företag. Innovativ ledare: Företag som vunnit design pris och som är populära bland

konsumenter. Design nisch: Företag som anses speciellt innovativa men som inte nått

hög grad av kommersiell framgång. Marknadsorienterad: Företag som inte anses

speciellt innovativa men som ändå är väldigt framgångsrika och populära bland

konsumenter. Mindre effektiv: Företag som inte fått pris för sin design och inte heller

nått betydande kommersiell framgång. Utgående från denna utdelning analyserades

sedan följande aspekter i företagens designer portfolion: storlek (hur många designers),

internationaliseringsgrad (hur stor del designers från andra land än företagets

hemland) och multinationalism (hur varierande nationaliteter var presenterade).

(Verganti & Dell’Era, 2009)

I relation till de mindre innovativa företagen kunde innovativa företag observeras

samarbeta med flera externa designers, i allmänhet internationella och från ett flertal

nationer. Innovation ökade då företaget samarbetade med designers från olika

kulturer. Gällande konsumentintresse var resultaten inte lika tydliga,

konsumentintresse verkade vara mindre för företag som samarbetade med ett flertal



19

internationella designers, men skribenterna kommenterar att detta kunde bero på

sättet de evaluerade konsumenternas intresse. Konsumentintresse evaluerades på

basen av besök på en Internet sida, www.webmobili.it, där alla företag vara

presenterade. Sidan var endast på italienska och då kan förväntas att endast italienare

besökte sidorna. Därmed kanske konsumentintresset t.ex. hos företag som importerade

mycket inte bedömdes riktigt på basen av besök på denna sida. Som slutsats kan sägas

att Design nisch företag observeras ha breda och internationella designer portfolion

medan marknadsorienterade företag kan observeras nå konsumentintresse med hjälp

av en specialiseringsstrategi där de samarbetar med få (till största delen italienska)

designers för att möta den nationella marknaden och snappa upp framträdande trender

i Italien. Innovativa ledare o andra sidan klarade av att balansera mellan innovation

och konsumentintresse dock visade de värden närmare design nisch företag. (Verganti

& Dell’Era, 2009) Detta syftar till att beroende på ett företags strategi, är olika slags

design portföljer ideala. Ifall företag vill vara design ledare, är en bredare och

internationellare sammansättning av designers att föredra, om de o andra sidan vill

fokusera på en specifik (nationell) marknad vore en mera koncentrerad ”nationell”

sammansättning av designers vara att föredra.

Förutom designernas nationalitet har designernas utbildningsbakgrund också lyfts

fram. Något som kan anses speciellt fördelaktigt för företag som vill vara innovativa, är

att samarbeta med arkitekter i produktutvecklings/design processen. Detta kan

förklaras av att arkitekter är tränade att designa med ett bredare perspektiv. (Dell’Era &

Verganti, 2010) De designar produkter (byggnader) som oftast överlever sina kunder

och är därmed tränade att föreställa sig en outtalad framtid och att se längre än

omedelbara behov. (Verganti, 2003) Författarna erkänner dock att sambandet mellan

arkitekter och innovativa företag kan vara något som endast är typiskt för italienska

företag, och måste vidare studeras för att kunna bekräftas i ett bredare sammanhang.

(Dell’Era & Verganti, 2010)

2.4.1.2. Involveringen av designers och samarbetspartners

Sättet med vilket man involverar designers i utvecklingsprocessen har betydelse.

Verganti (2003) tar upp åtta punkter kring detta utgående från företaget Artemides

utveckling av lampan Metamorfosi.
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1. Involvera designers redan i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Genom att

involvera designers i ett tidigt skede kan de genom forskning i designspråk erbjuda

största nytta. Här fungerar de just som språkmäklare.

2. Se till att designers talar och kommunicerar med den högre ledningen. Designers

arbete inverkar på företagets strategiska resurser och därmed fungerar de i princip som

strategiska konsulter. Design processen baserar sig dock på prat och diskussioner,

något som inte kan översättas till en rapport. Implikationen av detta är att ledningen

måste investera tid och delta i diskussioner med designers, bara då kan företaget

framgångsrikt frambringa designdrivna innovationer.

3. Involvera design konsulter på basen av deras förmågor som kunskapsmäklare, inte

endast på basen av deras metoder och verktyg. Detta syftar till att man skall värdesätta

designers på basen av deras kunskap eller tillgång till relevanta designspråk mera än på

basen av deras kreativitet eller verktyg.

4. Välj design konsulter på basen av delade värden. Designers samt företag har vissa

basvärden som driver dem, dessa värden bör vara likartade för att forskning i

designspråk skall bära frukt.

5. Vårda långvariga förhållanden med de designkonsulter du inblandar i designdriven

innovation. Radikala designdrivna innovationer kräver tillit i förhållandet mellan

ledare och designers, detta kräver delvis tid.

6. Engagera dig med och värdera förhållandet med design konsulterna utöver det

officiella kontraktet emellan er. Utbytet av tyst och utspridd kunskap, tillgången till

designdiskursen, delandet av värden samt utvecklandet av tillit är saker som inte borde

begränsas till det officiella kontraktet mellan företag och designer. Forskning i språk är

en kontinuerlig process som kräver ett nära förhållande. Högsta ledningen i Italienska

produktionsföretag har ofta förhållanden med sina designers som går utöver bara en

professionell relation.

7. Bredda din design diskurs utöver dina designers/konsulenter. Samarbeta med

universitet, stöd kulturella händelser, studera sociokulturella trender, och diskutera

dessa med chefer, experter och andra designers, samt värdera dialogen med kunder.

Genom alla dessa kanaler ökar företagets kunskap i produkt/designspråk.
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8. Som sista punkt tar Verganti (2003) upp att man bör utveckla sin egen

forskningsstig. Designers fungerar som portvakter och kan ge tillgång till kunskap.

Företag måste ändå utveckla sin egen forskningsprocess samt vision med hjälp av

vilken de kan utveckla egen kunskap i design och produktspråk. Mäkleri i designspråk

är alltså inte en tjänst som lätt kan köpas in ifrån konsultmarknaden (designers) – utan

i sista hand är det en kompetens som företaget måste långsiktigt bygga upp. (Verganti,

2003)

Författarna föreslår att den roll designers spelar i italienska designföretag, som

mäklare i designspråk, är en intressant möjlighet för alla företag som vill framgångsrikt

följa en strategi baserad på innovation av produktbetydelser och värden. (Verganti,

2003)

2.4.1.3. Integrering av konstnärer i produktutveckling

I en nyligen utkommen artikel (Stuer, Husig & Biala, 2010), diskuteras konst som en

metod att främja transdisciplinär växelverkan inom företag. Artikeln utgår från att

uppkomsten av radikala innovationer kräver en omgivning av kreativitet, samt

transdisciplinär- och entreprenörsanda. Denna omgivning attraherar visionärer, stöder

generering av nya möjligheter och utvecklar anpassningsförmåga. Konst eller närmare

sagt konstnärer tas upp som ett sätt att främja denna växelverkan och därmed

uppkomsten av radikala innovationer. Som fallföretag för studien fungerar forsknings

och utvecklings avdelningen benämnd ”VF R & D.DE” hos företaget Vodafone

(Vodafone är ett telekommunikationsföretag). Detta är ett mycket intressant exempel

där ett nytt och rätt så systematiskt sätt att främja F & U verksamheten presenteras.

Den undersökta avdelningen ligger skilt från de operationella enheterna, både politiskt

och geografiskt. Den har en strikt explorativ fokus med tre huvudsakliga mål: att

identifiera och driva radikala innovationer, att forma teknologisk utveckling samt att

bygga och motivera ekosystem. Enhetens kultur baserar sig på tillit, frihet och äkthet.

Kommunikationsflödet ses som viktigt och individen ses som central för organisationen

där innovation kan endast uppnås genom vilja att förändras samt social interaktion.

Ledningen stöder denna fokus genom att stöda och kräva varje arbetstagare

individuellt, de uppmuntrar arbetstagarna att uppnå sina visioner och utveckla sin

personlighet, även om detta skulle leda till att de lämnar företaget för att nå sina

visioner någon annanstans. Andra karakteristika för avdelningen är att misslyckanden
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ses som nödvändiga och att utvecklingsprojekt med potential kan ges chansen utveckla

sitt eget varumärke, vilket stöder entreprenörskap.

VF R & D.DE har valt att integrera konstnärer i sin verksamhet. De samarbetar med

konstnärer så att arbetstagare kan lära sig transdisciplinära metoder. Konstnärerna

som väljs uttrycker sina syner med hjälp av framtida kommunikations och interaktions

teknologier. Artister och designers deltar även i de första skedena av utvecklingen, där

de ifrågasätter existerande rutiner, tankesätt och standarder samt förintar hierarkier

och på det sättet gynnar kommunikationen mellan olika funktioner. Konst kan också se

som en spegel av samhället på en abstrakt nivå, och då kan samarbetet med konstnärer

hjälpa företaget förstå samhället och dess latenta behov på en djupare nivå och därmed

stöda uppkomsten av radikala innovationer. Genom samarbetet lär sig parterna

varandras perspektiv och utvidgar sina tankesätt. Företaget får ökad förståelse samt

nya tankesätt och konstnärerna får kommunicera sina budskap. Slutsatsen med

studien, gällande samarbetet med artister var att integrering av artister som ”personer

som korsar gränser” stöder processen genom vilken RI identifieras. (Stuer, Husig &

Biala, 2010)

2.4.1.4. Kunden i nätverket

Även om Verganti (2008) framför att radikal innovation av betydelser (design-driven

innovation) inte drivs av kunden eller marknadsundersökningar/forskning, poängterar

han ändå att kunden naturligtvis är en av spelarna i designdiskursen. Därmed är

kunden en spelare som företaget kan dra nytta av och bör ha något slags förhållande

med. Sandberg (2007) har forskat i kundrelaterat deltagande i utvecklingsprocessen av

radikala innovationer. Studien fokuserade på fyra fall: Nordic Walkers: stavar för

konditionsgång, Hi-Fog: ett eldsläckningssystem med vattendusch för skepp,

DyNAzyme: ett värmebeständigt DNA polymer som används i genteknologi samt ePost

Letter: ett automatiserat brevskickningssystem som kombinerar elektronisk

brevkommunikation med traditionella brev. Igenom artikeln talas om radikala

innovationer, inte direkt radikala teknologiska innovationer, men man kan anta att

fallen kunde klassificeras som radikala teknologiska innovationer. Sandberg (2007)

framför bl.a. att proaktivt beteende gentemot kunden i form av att förutspå och påverka

deras behov kan spela en viktig roll i att bygga broar mellan innovationer och

marknader. När Verganti (2008) beskriver radikala innovationer av betydelser kommer

det klart fram att företagen med en design-driven innovations strategi strävar efter att
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påverka marknaden, även samhället. Detta kan ses stöda idén av att proaktivt beteende

gentemot kunden i strävan att förutse och påverka dennes behov är önskvärt i samband

med utveckling av radikala innovationer. Huvudfyndet i Sandbergs (2007)

undersökning är att graden av kundrelaterat proaktivt beteende ändras under

utvecklingsprocessen. Utgående från fallstudien framför hon två propositioner: Företag

utvecklande radikala innovationer anteciperar marknadsmöjligheter under idé

genereringsstadiet. Under lanseringsstadiet förbereder företagen marknaden före

lanseringen och reagerar till marknadens krav efter lanseringen. Under de olika

utvecklingsstadierna (Pre-Prototype & Post-Prototype) varierade proaktivt beteende

fallen emellan, men under idé genereringsstadiet samt lanseringsstadiet var det likartat

fallen emellan. (Sandberg, 2007) Detta kunde möjligen relateras till utveckling av

radikala innovationer av betydelser så att även i dessa fall proaktivt beteende gentemot

kunden vore viktigast i början av utvecklingen samt då produkten lanseras.

2.4.1.5. Högsta ledningens stöd

Den högsta ledningens stöd har föreslagits uppmuntra och möjliggöra medlemmarna i

utvecklings teamen att bättre nå sina mål. Genom att den högsta ledningen erbjuder

vision, klar riktning samt tillgång till nödvändiga resurser, tänks de stöda utvecklingen

av nya produkter. Det verkar dock som om högsta ledningens stöd har bättre effekter i

mindre innovativa omgivningar där det handlar om utveckling av stegvisa innovationer

än vad det har i samband med utveckling av radikala teknologiska innovationer. Det

kan hända att i utveckling av radikala teknologiska innovationer, högsta ledningens

stöd förvandlas till inblandning. (Swink, 2000) Inom radikala innovationer av

betydelser har ledningens deltagande roll lyftets upp som viktig. (Verganti, 2003) Man

kan spekulera ifall det finns mindre risk inom innovationer gällande betydelser för att

ledningens stöd omvandlas till inblandning eller inte. Utgående från det Verganti

(2003)  skrivit,  verkar  det  i  alla  fall  som  om  ledningens  aktiva  deltagande  vore

nödvändigt.

2.5. Användarcentrerad design

Användarcentrerad design är design där fokus ligger på en djup förståelse av kunden

eller användaren. Design där användaren är i fokus har också kallats

människocentrerad design samt kundcentrerad design. I stora drag har dessa termer

samma betydelse och vissa författare har t.ex. även använt termerna användare och



24

kundomväxlande. (Veryzer & Borja de Mozota, 2005) Under de senaste åren har man

forskat en hel del inom området användarcentrerad design. Speciellt inom området

design management, har denna strategi fått stort fotfäste som ett sätt att tillämpa

design inom företag. Området kan ses på ett visst sätt ämna legitimera design i företag

genom att framföra en kunskapsbaserad syn på design. Genom detta kunskapsbaserade

synsätt kan design ses som berikande inom varumärkes strategi och kundforskning.

(Borja de Mozota, 2007) Med hjälp av användarcentrerad design kan man förvandla en

ny teknolog/teknologier (där det finns potential för en produkt) till en verklig produkt

med vilken människor vill samspela med och från vilken de erhåller nytta. (Veryzer &

Borja de Mozota, 2005) Verganti (2008) definierar användarcentrerad design som en

stegvis innovation inom design. En innovation inom design är stegvis då den antar ett

nytt designspråk och framför ett meddelande som ligger inom den härskande

evolutionen av sociokulturella modeller. Från användarens synvinkel, anses produkter

som dessa ofta som trendiga eller stiliga då de överensstämmer med rådande

definitioner om skönhet. (Verganti, 2008)

Användarcentrerad design kan stå för en bättre uppskattning av utmaningarna samt

bättre känsla om möjligheterna för den utvecklade produkten. Det kan hjälpa

säkerställa att produkten beaktar både kund- & användarbehov samt marknadens

verkligheter så att produkten som utvecklas ligger närmare kundernas önskningar.

Detta kan resultera i minskat behov av om design, bättre produktionsmöjligheter och

minskad längd på ny-produktutvecklings processen. (Veryzer & Borja de Mozota, 2005)

Med stark fokus på kunden kan också utvecklingsprojektet lättare hålla sin riktning.

Användarcentrerad design som fokus kan också stöda uppnående av företagets

strategiska mål. Design är den primära metoden att utföra ett företags strategi och

därmed finns det ett förhållande mellan strategi och design. Om företaget t.ex. har en

strategi att sträva efter teknologiskt ledarskap, är fokus på att med hjälp av design

utveckla produkter som accepteras av konsumenterna. Om företaget o andra sidan

strävar efter en s.k. ”fast-follower” policy, är fokus på att djupt undersöka användarnas

behov för att utveckla produkter som tillfredsställer kunderna bättre än

konkurrenternas produkter. Design fungerar som en förbindelselänk emellan kunden

och samhället samt spelar en viktig roll i anpassning och överföring av teknologi.

(Veryzer & Borja de Mozota, 2005)



25

2.6. Sammanfattning och forskningsuppgift

I föregående kapitel har centrala koncept och idéer kring innovationsprocesser inom

design presentats. I det här kapitlet sammanfattas referensramen och länkas till syftet

och forskningsfrågorna.

Teoridelen inleddes med en presentation av det breda området design. Som det kom

fram, har design studerats från flera olika perspektiv och ordet ”design” används i olika

kontext med lite olika betydelser. Man har forskat i design med fokus på objektet

(historiskt perspektiv) men också sett på det som en process som resulterar i ett objekt

(process perspektiv). Man har även försökt separera objektet helt från processen och

lyft fram det som kallas designtänkande där designers sätt att arbeta föreslås som ett

arbetssätt i vilken som helst kontext.

Design har mest forskats ur det historiska perspektivet och mindre som en process. Då

denna studie fokuserar på designprocesser fokuserar teoridelen naturligtvis på design

från den senare synvinkeln. Ett av de första områdena som fokuserat på

designprocessen är design management. Det som design management främst gett vad

de kommer denna studie, är framförandet av design som kunskapsbaserat, något som

är betydande med tanke på min avsikt att förstå designprocessen.

Som följande punkt i referensramen diskuterades produktspråk och produktbetydelser.

Dessa beskriver den semantiska dimension i en produkt, som skapas på basen av

kunskap. Innovation kan ses som resultatet av en process där kunskap genereras och

integreras. (Verganti, 2003) Denna kunskapssammankoppling kan alltid ses ske i en

designprocess.

Design, design management, designtänkande, produkt och designspråk är alla på ett

eller annat sätt del av den terminologi som behövs när man talar om designprocessen

och dess strategiska dimension – det som ligger i centret av studiens syfte.

Efter design- och produktspråk presenteras innovation och forskning som fört fram

olika dimensioner inom innovationer. Härifrån övergick diskussionen till hur

innovation kan beröra olika aspekter av produkten (dess funktion eller dess betydelse)

och vara antingen stegvis eller radikal. På basen av det presenterades olika strategier

bakom dessa olika typer av innovationer samt redogjordes för forskning som beskriver

processerna bakom dessa strategier. I huvudsak redogjordes för designdriven

innovation, innovationsprocessen som ämnar skapa radikala semantiska innovationer.
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Där sammanfattas för nätverksperspektivet och designdiskursen som ligger bakom

utvecklingen av dessa radikala semantiska innovationer. Efter det sammanfattades

även de centrala inom användarcentrerad design.

Produkter som vunnit pris för sin design kan tänkas vara resultat av designdriven

innovation. Då studiens fokus ligger i att studera företag som utmärkt sig inom design

och vunnit  pris  för  det,  är  intervjuguiden i  stora  drag uppbyggd med stöd från teorin

kring designdriven innovation.

Som tidigare presenterats är syftet med studien att genom studerande av finländska

företag som utmärkt sig inom design, öka förståelsen för de olika sätt företag

framgångsrikt kan tillämpa design inom sin verksamhet. Forskningsuppgiften är

därmed att beskriva designprocesser inom produktutveckling och identifiera olika

designinnovationsstrategier hos finländska företag som vunnit pris för sin design. Här

är det speciellt av intresse att undersöka ifall designdriven innovation, såsom beskrivet

i referensramen även kan observeras hos denna studies fallföretag. Verganti’s forskning

baserar sig i stora drag på italienska företag. Företag i Finland eller Norden som är

framgångsrika inom design kan t.ex. anses ha ett annat tillvägagångssätt vad det

ankommer design. Därmed finns det ett behov att studera företag i den Finska

kontexten som visat framgång inom design. Deras designprocesser kan tänkas vara

sådan som den designdrivna innovationsstrategin Verganti beskriver – men där kan

också tänkas finnas skillnader.
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3 METODBESKRIVNING

I detta kapitel redogörs för val av forskningsfilosofi och angreppssätt, forskningsdesign,

samt datainsamlingsmetod och val av analysmetod. Vidare diskuteras forskningens

trovärdighet och äkthet samt frågor kring forskningsetik. Studien är en fallstudie av

företag som utmärkt sig inom design. Fallstudiestrategin ses stöda syftet som är att

beskriva designprocesser inom produktutveckling och identifiera olika

designinnovationsstrategier, för att öka förståelsen för de olika sätt företag

framgångsrikt kan tillämpa design inom sin verksamhet.

3.1. Forskningsfilosofi

Den forskningsfilosofi man i sin forskning väljer att utgå från innehåller centrala

antaganden gällande sättet med vilket man betraktar världen. Dessa antaganden

fungerar som en grund för val av forskningsstrategi och metoder. (Saunders et al.,

2007)

De olika forskningsfilosofierna kan grupperas under olika forskningsparadigm. I detta

sammanhang syftar ordet paradigm till sättet med vilket man granskar sociala fenomen

så att man kan bilda en förståelse för dem och vidare pröva sig fram till olika tolkningar

av dem. (Saunders et al., 2007) Saunders et al, (2007) refererar Burrel & Morgan

(1979) gällande deras kategorisering av de sociala vetenskapsparadigmen. Denna

kategorisering uttrycks i fyra olika paradigm: funktionalistiskt, tolkande, radikalt

humanistiskt och radikalt strukturellt. Enligt Burrel & Morgan (1979) är syftena med de

olika paradigmen är hjälpa forskare klargöra sina tankar gällande syn på vetenskap och

samhälle, framföra forskare ett användbart sätt att förstå hur andra forskare närmar sig

sitt arbete samt att hjälpa forskare hitta sin egen väg genom forskningsprocessen, vart

de kan komma och hur de kan komma dit. De fyra olika paradigmen är ställda i relation

till fyra olika dimensioner: subjektivism, objektivism, radikal förändring och reglering.

Objektivism och subjektivism syftar till de ontologiska synerna, d.v.s. olika syner på

verkligheten. De två andra dimensionerna kan beskrivas genom sin syn på

organisatoriska problem. Radikal förändring närmar sig organisatoriska problem från

synvinkeln på hur man kan lösa problemen genom att förändra de rådande

förhållandena. Reglering ser däremot på lösandet av organisatoriska problem utgående

från hur de kan lösas inom de rådande förhållandena. (Saunders et al., 2007) Det

funktionalistiska paradigmet är det vanligaste paradigmet för forskning inom
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affärslivet. Inom detta paradigm antar man att organisationer är rationella ting där

rationella förklaringar förklarar rationella problem. Paradigmet placerar sig inom de

regulatoriska och objektiva dimensionerna. Det tolkande paradigmet o andra sidan

ställer sig inom den subjektiva och regulatoriska dimensionen. Inom detta paradigm

kan syftet vara att upptäcka något irrationellt i motsats till något rationellt som i det

funktionalistiska paradigmet.  Det radikala humanistiska paradigmet kan ses placera

sig inom den subjektivistiska och radikala dimensionen. Detta paradigm tillägnar sig

ett kritiskt perspektiv på organisatoriskt liv utgående från den radikala förändrings

dimensionen. Inom detta paradigm strävar man efter att komma på sätt att förändra de

rådande förhållandena. Till sist kommer det radikala strukturella paradigmet som

placerar sig inom objektivism och radikal förändring. I detta paradigm ämnar

forskaren ändra de rådande förhållandena utgående från en analys på sådana

organisatoriska fenomen som maktförhållanden och konfliktmönster. (Saunders et al.,

2007)

I min avhandling kommer jag att utgå från det tolkande paradigmet. Det är många

saker som kan påverka innovationsprocessen och som bör noteras ifall man fullt vill

förstå hur denne process går till. Vidare utgår jag inte från att lösa något problem

genom att radikalt förändra de rådande förhållandena inom företaget, utan snarare att

förstå och förklara det som sker inom företagen.

3.2. Angreppssätt

I huvudsak kan man inom forskning skilja emellan två olika angreppssätt: induktion

och deduktion. Deduktion går ut på att testa teori. Det betonar vetenskapliga principer,

förflyttning mellan teori och data, ett behov att förklara kausala förhållanden emellan

variabler, insamling av kvantitativt data, applicering av kontrollvariabler för att

försäkra datas validitet och operationalisering av koncept för att försäkra klarhet i

definitioner. Vidare betonar det ett starkt strukturerat angreppssätt, forskarens

självständighet från studien och vikten av att välja sampel av tillräcklig storlek.

(Saunders et al., 2007) Induktion o andra sidan går ut på att bygga teori. Det betonar

uppnående av förståelse för de betydelser människor ger händelser, ett nära förstående

för forskningskontexten, insamling av kvalitativt data, en flexibel struktur på

forskningen som tillåter förändringar i forskningens tyngdpunkt, insikten att forskaren

är en del av forskningsprocessen samt ett mindre behov till generalisering. (Saunders et

al., 2007) Även om man skiljer åt de här två angreppsätten, är de inte uteslutande. Det
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är helt möjligt och ofta rekommendabelt att kombinera deduktion och induktion inom

samma forskningsprojekt. (Saunders et al., 2007)

I denna studie används just en kombination av dessa två angreppssätt. Jag utgår från

en teoretisk referensram som används i utformandet av intervjuguiden och

identifieringen av fallföretag. Vidare kommer jag att använda mig av deduktion då jag

analyserar intervjuerna gentemot referensramen. Samtidigt kommer jag att sträva efter

att kritiskt analysera mina data och vara öppen för nya insikter, mönster eller liknande

som kan komma fram i material. (Saunders et al., 2009)

3.3. Forskningsstrategi

Det finns många olika sätt att ställa upp sitt forskningsprojekt. De olika sätten brukar

beskrivas som forskningsstrategier. En del kan ses passa bättre för ett induktivt

angreppssätt samtidigt som andra kan ses passa bättre för ett deduktivt angreppssätt

men det är inte alltid rättfärdigt att para ihop vissa strategier med vissa angreppssätt.

När man väljer sin strategi är den viktigaste frågan att ta i beaktande vare sig strategin

kommer att kunna ge svar på forskningsfrågan eller inte. Man skall naturligtvis välja

den forskningsstrategi som bäst stöder besvarandet av forskningsfrågan. (Saunders et

al., 2007) Olika slags forskningsstrategier är bl.a. experiment, intervjuundersökning,

fallstudie, aktionsforskning, grundad teori, etnografi och arkivforskning.

Yin (2003) presenterar 3 villkor för att avgöra val av strategi. Först ser han till

forskningsfrågan. Frågor som ”vad”, ”vem” och ”när”, svaras bäst av

intervjuundersökningar (surveyn) eller undersökningar av arkiverat material. Frågor

som ”hur” och ”varför” passar däremot ofta bäst något slag av fallstudier, historier eller

experiment. Vidare diskuterar han graden till vilken forskaren har kontroll över de

aktuella händelserna. Då forskningsfrågorna ”varför” och ”hur” har lett oss till

forskningsstrategier som experiment, historier och fallstudier, kan frågan gällande

forskarens kontroll över de studerade händelserna ge vidare riktning för val av

forskningsstrategi. Om forskaren lätt kan kontrollera händelserna, och till en viss grad

den påverkande omgivningen, kan något slags experiment tänkas vara möjligt. Har

forskaren dock inte dessa möjligheter, passar en fallstudie eller intervjuundersökning

(survey) bättre. Som sista villkor diskuterar han graden av fokus på nutida/aktuella

problem, i motsats till historisk forskning. Om forskningens fokus är på historiska

händelser är det naturligt att man stöder sig på en mängd arkiverat material. Om

studiens fokus dock är på nutida händelser som inte kan manipuleras, finns det



30

argument för att använda sig av fallstudier. Fallstudier använder sig ofta av liknande

tekniker som historiska studier, men i tillägg till dessa direkt observation och

intervjuer. Fallstudiens styrka på många plan är det att man inom den kan använda sig

av ett antal data som dokument, intervjuer, objekt och observationer, data som kan

vara mycket mera berikande än data presenterat i en historisk arkivundersökning. En

fallstudie passar alltså bäst i sådana fall då forskningsfrågan svarar på frågor som

”varför” och ”hur”, gällande nutida eller aktuella händelser som inte kan manipuleras

av forskaren. (Yin, 2003)

I mitt fall, är syftet att undersöka hur en process går till och beskriva olika praxis som

finns kring den. Vidare handlar det om aktuella händelser till den mån att även om

design funnits som en del av företagsverksamheten redan en längre tid, har den inte

haft en lika stor roll tidigare som den idag har. Den här rollen är inte heller så hemskt

utförligt dokumenterad ur ett organisatoriskt perspektiv utan snarast ur perspektivet

av de slutliga produkterna av processen. Gällande manipuleringsmöjligheterna är det

klart att det är omöjligt att använda sig av något slags experiment för att undersöka

denna forskningsfråga. Man kunde inte välja företag och omstrukturera deras

innovationsprocesser, följa med dem under en längre, flera års tid och se på resultaten

inom ramarna för denna studie. Verganti (2008) kommenterar i ett skede att nätverket

och de processer som ligger under designdriven innovation är ofta något som byggts

upp och mognat över en längre tid, därmed skulle ett experiment kräva orealistiskt

mycket tid i tillägg till att inget företag skulle till en början ens gå med på något sådant.

Följden är att en fallstudie i mitt fall är den bästa forskningsstrategin.

Vidare kommer jag att använda mig av en multipel fallstudie. En multipel fallstudie är

en fallstudie med mer än ett fall. Yin (2003) anser att det troligtvis är att föredra

multipla fall  över endast ett fall,  då man har möjlighet att ha mer än ett fall  med i sin

studie. Då man använder sig av multipla fall är det naturligt att fallen skiljer sig åt på

vissa nivåer och då har man möjligheten att observera ifall det finns regelbundenheter

fallen emellan oberoende av skillnaderna. Detta gör slutsatserna mera generaliserbara.

(Yin, 2003) Alla har dock inte ansett att multipla fallstudier är att föredra. Wilkins et al.

(1991) ansåg t.ex. att en-falls studier var att föredra utgående från att man då bättre

kommer in på djupet och kan analysera alla aspekter av ett fall. Eisenhardt (1991)

kommenterade dock detta med att även enskilda fall måste bestå av olika perspektiv

som nästan bildar s.k. ”minifall” inom fallet och att i det stora hela multipla fallstudier

fortfarande skulle vara det bästa sättet att utföra en fallstudie. Jag instämmer därmed
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med Eisenhardt (1991) då jag också anser att jag kan nå bästa resultat genom att utföra

en multipel fallstudie. Om jag skulle välja endast ett fall, skulle resultatets reliabilitet

vara osäkert och studien skulle troligen inte resultera i några alls generaliserbara

resultat.

3.4. Tidsaspekten

I planerandet av forskningsprojekt är tidsaspekten en viktig aspekt att fundera över och

ta ställning till. Det gäller att bestämma ifall man vill att forskningen utgör ett slags

”snapshot” som beskriver situationen vid en viss tidpunkt, eller ifall man vill att

forskningen har ett longitudinellt perspektiv där man undersöker händelser under en

viss (oftast längre)period. Dessa olika sätt att utföra en studie kallas också

tvärsnittsstudie och longitudinell studie. Den tidigare syftar då till att undersöka en el

ler flera fenomen under en viss tidpunkt och den senare till att studera en eller flera

fenomen under en längre tid, ofta för att upptäcka förändringar i fenomenet under

denna tid. (Saunders et al., 2007)

Min undersökning kommer att utgöra en tvärsnittsstudie. Jag kommer alltså att se på

hur processerna inom företagen ser ut vid en viss tidpunkt. Tvärsnittsstudier är ofta

kvantitativa studier men kan också bestå av kvalitativa studier, t.ex. intervjuer gjorda

under en kort tidsram (Saunders et al., 2007). I intervjuerna kan respondenterna

naturligtvis reflektera över utvecklingen av processerna till idag samt den möjliga

utvecklingen i framtiden, men allt detta baserar sig ändå på deras subjektiva syn på

frågorna under intervjutillfället. Jag anser att en tvärsnittsstudie passar väl för att

uppnå forskningens syfte, beskriva innovationsprocesser inom design. Om jag t.ex.

skulle ha valt att fokusera på något samarbetsprojekt företag emellan inom

produktutveckling, kunde jag tänka mig att jag skulle ha nyttat av en longitudinell

studie, men i detta fall passar en tvärsnittsstudie bra.

3.5. Val av datainsamlingsmetod

I bland annat fallstudier används ofta intervjuer. Icke-standardiserade

semistrukturerade intervjuer används oftast till att samla in data som analyseras

kvalitativt, vilket passar in på fallstudier. Djupintervjuer kan vara nyttiga i att ”ta reda

på vad som händer samt för att finna nya insikter” (Robson, 2002:59, i Saunders et al.,

2007). Gällande intervjuns typ, strukturerad, semistrukturerad eller öppen, finns det
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inte ett behov att begränsa sig till en slags intervjuer. Man kan mycket väl använda sig

av ett antal olika slags intervjuer inom en och samma fallstudie (Saunders et al., 2007).

I min studie kommer jag att använda mig av semistrukturerade och öppna intervjuer.

Semistrukturerade intervjuer stöder förklarande och explorativa syften och icke

strukturerade intervjuer o sin sida stöder mest bara explorativa syften (Saunders et al.,

2007). Då min studie till sin natur är både explorativ och förklarande, är det naturligt

att använda sig av dessa två metoder.

Styrkor med intervjuer som datainsamlingsmetod är att det fokuserar direkt på

fallstudiens ämne och att de framför den uppfattade kausala inferensen. Svagheter o

andra sidan är att det kan bildas sned vinkling om frågorna är dåligt konstruerade,

sned vinkling i respondentens svar, man kan minnas fel (detta kan dock i stora drag

undgås genom att spela in intervjuerna), samt relativitet d.v.s. det att de intervjuade

ger det som intervjuaren ”vill”. (Yin, 2003)

3.5.1. Val av fallföretag och respondenter

Då mitt syfte var att studera designprocesser inom företag som var framgångsrika inom

design var det skäl att välja fallföretagen enligt det kriteriet. Att företaget vunnit pris för

sin design definierades som kriterium att företaget var framgångsrikt inom design. För

att identifiera vilka företag kan anses framgångsrika inom design, gjordes en sökningar

på internet efter finska företag som vunnit pris för sin design under de senaste åren.

Under de senaste åren p.g.a. att företagen då kan antas fortfarande vara framgångsrika

och finska på grund av att det inte är praktiskt möjligt att resa utomlands för intervjuer.

Vidare gjordes valet att söka upp företag i olika branscher för att skapa en så heterogen

grupp fallföretag som möjligt. Därmed valdes medvetet företag med mindre tekniska

produkter samt företag där teknologi spelade en betydande roll. Företagen som valdes

var: Tonfisk Design, Woodnotes, Golla, Saas Instruments och Genelec. Vidare frågades

företagen efter en till två intervjuer, helst så att en har mera och göra med design (t.ex.

designer) och en annan är högre positionerad än det (t.ex. vd). I vissa företag gavs

möjligheten att intervjua två personer, i andra bara en.

3.5.2. Beskrivning av intervjuerna

Som redan tidigare diskuterats användes öppna/semistrukturerade intervjuer i

datainsamlingen. De ger en möjlighet att ”ta reda på vad som händer” och ”tillföra nya
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insikter” (Saunders et al., 2009). Vidare specificeras intervjuerna som fokuserade

intervjuer. Fokuserade intervjuer är kortare intervjuer (t.ex. 1 h) som nog kan vara

konverserande och mindre formella men som ändå stöds av en slags intervjuguide (Yin,

2003).

Intervjuerna som gjordes blev alla mellan 35 och 65 minuter så att de flesta var kring

40 minuter långa. Intervjuerna gjordes på företagens kontor, under hösten 2010.

Intervjuguiden följdes och användes som stöd, men även frågor som inte direkt fanns i

intervjuguiden lyftes upp när respondentens tidigare svar gav upphov till dessa frågor. I

flera intervjuer diskuterades bl.a. utvecklingen av ett produktspråk, något som det inte

direkt fanns en fråga om i intervjuguiden. Det här var en fråga som kom fram på basen

av den teoretiska referensramen och diskussioner kring utmaningar i

produktutveckling/design.

Nedan en tabell där intervjuerna detaljeras:

 Företag Antal
intervjuer

Respondentens
roll i företaget

Tid och plats för intervjun

Tonfisk
Design

1 Företagets VD,
designer och en av
grundarna.

Den 22 november 2010, på företagets
kontor och fabrik i Åbo.

Woodnotes 2 Den ansvariga för
produktutveckling
och företagets VD

Den 30 november 2010 på företagets
kontor i Helsingfors.

Golla 1 Företagets
designansvariga
(Head of Design)

Den 1 december 2010 på företagets
kontor i Helsingfors.

Saas
Instruments

1 Företagets VD Den 18 oktober på företagets kontor i
Helsingfors.

Genelec 2 Företagets
mekanikplanerare
och företagets vice
VD

Den 20 oktober på företagets
kontor/produktionsanläggning i
Idensalmi

Tabell 1 Detaljering av utförda intervjuer
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3.6. Analys av det empiriska materialet

Dataanalys går ut på att observera, kategorisera, tabulera och testa eller på något annat

sätt kombinera både kvantitativt och kvalitativt bevis så att de svarar forskningsfrågan

(Yin, 2003). Analysering av material från fallstudier är den minst utvecklade aspekten

av att göra fallstudier. Ofta börjar forskare sin analys utan att ha någon aning över hur

de kommer att göra det och det här resulterar ofta i att forskningen stannar upp tills

forskaren kommit på vad denne skall/vill göra. Speciellt för oerfarna forskare kan

analys av fallstudiedata visa sig vara speciellt svårt då en stor del av analysen baserar

sig på forskarens eget tänkande och analys. Som stöd för analysen finns ett antal

hjälpmedel t.ex. de som Yin (2003) nämner då de refererar Miles & Huberman (1994):

Att ställa upp information i olika rader av kategorier, att göra en matris med olika

kategorier och placera olika bevis inom nämnda kategorier, att göra olika grafer eller

liknande för att oskadliggöra data, att beräkna frekvensen av specifika inträffande, att

utforska dessa inträffande vidare genom att beräkna varianser m.m., samt att ordna

upp information i någon slags kronologisk ordning. Dessa metoder kan hjälpa i att

preliminärt organisera data och komma i gång med analysen. (Yin, 2003)

För att väl analysera sina data och svara på sin forskningsfråga är det skäl att ha en

analysstrategi som man är medveten om redan vid datainsamlingsskedet. Tre generella

strategier är: att basera sin analys på teoretiska propositioner, att överväga

konkurrerande förklaringar samt att utveckla en fallbeskrivning. Fokusering på

teoretiska propositioner hjälper fokusera på viss data och ignorera viss data, vidare

hjälper propositionerna i att organisera fallstudien och definiera alternativa

förklaringar att undersökas. Genom att överväga konkurrerande förklaringar, kan man

vidare testa olika propositioner eller förklaringar. Det är bra att redan i

datainsamlingsskedet ta detta i beaktande. Genom att försöka samla in data för att

stöda ett anta konkurrerande förklaringar kan man möjligen förkasta vissa och

acceptera vissa. Då man försökt hitta bevis för även det man inte från början förväntade

sig, men inte fått stödande bevis kan man bättre argumentera för att den förklaringen

inte är betydande. Genom att utveckla en fallbeskrivning o andra sidan, kan man

identifiera analysenheter eller mönster. Denna metod är underordnad de två tidigare

men kan användas som en preliminär metod om man till en början har svårt att

komma på propositioner eller konkurrerande förklaringar.  (Yin, 2003)

Vidare finns det olika dataanalystekniker som används vid dataanalysen. Bl.a. finns

tekniker såsom mönster arrangering, byggande av förklaringar, tids serie analys,
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logiska modeller och korsning av fall. Om man använder sig av ett flertal fall är det

meningen att man replikerar analysmetoden i fallen så att alla fall analyseras med

samma tekniker och därmed ökar på reliabiliteten. (Yin, 2003)

Kvalitativ processdata har ett flertal karakteristika som gör att det är svårt att analysera

och manipulera. För det första innefattar det oftast följder av händelser. För det andra

handlar det om multipla analysnivåer och enheter med oklara gränser. För det tredje

varierar datas temporära inbäddning vad det kommer dess exakthet, varaktighet och

relevans. Och för det sista tenderar processdata att vara eklektiskt, dragande från

fenomen som föränderliga förhållanden, tankar, känslor och tolkningar. (Langley,

1999)

Langley (1999) presenterar sju strategier för tolkning av data i sin artikel där hon

jämför och beskriver olika generiska strategier för analys av processdata. Dessa sju

strategier är narrativ strategi, kvantifierings strategi, utveckling av alternativa mönster,

grundad teori, visuell kartläggnings strategi, uppspjälkning av data i tidsintervall och

syntetisk strategi.

Dessa strategier är inte uttömmande och de kan användas i kombination. Vart och ett

av dem tenderar att överkomma utmaningen i data som är gränslöst, dynamiskt och

mångfacetterat, genom att fokusera på en viss så kallad ankarpunkt. Detta hjälper i att

strukturera materialet samtidigt som det även avgör vilka element som erhåller mindre

uppmärksamhet. Det här leder till att analysstrategier har en inverkan på typ av teori

som tenderar uppstå. För att skildra skillnaderna i typ av teori som tenderar att uppstå

använder sig Langley av Thorngates (1976) och Weicks (1979) tre kategorier: exakthet,

allmängiltighet och enkelhet.

Denna studies analysstrategi beskrivas som utveckling av fallbeskrivningar samtidigt

som den är baserad på teoretiska propositioner. I och med intervjuerna insamlades en

mängd data från vilket fallbeskrivningar utvecklades. Fallbeskrivningarna skapade en

djup inblick i fallföretagens produktutvecklings- och designprocesser som först

jämfördes sinsemellan och sedan gentemot teorin. Den teoretiska propositionen är i

detta fall designprocessen såsom den beskrevs på basen av teorin samt de olika

designstrategierna som presenterades.

Då denna studie gick ut på att undersöka processer, var det naturligt att hitta stöd för

analysen i de analystekniker presenterade av Langley (1999). I analyseringen av data i
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denna studie, användes narrativ strategi och visuell mappningsstrategi. Narrativ

strategi använder tid som sin ankarpunkt. Det passar för data med oklara gränser,

varierande temporär inbäddning och eklekticism. Det behöver några detaljerade fall är

högt på exakthet men lägre på enkelhet och allmängiltighet. Resulterar i berättelser,

betydelser och mekanismer. Visuell mappningsstrategi använder olika händelser och

ordningar som ankarpunkt. Det fungerar bra i tolkning av tid och förhållanden i data,

mindre bar för tolkning av känslor och tolkningar. Denna tyd av analysteknik kräver 5-

10 fall och resulterar i måttlig grad av exakthet, allmängiltighet och enkelhet i form av

mönster.

Denna studies analys började med att alla intervjuer transkriberades. Efter det

sammanfattades de transkriberade intervjuerna till sammanfattningar på ca 10-15 sidor

per intervju. I det här skedet skickades sammanfattningarna till respondenterna och de

gavs möjligheten att kommentera dem. Detta för att minska på risken av missförstånd.

Vissa kommenterade dem och några lät bli.

Efter det här användes narrativ strategi då sammanfattningarna vidare kondenserades

och sammanfattades enligt de i referensramen presenterade teman. Det här resulterade

i detaljerade berättelser över designprocesserna och design inom fallföretagen. Som

nästa steg användes en form av visuell mappningsstrategi då designprocesserna ritades

upp företagsvis. Det här hjälpte i att skapa en uppfattning över observerade steg i

processerna, samt gjorde det lättare att jämföra dem sinsemellan.

I samband med den visuella mappningsstrategin användes även kodning. Med hjälp av

kodning kan man bl.a. identifiera teman och konstruera modeller (Myers, 2009). Med

hjälp av kodning kan jag analysera materialet finna likheter och olikheter företagen

emellan samt möjliga mönster och kopplingar till teorierna. Då olika teman och ämnen

kom upp i olika skeden av intervjuerna, även om intervjuguiden följdes, användes

kodning i denna avhandling till att identifiera och om-arrangera materialet så att det

blev lättare att tolka i form av processer. Efter denna om-arrangering som skedde i

form av omarbetning av texten blev det möjligt att observera processerna och

sammanfatta dem i form av bilder.

Till sist tolkades även processerna i form av strategier. Olika bakgrundsfaktorer och

karakteristika hos fallföretagen som identifierats i de tidigare skedena av analysen,

användes för att försöka förstå skillnaderna företagen emellan och tolka orsakerna

bakom dessa.



37

3.7. Trovärdighet och äkthet

Det finns en hel del saker som påverkar undersökningens trovärdighet och äkthet. Då

man använder sig av intervjuer eller observationer beror undersökningens

tillförlitlighet starkt på intervjuarens eller observatören förmågor. Bedömnings fel kan

ske men dessa kan undgås till en grad om intervjuaren eller observatören är tränad. Vid

intervjuer måste man också beakta även den s.k. intervjuareffekten, d.v.s. det att

intervjuaren uppträder på ett sådant sätt i intervjun att de som intervjuas ”förstår”

medvetet eller omedvetet vad som förväntas av dem. (Patel R. & Davidson B., 1994) För

att öka studiens trovärdighet och äkthet följdes intervjuguiden så noga som möjligt.

Dock är det möjligt att en viss grad av intervjuareffekt skedde då intervjuaren inte var

så erfaren. Intervjuaren strävade dock medvetet att inte styra respondenternas svar

genom att ställa så neutrala följdfrågor som möjligt och inte kommentera

respondenternas svar i onödan. Vidare användes flera steg i analysen, data

transkriberades, sammanfattades, respondenterna fick chansen att kommentera det,

data sammanfattades vidare och omkonstruerades flera gånger förre de slutliga resultat

uppnåddes.

3.8. Forskningsetik

Potentiella etiska frågor bör identifieras redan i början av forskningsprocessen så att de

kan tas i beaktande på ett rättvisande sätt. Olika etiska frågor kunde vara t.ex.

konfidentiellheten av materialet och respondenternas identitet (anonymitet),

deltagarnas rätt att hoppa ur studien då de vill, möjligt vilseledande av deltagarna,

möjlig skada av deltagarna i form av stress/förödmjukelse eller liknande samt

forskarens beteende och objektivitet. (Saunders et al., 2007)

I detta forskningsprojekt var de relevantaste etiska frågorna de gällande

respondenternas anonymitet och materialets konfidentiellhet.  Alla respondenterna gav

lov till att fallföretagen fick nämnas vid namn i studien. Då företagen var rätt så unika,

skulle det inte ha varit så hemskt lätt att försöka beskriva dem så generellt att de skulle

ha kunna hållas anonyma och därmed var det bra att företagen gav lov att namnges i

studien. Då det inte egentligen fanns någon orsak att namnge respondenterna,

lämnades denna info borta från studien. Vidare behandlades materialet så anonymt

som möjligt även om det inte var speciellt känsligt på något sätt. Detta för att hålla

fokus på det centrala – designprocesserna och strategierna i företagen.
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4 RESULTAT OCH ANALYS AV DE ENSKILDA FALLEN

I  det  här  kapitlet  kommer  jag  att  redovisa  för  det  data  som  jag  erhållit  ur  mina

intervjuer. För att öka läsarvänligheten har jag valt att presentera data enligt

fallföretag,  så  att  jag  bygger  upp  en  slags  profil  för  varje  företag.  Till  en  början

presenterar jag generell information över företagen, deras verksamhet, och vissa siffror

för att ge referenspunkter. Efter detta sammanfattar jag den informationen gällande

företagets produktutveckling och design jag erhållit genom intervjuerna.

4.1. Presentation av fallföretagen

4.1.1. Fallföretag nr 1: Tonfisk Design

Tonfisk Design grundades år 1999 av två unga designers, Tony Alfström & Brian

Keaney. Uttråkade av att se mera av samma gamla grundade de ett företag för att

marknadsföra och producera objekt som är något mera än bara variationer existerande

objekt. Företaget började sin verksamhet i Helsingfors men flyttade snabbt sin

verksamhet till Åbo. Många saker har skett under företagets historia, inkluderat

avgången av en av ägarna. Trots detta är företagets mål samma som alltid: att bli ett av

Skandinaviens och Finlands kändaste designbrand. Vidare säger de att för att

säkerställa god kvalitet, möjligheten att vara innovativ samt arbetstagarnas välmående,

görs all Tonfisks keramik som handproduktion i deras egen fabrik i Åbo. Tonfisk's

produkter är tillgängliga globalt men all kundservice hanteras fortfarande direkt hos

företaget i Finland. Företagets filosofi är följande: "Form följer funktion betyder inte att

alla föremål måste se likadana ut". Tonfisk's produkter är skapade med en vision som

inte baserar sig på att producera än en ny form, utan med visionen att producera en ny

idé. (www.tonfisk-design.fi) År 2009 hade företaget kring tre anställda och

omsättningen var 208 000 euro av vilken vinst 15 000 euro. (www.finder.fi)

4.1.2. Fallföretag nr 2: Woodnotes

Woodnotes är ett finskt designföretag grundat 1987 av textildesignern Ritva Puotila

samt hennes son Mikko Puotila. Företaget ägs fortfarande av dess grundare. Det

originella konceptet bakom Woodnotes produkter var att kombinera artistisk

kreativitet inspirerad av Finlands "ruggade" natur tillsammans med utvecklad

teknologi i formen av finska råmaterial: trä och papper. Woodnotes var det första
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företaget i världen som använde papperstråd på ett modernt sätt i funktionella textiler.

Huvuddesignern ville använda papperstråd p.g.a. dess egenskaper - för att utnyttja alla

dess unika egenskaper på bästa sätt, inte som substitut för andra material.  Woodnotes

kollektion har under de gångna åren expanderat från mattor gjorda i papperstråd till ett

övertäckande koncept som växer varje år med nya, relevanta och innovativa koncept.

Dock håller Woodnotes fortsättningsvis fast i sitt originella koncept vilket går ut på att

producera produkter från papperstråd. T.ex. Bomull baserat på papperstråd var basen

för de aktuellt internationellt bemärkta vilstolarna MYY och ROO. Woodnotes

produkter utmärks runtom världen av sin eleganta design och höga kvalitet. I denna

stund exporterar företaget 70 % av sina produkter till andra länder. Woodnotes

produkter säljs i högklassiga inrednings- och designdetaljister. Woodnotes produkter

har vunnit otaliga internationella pris. (www.woodnotes.fi) År 2009 hade företaget

kring 9 anställda, en omsättning på 2 795 000 euro varav vinst 108 000 euro.

(www.finder.fi)

4.1.3. Fallföretag nr 3: Golla

Golla är "Den mobila generationen (Generation Mobile)". Golla bringar färger och

mode till den mobila livsstilen, och hjälper dig bära dina apparater vart än du går. Att

vara en del av den mobila generationen uttrycker en attityd.  För denna generation

handlar allt om frihet. Vi lever med världen vid våra fötter.  Vare det sig ett sms, en ny

bild på din blogg eller delandet av din favoritmusik med dina vänner - den mobila

generationen håller sig länkad medan de reser världen. Golla har den enkla iden att

göra  de  bästa  väskorna  för  en  mobil  livsstil.  Det  är  därför  som  Golla  är  över  allt  i

världen, det första valet för den mobila generationen. Golla är det originella varumärket

som specialiserar sig i moderiktiga väskor för bärbar elektronik. Genom att blanda de

kreativa inverkningarna från mode, livsstil och teknologi har Golla vänder Golla

huvuden i över 100 länder. Gollas väskor är kända för sitt breda utbud färger, funkiga

printer och goda kvalitet. Gollas kollektion innefattar ett brett utbud av väskor för

mobiltelefoner, MP3 spelare, digitala och SLR kameror, spelkonsoler och bärbara

datorer från 7' - 17'. (www.golla.fi) Företaget är grundat av designers. (Intervju,

Helsingfors, 1.12.2010) År 2009 hade företaget kring 44 anställda, omsättningen för

året  var  23 783 000 euro varav vinst  3  868 000 euro.  (www.finder.fi)  Golla  fick  även

nyss republikens presidents pris för internationalisering år 2010.

(http://www.finpro.fi/fi-FI/Media/TPKVP/TPKVP+2010+saajat.htm)
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4.1.4. Fallföretag nr 4: Saas Instruments

Saas Instruments har levererat progressiva belysningslösningar i redan över trettio års

tid. Deras riktgivande tanke har från och med början varit att utveckla insiktsgivande,

intelligent och skräddarsytt ljus som får en att trivas, skapar upplevelser och tilltalar

känslor. Dock så att det är energieffektivt och pålitligt samt utan att kompromissa i

finsk funktionalitet och design. På sin hemsida beskriver företaget vidare att de

inspirerar en förbättring i vår livsomgivning samt i trivseln inomhus. I bästa situation,

är det även ett redskap för affärsverksamhetens resultatgenerering. De leds vi

använder, är de bästa på marknaden och vad det kommer ljusfiber (fiberoptik?) är vi

den ledande leverantörer i Finland. För oss är kunden allt i allt och för att kunna fylla

deras behov på bästa sätt är verksamheten uppdelad i följande delar: Projekt, Highline

led-produkter & Designarmaturer. (www.saas.fi) Företaget har sina rötter i

skeppsvarvsbranschen. De började med att producera belysningarna för stora

Karibienkryssare och därifrån lärde de sig väldigt mycket som än idag är till nytta.

(Intervju, Helsingfors, 18.10.2010) Företaget har kring 10 anställda och år 2009 var

deras omsättning 1 241 000 euro varav förlust -111 000 euro. (www.finder.fi)

Företaget började alltså sin verksamhet i skeppsvarvsbranschen och jobbade mycket

med belysningen på Karibien kryssare. Respondenten säger att det var en jättebra

omgivning för företaget att lära sig göra saker. I den branschen är det alltid ont om tid,

hård konkurrans och väldigt höga kvalitetskrav och efter att de lärt sig fungera där –

var  det  för  företaget  ganska  lätt  att  börja  göra  vad  som  helst.  (Intervju,  2010,

18.10.2010) Vad det kommer designarmaturerna, startade den verksamheten då 7 olika

designers, ovetande om varandra kontaktade företaget inom loppet av två månader och

alla vilje de göra lampor. Han fortsätter och säger att det för dem då endast var att

reagera  och  börja  göra  något.  Det  som  de  bestämde  sig  för  att  göra  var  att  göra

prototyper som ed sedan presenterar på Helsinki Design Week. Efter det har

designarmaturer utvecklas till företagets tredje ben på sätt och vis. (Intervju, 2010,

18.10.2010)

4.1.5. Fallföretag nr 5: Genelec

Sedan grundandet av Genelec Oy år 1987 har företaget strävat efter att förbättra

ljudåtergivningen i studion. De har varit de första att utveckla ett flertal tekniker viktiga

för ljudåtergivning som idag används i studiors observations-högtalare. Som exempel

kan nämnas: DCW (Directivity Control Waveguide) -siktet, förverkligandet av en
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aktivhögtalare med inbyggda ändförstärkare och distributionsfilter, högtalarnas

skyddskretsar, högtalarspecifika skräddarsydda frekvensresponsregulatorer, mm. Idag

producerar företaget observationshögtalare för studioanvändning och är i en ledande

position på denna specialiserade sektor. Det är resultatet av stark dedikation till

vetenskapliga principer både inom forsknings- samt utvecklingsarbetet. Den erfarenhet

som upphämtats bland de professionella, utnyttjas även i de modeller som riktas till

hemmet och vilkas designprinciper följer samma absoluta kvalitet. I framtiden kommer

Genelec fortsättningsvis tillägna sig till förbättring av ljudåtergivning. Speciellt är

applikationer för flerkanalsljud i stark tillväxt och på denna bransch kommer Genelec

speciellt att synas. Genelec kommer att fortsätta producera sin kollektion

aktivhögtalare som säljs i över 50 länder samt upprätthålla ett kontinuerligt

utvecklingssamarbete för att bevara sin ledande position. (www.genelec.fi) År 2009

hade företaget kring 101 anställda och omsättningen var 12 508 000 euro varav vinst

968 000 euro. (www.finder.fi)

4.2. Tonfisk Design

4.2.1. Designs roll i företaget

”kyllä se.., koko firman.., image... ja, ja kilpailukyky perustuu siihen itse

muotoiluun…että meillä on kiinnostavan näköinen tuote…ja myös kiinnostava sitten

semmoisessa funktio ja niin edelleen niin kiinnostava että se herättää

huomiota…ihmisillä”

Respondenten konstaterar att designs roll i företaget är betydande. Man kan säga att

hela företagets image och konkurrenskraft baserar sig på design(formgivning) och att

design(formgivning) är en central del av företagets strategi. Respondenten tillägger

dock att tiden som sätts på design i företaget är liten i proportion till den vikt den har

för företaget. I praktiken går bara en bråkdel av tillgängliga tiden i den dagliga

verksamheten till design arbetet, största delen av tiden går till annat som e-post,

produktion, packning av beställningar, träffar med människor m.m.

4.2.2. Företagets designstrategi

Då företaget är så litet, tycker respondenten att det är svårt att säga vad det deras

designstrategi skulle vara. Dock instämmer han till slut med att allt arbete de gör,

naturligtvis baserar sig på samma värderingar. Värderingarna beskriver han vidare på
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följande sätt: Huvudsaken är att produkten ser intressant ut, sedan för det andra skall

den vara en keramik produkt, och för det tredje måste den fungera. Dessutom måste

det i den existerande kollektionen finnas ett behov för produkten. När dessa kriterier

uppfylls kan man gå vidare och utreda hur produkten i praktiken kunde utvecklas och

produceras, och hurudana versioner av den man eventuellt producerar.

4.2.3. Produktutveckling

Jag började diskussionen om produktutveckling genom att be respondenten berätta om

den senaste produkten de utvecklat eller något de just nu håller på att utveckla. Den

senaste produkten som utvecklats är en ljusstake som kommer att presenteras (har

presenterats) på ÅboDesign julmarknad. Ljusstaken är utvecklad i samarbete med

Tiina Numme som gjort den som sitt slutarbete.  Ljusstaken är sådan att den kan

användas ensamt eller så att man kombinerar tre ljusstakar till en helhet. Den är gjord

helt och hållet i keramik vilket är det lönsammaste för företaget. (Många av företagets

produkter har delar av trä, men de köps in och minskar därmed på den vinst produkten

ger.) I utvecklingen av ljusstaken gjordes tiotals prototyper före man till slut upptäckte

ett sätt att förverkliga den så att den blev vettig ur produktions synvinkel och fick

samtidigt en intressant form. Till en början krävde produkten för många formdelar,

upp till sex stycken, vilket inte är väldigt förnuftigt ur produktions synvinkel. Till slut

upptäckte de ett sätt att göra ljusstaken med hjälp av endast två formdelar, vilket var

förnuftigt ur en produktions synvinkel samtidigt som det gav produkten en unikare och

intressantare form.

Ibland kan utvecklingen av en ny produkt bara ta ett par veckor, ibland tar det ett helt

år. Ibland är det så att iden för produkten kommer snabbt, men sen tar det en lång tid

att komma på rätt lösning för verkligställande i keramik. En idé som först verkar bra,

kanske inte genast ser så bra ut i keramik, och då måste man bara söka sig fram till de

rätta lösningarna. Ibland kan det handla om väldigt små saker man hakar sig på (t.ex.

antal formdelar i produktion som i exemplet med ljusstaken) före man kommer till en

lösning och produkten blir färdig. Respondenten lyfter vidare fram att det rätt så långt

beror på ren arbetsmängd ifall man finner dessa lösningar. Om ett företag verkligen är

intresserat av att utveckla en produkt och investerar i detta, då uppstår det nog, menar

han. Vidare kommenterar han att det inte fungerar om företaget bara ger en designer

ett brief och ber denne återkomma när han/hon har en färdig produkt. Designern

måste bli en del av företaget genom tätt samarbete så att denne kan utnyttja all den
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exakta och detaljerade kunskapen om material och produktion som existerar i

företaget. Designern måste komma under ytan för att finna de rätta lösningarna.

Relationen mellan teknologi och design diskuterades på följande sätt: I dagens läge har

de flesta designers som på något sätt fått uppmärksamhet, använt något nytt material.

För designers är det därmed viktigt att lära sig alla nya tekniker och material med hjälp

av vilka de kan utveckla nya produkter, förklarar respondenten. Inom keramik har det

skett stora förändringar under de senaste 15 åren. Speciellt inom industrin har olika

kemikalier tagits i bruk som lättar produktionen och ökar produktionsmöjligheterna.

Keramik kan formas med bl.a. rakare kanter & djupare former, på sätt som tidigare var

omöjliga. Detta berör dock inte direkt Tonfisk-Design utan industrier där det finns

mera resurser att investera i maskiner i en större skala.

Vidare bad jag respondenten berätta vad enligt honom utgör de största utmaningarna

inom  produktutveckling.  Här  lyfte  han  fram  det  att  då  keramikprodukter  gjorts  i

miljoner år, är det inte helt lätt att hitta på något nytt. Om det skulle handla om en ny

teknologi, skulle det vara lättare, menar han. Därför gäller det för dem att efter

briefet/direktionerna är gjorda, försöka lära sig allt de bara kan om den produkt de

försöker utveckla. Så att de med hjälp av någon liten detalj kan finna något nytt som de

inte tidigare uppmärksammat och sedan bygga en ny produkt kring den detaljen.

Genom att undersöka produktens användning samt produktionsprocess kan man alltså

finna utgångspunkten för en ny produkt. Och allt som krävs för det, är mycket tid och

arbete. I praktiken handlar det om att intervjua människor, observera deras

användning av produkter och fundera på kommande trender.

Kundens roll diskuterades på följande sätt: När jag frågade om kundens roll i

produktutveckling, svarade respondenten att den i ett litet företag som detta, är ganska

liten. Vanligtvis kommer kunden med i processen då man börjar fundera på produktens

pris. Utgående från vad kunden kan förväntas vara färdig att betala, justeras produkten

så att man finner en balans mellan pris och produktionskostnader. Ibland kan man

t.ex. minska på en produkts storlek för att få ner priset på en bättre nivå. Vidare

kommenterar respondenten att de naturligtvis alltid har en viss målgrupp i tankarna då

de designar produkten. Han säger att Tonfisks kunder alltid förväntar sig något lite

annorlunda av Tonfisk, det räcker inte att de kommer med produkter som är ”helt

okay”.
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Samarbetspartners diskuterades på följande sätt: Vidare, när jag frågar om företaget

använder några samarbetspartners i sin verksamhet, svarar respondenten att de inte

egentligen gör det, trä delarna till produkterna beställs från en leverantör och allt annat

gör de själv. Vidare har de samarbetat med praktikanter från universitet. Respondenten

lyfter dock fram, att det i framtiden vore intressant att utveckla någon produkt eller

produktserie, direkt för kunden eller i samarbete med kunden. Exempel på det här

skulle vara att göra en servis för ett hotell eller en restaurang.

4.2.4. Designprocessen

Respondenten beskrev designprocessen på följande sätt: Det första steget i

designprocessen är att det uppstår ett behov för en ny produkt. T.ex. Då företaget

planerade att utveckla salt- och pepparströare, uppstod ett behov att utveckla

oljeflaskor så att salt- och pepparströarna inte skulle vara så ensamma bland alla

kaffekoppar och pannor som fyllde den existerande kollektionen. Vidare började

företaget producera tallrikar och skålar p.g.a. att de ville lyfta sin försäljning. Tallrikar

och skålar har mycket högre köp volym än mera specifika grejer som t.ex. en

citronpress. Ljusstaken uppstod o sin sida av att företaget redan hade föremål för

värmeljus, men inte en ljusstake och därmed kunde en ljusstake tänkas öka försäljning.

Det andra steget, är utvecklingen av ett brief/direktioner. Direktionerna som ges

designern är ofta kortfattade, men innehåller basparametrarna: Vad för produkt det är

frågan om, vilka material det är frågan om, önskad produktionsmetod, basfunktioner,

baspriskategori och tidsbegränsningarna. Efter det här funderar man på hur produkten

kunde genomföras i verkligheten, saker som typ av gjutning, storlek, egenskaper m.m.

diskuteras. I det här skedet är det vanligt att göra någon slags plansch med hjälp av

vilken företaget kan se att designern har rätta tankar, att dennes värden passar ihop

med företaget och att hon/han har rätt målgrupp i tankarna. Efter det här diskuteras de

olika idéerna med designern så att han/hon har en möjlighet att verkligen förstå vad

företaget söker efter. Sedan i något skede börjar man göra någon slags prototyper i

plast eller något helt annat material. Efter vilket man så småningom förflyttar sig till

prototyper i keramik så att designern kan se hur realisationen från företagets sida

fungerar. Sedan diskuterar företaget och designern vad som fungerar bra/dåligt och

man försöker finna en lösning fungerar produktionsmässigt och ser bra ut förverkligat i

keramik. När allt kommer omkring handlar designprocessen om mycket arbete fram

och tillbaka.
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4.2.5. Organisationen – formgivarna och deras roll

Gällande val av designers, säger respondenten att de inte valts på något speciellt sätt.

Det har oftast skett en naturlig från att en studerande kontaktat företaget, kommit in

som praktikant och senare samarbetat kring dennes slutarbete. Respondenten lyfter

fram att det viktigaste hos en designer, är att denne är färdig och arbeta hårt och

mycket. Vidare har de flesta designers de samarbetat med varit formgivare till sin

utbildning men han ser inte det som ett absolut krav. Vidare kommenterar han att han

inte egentligen är intresserad av att se designernas portfolios, p.g.a. att keramik är ett

så krävande material att de troligen ändå inte tidigare arbetat med det och iallafall

måste lära sig. Av designern krävs endast tid och intresse att arbeta och lära sig. Vidare

är företaget grundat av designers och därmed är relationen mellan ledning och

designers nära. Respondenten själv har varit en av de som grundade företaget och idag

är det han som driver företaget och fungerar som huvud designer. Respondenten lyfter

också  fram  att  det  enligt  honom  är  mycket  vanligt  att  man  i  Finland  tänker  sig

designers som någon slags artister och att det enda som behövs för dem att utveckla en

ny  produkt  är  ett  brief.  Så  är  det  dock  inte  enligt  honom,  han  lyfter  fram  att  alla

avdelningar borde arbeta tillsammans för att utveckla en ny produkt. Marknadsföring,

logistik, designers, ingenjörer, produktionspersonal mm. – alla dessa behövs inom

produktutveckling. Han har sett ett stort företag göra så att de bara bett produkterna

från designern och satt dem snabbt i produktion med resultatet att de inte varit så

genomtänkta eller intressanta. Problemet enligt honom är att man inte anställt

personen i företaget och inte investerat tillräkligt i produktutvecklingen. Han

kommenterar också att det inte enligt honom är väldigt smart att använda freelancer

designers. Han säger att man når de bästa resultaten i produktutveckling då man

anställer designers in i företaget och denne kan ta del av företagets vardag. För att lära

sig måste en designer samarbeta och vara i ett företag varje vecka, inte mera sällan.

4.3. Woodnotes

4.3.1. Designens roll i företaget

”…se on ihan tota…se on avainasemassa…” ”…kun me ollaan designmarkkinoilla, niin,

niin tota, se on niinku…olemassaolon edellytys...”

”…no, se on aika keskeinen, että, tätä yritystä ei olisi ilman muotoilua…”
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Båda respondenterna beskriver designs roll i företaget rätt så långt på samma sätt. Som

viktig, betydande och central. De konstaterar att design har en central roll i företaget

och att företaget inte skulle finnas utan design. Den ena respondenten poängterar att

företaget börjat sin verksamhet med utgångspunkten i design och estetik samt att man

grundat ett designföretag och inte ett företag före design – och att design därmed

upprätthålls då det är företagets resurs och ryggrad. Den andra konstaterar kring

samma linjer, att design är något som väntas av företaget, något de försöker utveckla

och sist men inte minst att de är ett designföretag och därmed är design lika med deras

business.

4.3.2. Företagets designstrategi

Företaget är ett familjeföretag grundat av Ritva Puotila och hennes son Mikko Puotila

och allt utmynnar i hennes (Ritvas) designtänkande. Vidare beskriver respondenten att

företagets produkter som mera okonstlade, till sin design mera enkla än mångformiga

och att färg världen är mera klassisk och naturnära. Hon säger att de inte följer efter

trender även om de känner för dem. Generellt har de ändå sin egen linje som de sedan

följer. Viktigare än trender, är för dem att extrahera tyst kunskap. Även ekologiskt

tänkande ligger bakom produkterna – men det är inte något påklistrat utan något som

funnits med helt från början p.g.a. det material som företaget grundat sin verksamhet i:

papperssnöre. Produkterna och deras färger har kommit till utgående från papprets

säregna egenskaper. I produkterna har de försökt frambringa materialets naturliga

skönhet. Produkterna skulle inte finnas utan materialet och vice versa. Materialet

fungerar hos dem som en säregenhet som skiljer dem från andra företag. När de

började sin verksamhet var de det enda företaget som gjorde moderna textiler med

papperssnöre som huvudråvara. Idag finns det ett annat företag i Finland som även gör

mattor av samma material som de (VM-Carpet), men har en helt annan produktpolitik

än Woodnotes – hos dem är inte design så viktigt. Den andra respondenten nämner

även papper, och pappers roll som utgångspunkten för produkterna, vidare tar han upp

de olika produkter de fokuserat på, mattor, gardiner, tyger, möbler samt vissa unika

saker som fungerat som uppmärksamhetsbringare. Vidare talar han också om

formspråket enligt samma linjer som den första respondenten. I slutet diskuterar vi

även designpris, och han medger att de också är betydande då de ger en slags design

trovärdighet. Dock måste man där minnas, fortsätter han, att det att en produkt vunnit

pris för sin design inte betyder att produkten kommer att sälja. En annan sak som

kommer fram i samband med design och strategi, är konkurrensen på
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möbelmarknaden, speciellt utomlands. Konkurrensen är såpass hög att man inte klarar

sig om man saknar en egen synpunkt som skiljer en från andra. Även om produkten

skulle vara hur bra som helst, räcker det inte om den inte har något som gör att någon

faktiskt vill köpa den. Det som är klart, är att de inte kan tävla med priset, fortsätter

respondenten – och då är det instrumentalt att designen är av hög kvalitet.

4.3.3. Produktutveckling

Jag inledde diskussionen om produktutveckling genom att be respondenten berätta om

den senaste produkten företaget utvecklat. Den senaste produkten de utvecklat var en

ny snurrande och gungande version av KOO-stolen. Denna stol designades av Harri

Koskinen som även designat den ursprungliga versionen av stolen.

De har hela tiden mycket på gång; nya gardintyger, mattor samt även ganska just en

akustikpanel. De utvecklar alltså alltid mer än bara en produkt åt gången och hela

produktutvecklingen beskriver respondenten som ganska slingrande eller vild. De har

inte någon väldigt strikt projektplanering för design eller för utvecklingen av en ny

kollektion. Naturligtvis finns det målsättningar, men de är inte så strikta utan

produkter blir färdiga när de blir färdiga. Det som respondenten också påpekar, är att

det inom design av textiler är en av grundarna som designar allt och att utvecklingen

där då går ganska långt enligt hennes inspiration. De kan bra hålla på och utveckla

t.o.m. fem produkter samtidigt av vilka kanske bara två eller tre förverkligas. Antingen

märker man att det inte riktigt är Woodnotes grej, eller sen att tiden inte ännu är

moden för den produkten och att det därför är bättre att lägga ner iden och fortsätta

med den senare. I intervjun med den andra respondenten diskuterade vi även

skillnaden mellan utvecklingen av en produkt som utvecklats inom företaget och de

som utvecklas i samarbete med en utomstående designer. Här kommenterade

respondenten att inom huset görs det mycket mera experiment. Med utomstående är

briefet lite viktigare. Den egna produktutvecklingen är friare, designern har rätt så fria

händer att utveckla helt vad hon vill och sen ser vi vad det blir. Förstås inom vissa

ramar, men ganska fritt får hon arbeta. Med en utomstående handlar det mera om ett

slags uppdrag. Vidare säger respondenten att de får en hel del förslag från utomstående

men att de kommit till slutsatsen att det inte riktigt brukar fungera så bra. Bättre

fungerar det då de inom företaget funderat på att de vill utveckla något och sen söker de

upp en passande designer. Orsaken till att sådant som blir förslaget till företaget sällan

fungerar är att det inte nödvändigtvis alls passar företaget. Det som blir föreslaget kan
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vara vad som helst på en ganska bred skala så det är naturligt att där finns en hel del

som inte passar in i Woodnotes koncept, ur såväl produktions som

marknadsföringsperspektiv. Allmänt sätt säger respondenten att produktutvecklingen

utgår från materialen och fibrerna. Sökandet av materialen är mycket viktigt, sen är det

även viktigt att hitta rätt formgivare och produktidéer.

Sen om man ser på projekt som k-stolen som hon inte har något och göra med, kan

man säga att utvecklingen är lite mera planenlig. Man strukturerar lite mera vad som

görs och med vilken tidtabell. Delvis p.g.a. att det görs av en utomstående designer och

till dels då det handlade om en systerprodukt var utgångspunkten inte är någon viss

inspiration utan närmast utan det att man försöker finna lösningar till vissa önskade

modifikationer samt att föra produkten i en ny inriktning.

De har alltså inte några hemskt specifika mål inom produktutvecklingen och de mål de

har kommer på sätt och vis från års rotation. Det går på följande sätt: I mitten av

januari är det alltid den internationella möbelmässan i Köln, och det är alltid ett ställe

där de kan introducera årets nyheter. Om hösten är det Habitare mässorna som de

alltid deltar i och det är på sätt och vis också ett ställe där de kan känna för hurudana

reaktioner produkterna väcker och på dessa mässor kan de även inkludera halvfärdiga

produkter, något som de inte gör i Köln. Sen brukar de också vara på mässorna i

Milano alltid i april/slutet av mars var de presenterar något ännu mera slipat än i Köln.

Dessa tre mässor grupperar på sätt och vis produktutvecklingen. Vidare har de ett rätt

så litet team som arbetar med produktutvecklingen och mycket beror på hur mycket de

hinner göra.

Om utomstående designers inte räknas med, är de fyra till fem personer som på något

sätt jobbar med produktutveckling hos dem. Respondenten berättar att det då är

huvuddesignern (som var en av grundarna) och hennes assistent som arbetar med

textiler, hon själv som ansvarar för andra produkter (även om företagets vd och

huvuddesigner också deltar i det). Respondenten berättar att hon är ofta den som

jobbar närmast med utomstående designers och fungerar även som kontaktpersonen

då  produkterna  förs  över  till  produktion.  Med  hjälp  av  de  som  jobbar  med

produktionen finslipas och bringas de slutliga produkterna sedan i försäljningsskick.

F&U innefattar även det varifrån idéerna kommer, förklarar respondenten. Även om de

vill komma med något nytt, utmynnar idéerna ändå i olika slags observationer på

marknaderna. Respondenten berättar att de lyssnar på sina återförsäljare och agenter
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runtom världen för att få reda på vad som fattas i de aktuella kollektionerna och vilka

egenskaper saknas. Som exempel berättar hon att deras nyaste gardin kom till från

behovet att skapa en gardin som är skymmande men inte helt täckande, så att ljus ändå

kommer in vilket var något de hade fått feedback från kunderna på.

Den andra respondenten påpekar att det som är en av de viktigaste sakerna att tänka på

för dem inom produktutveckling, är att produkterna de skapar är långlivade. T.ex. k-

stolen har sålts sedan 2004, och det här året (2010) är försäljningen högre än någonsin

tidigare. Samma sak gäller mattor och gardiner, även de har i regel varit mycket

långlivade. Som undantag finns olika småsaker inom inredning, vilka respondenten

säger  att  de  inte  vill  fokusera  på  så  mycket  mera.  De  har  insett  att  de  skiljer  sig  så

mycket från deras kärnområde att de inte är lönsamma, de skulle bl.a. kräva helt andra

försäljningskanaler än de som resten av produkterna säljs genom – så att det skulle

vara tillräckligt lönsamt.

Relationen mellan teknologi och design diskuterades på följande sätt: Den ena

respondenten svarade här att denna relation kommer mera fram i större

produktutvecklingsprocesser. Genom nya teknologiska applikationer uppkommer såväl

utmaningar som möjligheter. Som exempel förklarar hon att företaget är beroende av

de stora papperstillverkarna för sitt huvudsakliga råmaterial, papper. Om

papperstillverkarna besluter sig för att göra något har inte de så mycket att säga till i

det då de är en minimal kund för dem. Om de ändrar något, ändrar de det och då kan

teknologin bli ett motstånd eller t.o.m. ett hinder. Sen finns det naturligtvis också en

annan sida; det att industrin utvecklats har fört med sig en hel del

utvecklingsmöjligheter. Woodnotes har t.ex. kunna börja använda tryckfärger, och på

det sättet fått helt ny know-how gällande färgkemi. Den andra respondenten

kommenterar vidare att teknologi inte är så betydande för dem, men att tekniskt

kunnande naturligtvis är betydelsefullt, och att det ju kommer i uttryck genom

materialen.

När jag frågade om de största utmaningarna inom produktutveckling svarade den

första respondenten enligt följande linjer: Den största utmaningen har och göra med

att besluta vilka idéer eller produkter som slutförs. Det tar ganska länge för att göra

besluten  över  vilka  av  de  otaliga  idéer  som  kommer  fram  som  faktiskt  slutförs  och

utvecklas till något. Företaget är såpass litet att alla idéer inte kan tas till utveckling och

då kan det ibland vara svårt att prioritera och man kanske för flera saker framåt

samtidigt. Inne i den här processen av att prioritera och välja idéer ligger också nyckeln



50

till en enhetlig produktlinje. Respondenten säger att de gallrar bort en hel massa för att

upprätthålla en enhetlig produktlinje. Även om det inte syns utåt gör de en hel del

experiment – och därmed är det som kvarstår, slutresultatet, väl genomtänkt. Den

andra respondenten lyfte genast upp förnyelse, som det svåraste inom

produktutveckling. Han fortsätter och säger att uppbringandet av nya produkter

definitivt är det svåraste i den här businessen.

Kundens roll: Kundfeedback får företaget via sina återförsäljare berättar respondenten.

De har inte helt direkt kontakt med slutkunderna – om man inte räknar den feedback

som man får på mässor och under olika presentationstillfällen. Respondenten berättar

att t.ex. Habitare mässorna för henne är väldigt viktiga, hon deltar alltid och det är ett

ställe där hon får direkta kommentarer från konsumenterna samt naturligtvis även

återförsäljare. Det är mycket viktigt att komma direkt i kontakt med kunderna och få

information som inte är filtrerad. Ofta kan en enstaka halvt i misstag slängt kommentar

vara väldigt betydelsefull i slutspelet. Med den andra respondenten talar vi inte så

ingående om det här, han börjar med att säga att kundens roll inte är så stor men slutar

med att den nog är viktig och att de får en hel del idéer från kunder och gör saker

specifikt för vissa kunder.

Gällande marknadsundersökningar diskuterades följande: Den ena respondenten säger

att hon iallafall inte är medveten om att företaget skulle ha gjort några specifika

marknadsundersökningar. I bakgrunden följer de naturligtvis sin försäljning vad de

kommer olika produktgrupper och följer utvecklingen. Och det här spelar naturligtvis

in i det skedet då man håller på att slå fast nya kollektioner och lämnar bort vissa saker

och tar med andra.

Den andra respondenten o sin sida berättar att i stället för att de skulle göra en massa

undersökningar, för de en dialog med sina kunder och agenter och på det sättet ämnar

samla åt sig info och kunskap från marknaden. För ett litet företag som de är, är det rätt

utmanande att göra större och täckande marknadsundersökningar och därmed är det

effektivare att bara föra diskussioner. Sen måste man också komma ihåg, fortsätter

respondenten, att om man i slutet av åttiotalet skulle ha gjort en

marknadsundersökning där man skulle ha frågat vad konsumenter skulle tycka om

pappersmattor, skulle responsen inte ha varit så bra – konsumenter är allmänt sett

ganska konservativa och därför lönar det sig inte alltid att fråga en massa av dem.
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Gällande samarbetspartners diskuterades enligt följande: På vissa internationella

mässor har det haft gemensamma mässavdelningar – och det kan ju beskrivas som ett

slags samarbete, börjar den ena respondenten med att kommentera.  I tillägg till detta

samarbetar de också med sina kunder, återförsäljarna. Artek har t.ex. varit deras första

beaktansvärda kund och det är via dem som de har kommit ingång och med dem har de

några gånger gjort diverse special modeller. T.ex. kring Arteks 75-års festligheter har

företagets huvuddesigner designat två modeller av en luddmatta som säljs med

ensamrätt i Arteks affärer. Vidare berättar respondenten att de hos Vepsäläinen har i

alla deras affärer en egen, rätt så stor Woodnotes avdelning. På samma not är också

feedbacken från båda företagen (Artek och Vepsäläinen) något som de lyssnar noggrant

på och i samarbetet med dem hör ofta en del gemensamma reklamkampanjer. Dock har

det inte samarbetat inom produktutveckling direkt – oftast på grund av att det inte

funnits resurser för det. Inom produktutveckling har de samarbetat ganska tätt med

färgtryckeriet och tryckfärgstillverkaren. Med dem har de sökt efter fungerande

metoder. Färg är för dem en rätt så utmanande sak. I tillägg till detta har de även

samarbetat en del inom trådproduktion. Vad det kommer skolor berättar respondenten

att de nog varit inblandade i vissa tävlingar med Konstindustriella högskolan men att

de inte resulterat i några färdiga produkter. Med konstindustriella skolan hade de t.ex.

en lamptävling men till slut kom ingen produkt därifrån i försäljning då de ansågs som

en för ny produktgrupp och en ensam lampa skulle inte ha passat in i produktutbudet.

Trovärdigheten kan skadas om man inte fokuserar på vissa delområden, menar hon. I

tillägg till detta har respondenten själv samt företagets vd & huvuddesigner gått och

föreläst i skolor. De kontaktas ofta såväl från den konstindustriella, som den

ekonomiska sidan och den vägen strävar de synas och hjälpa så länge tid och resurser

räcker till.

Den viktigaste samarbetsparten är dock väveriet var de är den enda kunden.

Samarbetet med väveriet, syateljén och Suomen Paperilanka var tråden spinns – är

mycket viktigt. Woodnotes äger hälften av Suomen paperilanka och har därmed en

direkt anknytning till dem. Respondenten poängterar att papperstråd är viktigt för dem

som råvara och det har sådana specialegenskaper som gör att det inte kan vävas var

som helst. Därför är det bra att de har en bra samarbetspartner för det. Papperstråd

skiljer sig från andra textilfibrer och därmed kan dess produktion och beteende inte

snappas upp hemskt lätt, vilket gör att det är även viktigare att produktionen har stark

erfarenhet av dess hantering. Det att man har ett väveri som bara väver för oss,

fortsätter respondenten, har o andra sidan även negativa aspekter. Bl.a. väveriets
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maskin bas kan någon gång vara begränsande då man kanske inte har råd att hela tiden

investera i nya maskiner och måste sätta sig enligt dess begränsningar. För varje ny

produkt kan de inte investera i nya produkter och därmed måste de i det fallet antingen

låta bli att utveckla produkten eller söka en ny underleverantör. Hittills har det täta

samarbetet de haft fungerat bra enligt respondenten, men ifall de i någon gång i

framtiden vill förnyas mera, kan det upplevas som begränsande. Dessutom är det inte

så lätt att i dagens läge finna papperstillverkare av hög kvalitet – om världen ändras vet

man aldrig om denna kunskap någon dag inte finns längre, resonerar respondenten.

Gällande färger finns också utmaningar. Vissa färgämnen som är giftiga har tagits bort

från marknaden, vilket är bra, men i praktiken är de icke giftiga färgernas

ljushållbarhet allt annat än samma. Där finns då en utmaning att kunna motivera åt

kunden varför färgen bleknar. Här har jag (respondenten) alltid jämfört färgerna i våra

mattor med färger i naturen, även i naturen bleknar ju alla färger och inget är på det

sättet evigt.

I den andra intervjun talade vi inte så mycket om samarbetspartners, främst förde

respondenten där fram att samarbete existerar i samband med produktion där de

samarbetar med väverier, ett spinneri samt en syateljé varav alla spelar en betydande

roll inom produktutveckling. Han kommenterar också den lamptävling som ordnats i

samarbete med Konstindustriella högskolan. Den resulterade i flera goda idéer men

slutligen inget som passade dem.

4.3.4. Designprocessen

Designprocessen av en specifik produkt, K-stolen diskuterades på följande sätt:

Skisserna och dimensionerna för k-stolen kom från Harri Koskinen, av dessa valdes

den mest intressanta. Designen specificerades ett flertal gånger efter det och t.ex. ben

uppbyggnadens form ändrades. K-stolen hade ca 2-3 olika versioner på stommen.

Woodnotes producerade alla prototyper och detaljer i stommen förbättrades ett flertal

gånger. Gällande möbelklädseln gjordes flera försök. Harri Koskinen deltog inte i

utvecklingen av beklädningen. K-stolens utveckling berättar respondenten att ha varit

en lång process, den tog över två år.  Utvecklingen av den snurrande k-stolen tog

nästan lika länge även om de till en början tänkte ta det skulle ta mindre tid. När de

började utvecklingen hade de aldrig tidigare producerat möbler och steget från textiler

till möbler är ganska stort. Till en början hade de varken samarbetspartner eller

produktion och naturligtvis saknade de all erfarenhet om möbelproduktion. Även för
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respondenten själv var det första gången hon deltog i utvecklingen av en möbel och hon

säger att det var en mycket lärorik process.  Det tog över två år tills de hade en

användbar produkt i sina händer. På grund av att man saknade det kunnande gjorde

man flera grundläggande okunskapsfel. Textiler är släta för dem gäller helt andra

lagbundenheter än för möbler. Först måste de hitta en ny underleverantör. De hittade

en, en ganska liten, men sen kom det fram att kvaliteten inte riktigt stämde och så

måste de hitta en annan och förflyttade sig till en lite större underleverantör

(Piiroinen), som de fortfarande använder sig av.

När den snurrande k-stolen utvecklades ville de bevara den ursprungliga k-stolens

linjer så att inte de gungande och snurrande egenskaperna skulle störa utseendet för

mycket. De började med att söka efter en färdig mekanism för stolens funktionalitet

men det visade sig omöjligt och till slut utvecklade de mekanismen själv helt från

början. Det tog rätt så länge för dem att få mekanismen sådan som de ville. Även de

första versionerna av produkten som släpptes ut hade vissa saknaden, men som tur fick

de problemen lösta och produkten att fungera. Även det här bevisar just det att de inte

kan lösa alla tekniska problem själv, säger respondenten. Rätt så långt är de beroende

av underleverantörernas know-how för att få en sådan produkt som de vill, förklarar

hon vidare. Som detalj påpekar hon även att det är hos Piiroinen som stommarna

tillverkas och att beklädnaderna kommer från deras egen syateljé.

Designprocessen diskuterades även i allmänhet på följande sätt: Gällande vem som

designar vad är det så att huvuddesignern designar textilerna – ibland har vi fått

förslag från utomstående, men huvudsakligen har det inte resulterat i några färdiga

produkter p.g.a. att de inte egentligen riktigt passat in i företagets linje. Vad de kommer

möbler, har däremot nästan alla gjorts i samarbete med någon utomstående designer.

Ibland är det designern som kontaktat företaget med sin idé, som i fallet med ”whisper”

stolen och ibland är det så att man från företagets sida kontaktat en designer som i

fallet med k-stolen. Samarbetet med designern börjar ofta med bollning av idéer över

hurudan produkt det är som de vill ha och sedan fortsätter designern sin egen ideation

på basen av dessa diskussioner för att sedan presentera sina förslag.

Från idé via prototyper till 0 serien innefattande sökandet av underleverantörer och

material leverantörer, konkurrens utsättning och skapande. Vid behov olika

förändringsarbeten gällande stommen, material, finslipning och slutligen packning av

produkten samt uträckning av produktionskostnader.
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Mattor kan i bästa fall utvecklas i ett år även om vissa finslipa längre – gardinerna tar i

medeltal lite längre tid att utvecklas än mattorna. En egenskap med Woodnotes

textilprodukter, är att de i medeltal är rätt långlivade kollektioner. Även det är en del av

företagets designstrategi – att de utvecklar långlivade produkter som även når klassiker

status. Woodnotes igenkännbarhet är också ganska hög och därmed vill de inte byta

kollektion hela tiden. Förstås sker kär lite rörelse, vissa modeller faller bort och vissa

nya kommer till men många produkter stannar för flera år.

4.3.5. Organisationen – formgivarna och deras roll

Formgivarna blir valda utgående från bevis: vilken designers existerande stil eller

formspråk passar Woodnotes och vem bringar mervärde samt även bemärkningsvärde.

Dock har företaget ju inte använt sig av så hemskt många designers, påpekar den ena

respondenten. Den andra respondenten fortsätter kring samma linjer och lyfter upp det

att designers väljs enligt hur väl deras formspråk passar företaget och hur mycket de

tycker om det de gör. Det varierar dock från projekt till projekt. För tillfället är de flesta

designers ganska långt bundna till specifika produkter – även om det i princip för dem

skulle  vara  möjligt  att  de  skulle  göra  andra  produkter  också.  I  huvudsak  görs  ju

designen av företagets egna designers och sen för enstaka produkter har man anställt

utomstående designers.

Gällande designers nationalitet: Av dessa utomstående designers är det nästan bara

Mia Cullin som till sin nationalitet inte är finsk (hon är svensk). Hon har gjort ett

element som heter ”Flake Flower”. Deras samarbete började efter något möte på

Milanos mässor, så vitt hon (respondenten) vet. Det att de inte samarbetat med så

många utlänningar beror inte på att de skulle ha något emot det har bara inte hänt så

många gånger. Ur de utomstående designers de samarbetat med är Ulla Koskinen den

enda de haft ett längre samarbetsförhållande med. Med henne har de samarbetat i

närmare sexton år. Hon har varit med och bygga upp Woodnotes designlinje kring

möblernas kollektion soffstolar samt kring säckstols och sängkonceptet. Dessutom har

hon inverkat på det visuella i mässavdelningarna genom att hon deltagit i designandet

av broschyrer och själva avdelningarna.

Formspråket: Det slutliga beslutet över de färger och färgkombinationer som slutligen

kommer till mattorna gör huvuddesignern tillsammans med alla andra. Gällande

sådana beslut lyssnar de alltid på olika åsikter inom organisationen samtidigt som de

tittar på vilka färgkombinationer som säljer o.s.v. Dock är inte det att en färg säljer den
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enda anledningen att välja in en färg i kollektionen; viktigt är också kollektionens

helhet och hur enstaka färger säljer är ofta mindre viktigt än det att kollektionen är en

enhetlig helhet. Inom mattorna är det oftast ett/två mönster och färger som stiger fram

som de mest populära. Vidare kommenterar hon att det inte nödvändigtvis alltid ser så

annorlunda ut för utomstående när de utvecklar något nytt (material) – men att de ofta

ändå internt är en stor sak. Ett nytt material kan kräva mycket att utveckla även om det

inte ser så annorlunda ut. Nytt kommer, men vissa teman resterar – krusiduller eller

blommor syns inte i kollektionerna utan de håller sig främst till olika färgytor, ränder

och variationer av dessa. D.v.s. mycket okonstlat. Formspråkets renhet och materialets

renhet är viktigt och de önskar att de inte med sina produkter skulle öka någon

belastning eller giftighet. Produkter som är till sitt material samt till sin form långlivade

är i respondentens tycke den bästa slags ekologism. Den andra respondenten beskriver

formspråket ganska långt enligt samma linjer: Det är ganska linjerent och modernt. Det

bildas av en viss slags renhet och även en viss slags asketism. Som element är där

materialets renhet och naturlighet. Formspråket är ganska lineärt framöver dekorativt

eller utsmyckat. När jag frågade denna respondent om utmaningarna i att förnya sitt

produktspråk samtidigt som behåller dess enhetlighet svarade respondenten att det

visst är rätt motstridigt. Han resonerar att det högst troligt handlar om att helt enkelt

så småningom bara bryta vissa gränser. Som exempel berättar han att det för dem varit

överraskande svårt att sälja möbler till Tyskland. Där är de så starkt profilerade som

leverantör av mattor, att inköparna liksom inte ser dem i den gruppen de köper möbler

ifrån. Vidare kommenterar han att det är lättare i Finland att bryta dessa gränser men

svårare utomlands. Företagets strategi kunde ju vara att de bara gör mattor, men de har

bestämt sig för att de gör lite allt, utgående från materialet, papper.

Vidare, när vi diskuterar deras nya matta, ”Horisontti”, som vunnit design pris i Köln,

kommenterar respondenten att det som kunden nästan såg som radikalt i mattan, såg

företaget inte som en lika stor grej. Mattan präglades av en viss slags osymmetri samt

av att den var färggrannare än tidigare mattor – vilket gjorde att kunden

uppmärksammade den på ett annat sätt.

4.4. Golla

4.4.1. Designens roll i företaget

”…...muotoilu on erittäin tärkeässä roolissa….olemmehan tavallaan designyritys……”
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Vår intervju började med frågan: Vad är designs roll i företaget? Där svarar

respondenten att formgivning har en mycket viktig roll i företaget som på sätt och vis är

ett designföretag. Vidare påpekar hon att det för hela deras business naturligtvis är

relevant hur produkterna ser ut och att de alltid vill vara säregna och innovativa och att

det är något de endast kan nå genom design. Även om produktportfolion skulle ha

ändrats har design alltid haft en viktig roll i företaget.

4.4.2. Företagets designstrategi

Gällande företagets designstrategi, berättar respondenten att de inte har en egentlig

formgivningsstrategi men att det finns en utgångspunkt för produkterna och det är att

de skall se trevliga och lockande ut. Funktionaliteten kommer naturligtvis in i något

skede men de måste hur som helst vara lockande utifrån kundens synvinkel. Kunden

måste uppleva det som trevligt att köpa produkten. Man kunde nästan säga, fortsätter

hon, att denna ”hyvä fiilis” (= bra känsla) i princip är en viss strategi för Golla. Detta

gäller både internt inom företaget, gentemot inköpare och i relation till slutkunden.

4.4.3. Produktutveckling

När vi började diskutera vad som är den produkt de senast utvecklat, blev det inte lika

lätt och okomplicerat som i intervjuerna med vissa andra företag. Då Golla är ett

företag som arbetar med stora kollektioner som i stora drag lanseras en gång i året, är

det inte logiskt att fokusera på en specifik produkt, utan mera logiskt att diskutera

utvecklingsprocessen bakom en hel kollektion produkter. Respondenten lyfter fram att

en väska som produkt är något som uppfunnits åratal sedan och inte i sig är så

innovativt – det som är innovativt i deras väskor är färgerna, mönstren,

funktionaliteten och nya kombinationer av dessa. I intervju stunden, berättade

respondenten att de höll på att börja den kollektion som kommer till försäljning våren

2012 – d.v.s. att utvecklingen av en kollektion i sin helhet tar ca ett år. Denna process

inkluderar hela designprocessen samt produktionsprocessen. Just denna kollektion

kommer att innefatta 160 produkter och är därmed rätt stor, berättar respondenten.

Gällande produktutveckling berättar respondenten att man inte alltid genast finner

samförstånd med produktionen. Man börjar med ett sampel som man utgår ifrån och

sedan genom kommentarer och nya sampel når man till slut ett sampel som är

tillfredställande.
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Om man ser på processen helt från början, beskriver respondenten den på fölande sätt:

Om man till en början antar att kollektionen kommer att innefatta ca hundra

produkter, börjar man med att ha bilder till iallafall tvåhundra produkter. Av dessa görs

sampel av ca hundrafemtio produkter efter vilket man engagerar sig i en process av att

omorganisera kollektionen tills man finner den slutliga kombinationen produkter. De

måste alltså få alla produkter att fungera både individuellt samt som en del av

kollektionen.

I tillägg till detta hör även allt visuellt arbete till designprocessen hos Golla. Företaget

använder sig inte av utomstående marknadsföringsbyråer för att göra sina kataloger

mm utan det även detta görs av företagets designers. Därmed är en formgivares eller

designers arbetsbeskrivning mycket vidare och intressantare i Golla än i många andra

företag. Det som också bör noteras, är att företagets designers ansvarar för hela

produktens utveckling, även produktionsfasen. Det betyder att designers avbildar

produkterna och ger instruktioner till produktionen och arbetar vidare med dem ända

till slutet. Det även godkänner de slutliga produkterna för produktion. Respondenten

berättar att hon tidigare arbetat inom klädindustrin och att det där är rätt vanligt att

det är olika personer som arbetar med design och produktion. Det att man i Golla har

samma personer som arbetar i alla faser av produktutvecklingen, gör att man sällan

finner sig i en situation där designern ser på en färdig produkt och undrar: ”Hur det ser

ut så här, inte har jag ju designat något sådant” På det här sättet kan man även ta i

beaktande möjliga restriktioner inom produktion redan i designfasen. Man vet liksom

på förhand att allt inte kommer att lyckas, inte iallafall till ett förnuftigt pris.

Annat som tillhör produktutvecklingen är naturligtvis det att man följer med vad som

händer på apparaturfronten då det är till de produkter som företaget gör väskor. Vidare

följer de också vad som överhuvudtaget händer på världen. Det är företagets designers

som själv följer med det här, inte någon viss person som skulle ha det som sin specifika

uppgift (så som det i större företag som Nokia kan vara). Detta idésamlande stöder

även designers kreativitet och idégivningsförmåga. Distributionskanalen inom

elektronik har inte ett lika snabbt tempo som t.ex. modebranschen så man kan inte bli

alltför trendig och följa mode hela tiden i Gollas distributionskanal. Målet är alltid att

det sker handel och det är något man inte får glömma.

Respondenten lyfter fram att den största utmaningen inom produktutveckling är att

hålla  koll  på  vilka  apparater  som är  på väg,  hur  stora  de kommer att  vara  och hur  de

kommer att passa in i  Gollas väskor. Även om man vet vilka produkter som är på väg
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och kommer att lanseras, är det ofta knepigt att veta vilka som kommer att bli

framgångsrika och vilka som blir mindre populära. Speciellt då utvecklingsprocessen är

såpass lång finns det utmaningar i att ha väskorna nära på färdiga i det skedet som

tillhörande elektronikprodukter lanseras, berättar respondenten. Vidare berättar hon

att företaget inte har något nämnvärt samarbete med tillverkarna av

elektronikprodukterna utan att de närmast följer olika källor för att hålla koll på vad

som är på kommande. Ofta är produkterna som lanseras så varierande till sina

storlekar att man sällan kan få en passande väska genom små ändringar utan att

designen tar skada – utan börjar alltid utvecklingen av en väska från början på basen av

den produkt den skall till. Som exempel kan man ta upp Golla’s första ”mössa” som var

gjord för en mobiltelefon: Den gjordes för smalare telefoner och samma ide kunde

omöjligt tillämpas för de nu så populära ”smartphones”, det skulle ha sett fånigt ut om

man skulle ha börjat göra den modellen bredare. I detta fall förflyttade sig denna

modell till den historiska avdelningen. En annan utmaning som lyfts fram i

diskussionen, är den att företagets produkter säljs i över hundra länder inom vilka det

finns varierande utbud elektronikprodukter samt skillnader i preferenserna vad det

kommer design. Här påpekar respondenten, att de utgår från att Golla skall vara trogen

Gollas identitet eller DNA. De vill inte gå i den riktningen att de skulle varje år ha något

nytt tema gällande design och att produkterna skulle vara helt olika från år till år. Golla

skall se ut som Golla. En del tycker om designen, andra tycker inte.

Kundens roll diskuterades enligt följande: Gällande kundens roll i produktutvecklingen

berättar respondenten på följande sätt: Det är ganska svårt för dem att få feedback från

den slutliga konsumenten. De fungerar i flera länder och grossistnivån ligger mellan

dem och den slutliga användaren. Produkten tillverkas, går i Gollas eget förråd, går till

affärerna för försäljning, efter det köpes den av kunden och först efter det kan man få

feedback från kunden. Det här leder alltså till att feedbacken från den slutliga kunden

inte alltid fås så hemskt snabbt. Vidare kommenterar hon att det nog alltid är mycket

spännande att få feedback och att de får både positiv samt negativ feedback per mejl.

En mera systematisk insamling av användarfeedback, är dock inte särskilt lätt då de

inte har en klar målgrupp, utan då målgruppen i princip innefattar alla. Det som alltid

är roligt, fortsätter hon, är att gå på gatorna och se hur en viss slags person valt just en

Golla väska.

Gällande marknadsundersökningar: Respondenten berättar att de inte direkt gör några

marknadsundersökningar. De följer med försäljningstal, men de gäller också bara
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grossisterna, inte slutkonsumenterna. Från vissa butiker får vi försäljningstal, men det

skulle krävas ett bredare nätverk affärer varifrån man skulle få data för att kunna dra

slutsatser av konsumenternas beteende. I dagens läge kan vi t.ex. tro att någon viss färg

varit mycket populär, även om den inte rört sig så mycket från hyllorna i affären.

Gällande samarbetspartners: Respondenten berättar att de inte gjort något direkt

samarbete inom produktutveckling – förutom med några enstaka kunder. T.ex. med

Canon gjorde de väskor i samarbete. Väskorna var naturligtvis till för Canons produkter

och var utmärkta med båda företagens logotyper. På sätt och vis var det här även en

slags promotion påpekar hon. Gällande samarbete med universitet berättar hon att

vissa slutarbeten på Konstindustriella Högskolan gjorts för dem.

4.4.4. Designprocessen

Inom teknologins distributionskanal är det sällsynt att lansera en ny kollektion årsvis.

Golla gör det här varje januari på CES-elektronik mässorna i Los Angeles. Och därefter

når produkterna affärerna redan under våren. Då påbörjas designprocessen alltid ett år

i förväg. Den här processen börjar med att man ramar in kollektionen på basen av

tidigare kollektioner och kommande nyheter inom elektroniska produkter. Efter det gör

man någon slags arbetsfördelning över vem som gör vad. I bildmöten väljer man på

basen av designernas skisser de idéer och modeller som ”tas vidare” i processen. Sedan

ger man instruktioner för produktionen sampel av de valda modellerna till

produktionsanläggningarna i fjärran öster. I sampelmöten går man igenom alla sampel

och designers ger vidare-instruktioner gällande korrigeringar till fabrikerna. I medeltal

krävs tre sampel förrän man når ett tillfredsställande resultat. Alla färdiga produkter

gås igenom i ett kollektionsmöte där man slår fast exakt vilka produkter som stannar i

kollektionen. Därefter beställs väskorna och designavdelningen ger produktionen sina

sista kommentarer gällande förbättringar. Före produktion startas, går designen

igenom ett sampel per produkt som godkänns och på basen av vilket produktionen

startas. Processen består alltså av en hel del skeden.

4.4.5. Organisationen – formgivarna och deras roll

När vi talade om hur företaget väljer sina formgivare, summerade respondenten att

denne måste vara en ”bra typ” efter vilket det viktigaste val-kriteriet nog är designerns

portfolio. På basen av portfolion ser man vilka typers arbete denne gjort tidigare och

hur dennes stil ser ut. Om någon t.ex. har en helsvart portfolio, är det kanske inte den
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mest passande personen för Golla. Respondenten beskriver en designers portfolio som

dennes viktigaste verktyg i arbetssökning. Vidare påpekar hon att det är alltid konstigt

när designers lämnar det bort då de söker jobb.

Gällande designers nationalitet: huvudsakligen har alla designers som jobbat på Golla

varit finskspråkiga. Här berättar hon att det huvudsakligen beror på det, att de saker

designers talar om och diskuterar i sitt arbete, ofta handlar om saker som inte är hårda

fakta utan saker som ”… det känns som om att...” och dessa saker är det lättare för var

och en att diskutera på sitt eget modersmål. Möten på engelska känns inte riktigt som

om de skulle passa in på designavdelningen berättar respondenten, det skulle troligen

bli lite väl tunt. Annars är personalen på Golla mycket internationell och

kontorsspråket är engelska så att alla interna nätverk, kommunikéer samt även de

flesta möten förs på engelska. Företaget använder sig inte av freelance designers utan

alla som designar åt Golla jobbar också där på riktigt. Då man inom företaget jobbar så

mycket i team anser respondenten at det är den bästa lösningen. Även om alla har egna

ansvarsområden jobbar de mycket tillsammans och har en hel del möten, vilket inte

skulle vara lätt att få ihop med freelance designers.

Hos Golla är företagets högsta ledning med och designverksamheten och därmed är

samarbetet mellan designers och ledningen mycket tätt, vilket förstås är en bra sak. Om

man ännu tänker vidare på hela företaget, kan man även konstatera att allt i företaget

sker kring design och att design på sätt och vis utgående från design. Försäljningen

skulle inte ha något att sälja om inte designers skulle ha designat produkter först.

Design är även ett av orsakerna till att företaget en gång grundats, tillsammans med det

att man kommer åt att göra något roligt.

Gällande förnyelse av formspråket: Vi diskuterade även hur ett företag kan på rätt sätt

förnya sitt produktspråk, d.v.s. hur man förnyas inom design utan att varumärket och

identifierbarheten skadas. Det här medger respondenten att inte är helt lätt men att

bl.a. det att samma personer arbetar med designen år för år, stöder en viss

kontinuerlighet även om designen förnyas. Vidare gör de helt medvetna val va de

kommer färger så att vissa grundfärger snurrar i produkterna från år till år, delvis för

att de säljer bra, men också för att det stöder igenkännbarheten. När de ser på bilder av

produkter  tänker  de  alltid:  Ser  det  här  ut  som  Golla?  De  försöker  därmed  söka  nya

synvinklar samtidigt som de håller i minnet att det är en risk att föra det för långt bort

från det  som det  är  nu.  Om kunderna säger  att  det  ser  bra  ut,  men att  det  inte  ser  ut

som Golla – är det inte bra. Man måste använda sig av en slags insmygnings teknik när
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man förnyar produktspråket, menar hon. Som exempel har de i sin nyaste kollektion

hämtat in grafisk text vid sidan av de för Golla mera traditionella mönstren som

blommor. På det sättet har de bringat in nytt i kollektionen, samtidigt som de hållit sig i

sådant som ser ut som Golla. Alltid när det kommer ut en ny produkt görs ett beslut om

man börjar göra en ny väska för produkten och sen om man börjar göra något som ser

lite annorlunda ut än det som man tidigare gjort. Man kan alltså göra förändringar

stegvis. Då hålls kunderna med. En gång gjorde de en linje som hette ”Black Line”, där

alla väskor var svarta, berättar respondenten, men då fick de feedback från kunderna

om att väskorna var ”helt trevliga” men att de redan hade svarta väskor och att de av

Golla ville ha färger. För dem betydde Golla därmed färg och i det passade inte en svart

linje väskor. Här poängterar respondenten att det är viktigt att inte göra för snäva

kurvor vad de kommer design. Det är alltså inte helt lätt att förnya sin design på rätt

sätt – så att man visuellt behåller sin igenkännbarhet samtidigt som designen går

framåt så att man t.ex. inte varje år kommer ut med samma mönster på väskorna. Det

gäller bara att ta små steg inom designutvecklingen, konkluderar respondenten.

4.5. Saas Instruments

4.5.1. Designens roll i företaget

”... om man tänker på belysning, så belysning har ju den funktionen att du måst se, du

måste klara av och göra det du måste göra men sen har det också en annan sida, en

emotionell sida, för det finns alltid en känsla i ljuset och vi närmar oss allt vi gör via

den känslan...”

När jag frågar respondenten om företaget och dess relation till design, börjar

respondenten med att diskutera belysning och vad det är. Han förklarar att belysning ju

alltid har den funktionen att du måste se något och belysning gör att du kan göra det du

måste, men sen har belysning också alltid en emotionell sida. Den här emotionella

sidan finns alltid i ljuset – och vi närmar oss allt vi gör via den känslan. Det handlar

alltid om hur saken ser ut, hur den känns, och den känslan kan komma från formen

men också från teknologin - fortsätter han. Till skillnad från andra företag i samma

bransch berättar respondenten att de på Saas även lagt stor tyngdvikt på hur paketen

ser ut – och på det sättet skiljer de även sig från konkurrenterna på den nivån. Till slut

kommenterar respondenten också att han personligen är trött på själva ordet design,

han tycker att det används så mycket i fel sammanhang att det lidit inflation.
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4.5.2. Företagets designstrategi

Respondenten beskriver företagets designstrategi som mångfacetterad. Basen för dem

är att de kombinerar ny teknologi med design – något som är hemskt vanligt för finska

företag. Dock kommenterar respondenten att de gör det lite annorlunda än de flesta

andra företag. Om man bl.a. ser på deras designarmaturer, har de inte gett ett enda

brief åt någon. Allt har utgått från designers egna idéer som de kontaktat oss med.

Vidare har det att företaget välkomnat designers och arbetat med dem, gjort att de nu

har en massa designers som kontaktar företaget med förslag på saker som de tänker sig

skulle kunna passa dem. Det som designers föreslår dem passar naturligtvis inte alltid,

men ifall det så att säga passar in i deras palett och kan ses som kommersiellt

potentiellt – går de vidare med det. De flesta företag ger klara riktlinjer åt sina

designers och specificerar vad de vill ha, men det gör inte Saas Instruments. Saas

Instruments kommer också ut med produkter som inte ännu är helt produktionsklara,

för att visa dem/testa dem och få feedback på dem. Vid sidan av detta, kommenterar

han även vidare att det att de haft den höga teknologi de haft har möjliggjort för dem

att göra lite mera annorlunda grejor och det har sedan attraherat dem konstnärer. Det

här har vidare blivit ett sätt för företaget att arbeta: de lyssnar på vad konstnären eller

designern har att säga och så försöker de komma på sätt att göra det så att det är så

vettigt som möjligt från både en teknologisk och kommersiell synvinkel.

4.5.3. Företagets Produktutveckling

Jag börjar igen diskussionen kring produktutveckling genom att fråga om den produkt

företaget senast utvecklat. Respondenten berättar att det är en ny armaturserie av

Kallio & Helorinne (ett design team). Det är en serie som baserar sig på ett lite nytt sätt

att göra lampskärmen och samtidigt är det på sätt och vis också utseendemässigt

närmast en vanlig lampa de någonsin kommit, berättar respondenten. Lampan har en

ljuskälla som är en sond, den kan stå på olika höjder på fötter och så kan man även

hänga den i taket. Skärmen är gjort i brandfast tyg och är enkel att sätta på. Och som

det ofta är, ändrades denna design under utvecklingsprocessen. Man kan säga att den

slutliga produkten aldrig ser ut som den första skissen. Utvecklingen av den här

produkten tog ca ett år, berättar respondenten.

När jag går mera allmänt in på produktutveckling hos företaget berättar respondenten

att de för stunden har igång kring tre projekt där de utvecklar helt nya produkter för en

kund/ett projekt. Vid sidan av detta utvecklas ca 2-3 armaturer per år. Respondenten
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förklarar att de inte har som mål att utveckla möjligast många armaturer per år utan att

utveckla produkter som är tidlösa och ser annorlunda ut än något annat. Då en

designarmatur utvecklas är det alltid ett samarbete mellan designern (utomstående),

en teknisk designer från företaget och sedan någon från företaget som jobbar med

försäljning. Vad de kommer projekten berättar respondenten att designprocessen i dem

oftast handlar om någon slags symbios mellan arkitekten, el konsulten och de (Saas

Instruments) som har det tekniska kunnandet. Resultatet av denna symbios är då den

slutliga produkten. Vidare funderarrespondenten på vad de gör och säger att han inte

vet exakt hur han skulle verbalisera exakt det de gör. Det är något som utvecklats under

en längre period. Det kan börja från en liten del som ger en styrtanke över hur företaget

gör saker. Han fortsätter med att säga att företaget redan från den tiden de arbetade

med fartygsprojekten strävat till att göra allt så enkelt som möjligt, vilket inte syftar till

den lättaste lösningen – det tar ofta längre tid att hitta den riktigt enkla lösningen än

alla de andra. Det här kan ju också sägas vara en gemensam nämnare för finsk design i

allmänhet. Det kommer säkert från att vi finnar för det första är ganska enkla i

allmänhet, fortsätter han – och sen är det så att då man gör saker i små serier, som det

oftast görs i Finland på grund av att det finns så lite resurser, har ett behov att förenkla

saker uppkommit. Det här syns ju också i att finsk design oftast är ganska okonstlat

eller enkelt – fortsätter han (respondenten).

Vidare om F&U verksamheten: Respondenten berättar att då teknologin utvecklas så

fort betyder det för dem i företaget att de hela tiden måste följa med vad som händer

runt om i världen på komponent nivå. Respondenten berättar att han själv sätter säkert

en timme i dagen bara på att gå igenom vissa olika företags nyhetssidor. Dessutom gör

företaget ganska mycket samarbete med skolor och universitet. Främst gäller

samarbetet Aalto universitet där respondenten berättar att han även undervisar vissa

kurser samt företaget samarbetar i form av olika projekt där något utvecklas i samband

med någon kurs med ett visst tema som bestäms tillsammans med skolan. Det finns

bland annat vissa utvecklingskurser där det finns studerande från både Kauppis, Tkk,

Taikken och Hanken.

När jag frågar respondenten vad han skulle beskriva som de största utmaningarna

inom produktutveckling, nämner han först det att teknologin utvecklas så snabbt.

Vidare förklarar han att man kan säga att ljusmängden man får från en led, fördubblas

på  18  månader  vilket  leder  till  att  vad  man  än  gör  idag  –  är  det  högst  troligt  lite

gammalmodigt när det är produktionsklart. O ena sidan är det här alltså ett problem
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men o en annan sida är det en möjlighet. Om man har en idé som för stunden inte är

realiserbar, är den högst troligt det om några år.

Om marknadsföringsvärdet med designers: Respondenten kommenterar att man enligt

honom i Finland är ganska dåliga på att använda designers i sin marknadsföring. För

dem på Saas gick det nämligen så att då de presenterade sina sex första armaturer på

Helsinki Design Week ökade deras press enormt och efter det har de blivit inbjudna till

utställningar och design museums kollektioner. Allt det här är den

marknadsföringseffekt designers som designat armaturerna har. Respondenten

fortsätter med att själva armaturerna naturligtvis också spelar in här. Det att deras

lampor ligger i en zon mellan att vara lampor och konstverk och på det sättet är något

helt annorlunda, gör att var än i världen de är, kommer de alltid över nyhetströskeln.

Vidare poängterar respondenten att det att de ger designers synlighet också delvis är

orsaken till att så många topp designers vill arbeta med dem.

Relationen mellan teknologi och design: Gällande interaktionen mellan teknologi och

design säger respondenten att den är oerhört viktig. Respondenten förklarar att de mer

och mer går i den riktningen att de inte kan finnas någon design utan en

bakomliggande teknologi. Även om det handlar om allmoge möbler, fortsätter

respondenten, behövs en teknologi för att kunna producera dem. Och sen på det

område de arbetar i, där allt utvecklas väldigt fort som tidigare nämndes, klarar man

sig inte om man ej har båda bitarna väldigt starka. Vidare när jag frågar respondenten

ifall han tycker att man kan ha hög teknologi utan hög design svarar han att kanske på

den industriella planen – men på konsumentplanen är dessa två definitivt relaterade.

Man kan inte ha något som är superbra tekniskt men som ser jättedumt ut.

Kundens  roll:  Jag  frågade  också  om  kundens  roll  inom  produktutveckling  och  där

svarade respondenten enligt följande linjer: Gällande belysningspaketen är det så, att

närmare 95% av det som utvecklas, utvecklas på basen av feedback som de fått av

kunden. Sen är det nog också så att ifall det händer något betydande på den

teknologiska fronten, som kunderna inte är medvetna om – är det företagets uppgift att

föra fram det till kunden. Det är samtidigt även ett bra sätt att testa om något fungerar

eller inte. På design sidan förklarar respondenten att de sen igen jobbar mera på en

plan som rör sig mellan konst och produkter. Respondenten fortsätter med att säga, att

det inte där alltid är så att konsumenten är hemskt nära, utan oftast utgår man från en

designer och dennes synpunkt och vilket gör att man gör/kan göra, mera vågade grejor

än annars.
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Gällande marknadsundersökningar: Företaget gör inte undersökningar över hur en viss

produkt kommer att sälja eller inte sälja; sådant kan de ganska bra estimera på basis av

den erfarenhet de har, säger respondenten. I produktutveckling utgår de från en syn på

hurudan de vill att produkten kommer att bli och sen testas den lite på konsumenter i

form av prototyper få att få en uppfattning av intresset. Respondenten berättar också

att de på alla mässor de deltar i,  ca två till  tre i  året, presenterar de något som inte är

helt slutligt färdigt. Det här görs just för att de på det sättet kan kolla reaktioner från

konsumenter och media och i samband med fackmässor, reaktioner från arkitekter

mm. Dock måste man medge, att det ju nog är så att när en designer kommer på en idé

till någon ny produkt, utmynnar det oftast i något uppfattat behov. Just nu är det så att

även om produkter testas under utvecklingen kan det ibland gå så att den slutliga

produkten inte är så hemskt bra. Dock motverkas denna risk av det att företaget hela

tiden upprätthåller en stark kundkontakt. Respondenten fortsätter med att säga att de

hela tiden vet vad kundkretsen tycker och tänker samt därmed vilka produkter som

kommer att sälja och vilka som inte kommer att göra det. Dessutom vet man också bra

att vissa produkter kommer att sälja i vissa länder och inte i andra.

Gällande samarbetspartners: Hela företagets verksamhet är uppbyggd på

legotillverkning och därmed är alla underleverantörer mycket viktiga för dem.

Företaget samarbetar också med dem gällande produktutveckling så att produkterna

skulle vara så lätta möjligt att producera i deras maskinpark.

4.5.4. Designprocessen

Gällande designprocessen berättar respondenten följande: Designprocessen kan börja

med en bra idé, en idé av ett behov eller en tanke som kommer från en designer.

Som exempel på hur designprocessen någon gång kan gå till, berättar respondenten om

hur de på mycket kort varsel designade lampor för Aalto universitetets öppningsfest.

designprocessen för dessa lampor började en tisdags kväll, då Mikko Paakkanen och

Timo Salli kom till Saas Instruments kontor och sade att nu ska vi göra något med

vilket vi belyser buffet borden på denna fest, en armatur som görs specifikt för Aalto

universitet. Då fanns det inga skisser utan de två och respondenten själv började bolla

med idéer så att det var respondenten som stod för det mesta för den tekniska delen.

De kom till några alternativ och till slut till en lösning där armaturen ser ut så att den

har box bords ben som håller uppe den del som belyser. Då kan man ha den på bordet

och så belyser den allt som ligger under. Hela processen började en tisdags kväll och på
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torsdag kväll klockan åtta levererade de 20 stycken armaturer. Ett annat sätt en

designprocess kan gå till är så att en designer kommer till företaget med en skiss och så

går de igenom den tillsammans med en från teknik och en från försäljning. Efter det

görs troligtvis en prototyp, armaturen ritas ut tekniskt och sedan börjar man testa av

och an olika lösningar. Ofta resulterar det här i en ny produkt – men inte alltid. Ibland

läggs projekten också ner av en eller annan orsak – vilket naturligtvis alltid är en

besvikelse för företaget och designern likaså, säger respondenten. Under de senaste tre

åren har säkert 3-4- idéer lagts ner p.g.a. en eller annan orsak berättar respondenten.

Oftast är det så att man i ett ganska tidigt skede genom öppna diskussioner kommer till

slutsatsen över huruvida produkten eller idén är värd att vidare utvecklas eller inte och

sedan utvecklas det som har potential.

4.5.5. Organisationen – formgivarna och deras roll

I företaget har de en inhouse designer som jobbar med projekten på en mera teknisk

nivå än visuell nivå, och sen kommer designen för den visuella sidan antingen från

arkitekter eller konsulter (i projekten) eller sen designers (designarmaturen).

Företaget väljer de designers de arbetar med på basen av att de upplever dem som bra

typer, och på basen av det vad de erbjuder. Ofta har designers ganska bra känsla för vad

som företaget skulle kunna tycka om och erbjuder därmed dem redan från början

sådant som passar dem, ofta produkter som delvis är tekniska men också alltid enkla.

På projekt sidan berättar respondenten att de har arbetat tillsammans med personer

från alla möjliga bakgrunder, ofta arkitekter men också med slutkunder som bl.a. hotell

där det är en representant från deras håll som driver projektet. Jag frågar även

respondenten om relationen emellan designers och den högsta ledningen. Där svarar

han, att relationen helt klart är bra, den måste vara bra, annars skulle det inte fungera.

När jag kommenterar att det säkert är lätt att ha en bra dialog då de är så få (kring tio)

personer som jobbar i företaget, håller respondenten inte med mig. Han fortsätter med

att framföra att det nog kräver en hel del arbete för att upprätthålla en fungerande

dialog. Den andra respondenten kommenterar här vidare att med tanke på att de tar

ganska mycket ansvar för designers jobb, ger de dem ganska mycket utrymme och tar

inte deras roll.

Gällande designers nationalitet: Företaget har inom designarmatur sidan samarbetat

med designers från Finland och Sverige. Det kommer nog att bli andra länder också

men tillsvidare är det såhär, säger respondenten.
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Gällande formspråket: Respondenten talar först om design i Finland och säger att han

tycker att det på sätt och vis finns en viss itu delning vad det kommer design: delvis

görs mycket design enligt väldigt traditionella normer och så finns det den sidan där

man lite mera experimenterar och vågar mera. Det här var man lite mera tänjer på

gränserna är kanske sådant som händer mera i mindre företag, vilket på sätt och vis är

helt förståeligt. Dock kunde Finland vara känt för sin design på samma sätt som t.ex.

mode i Belgien är känt för att de gör saker på helt sitt egna, lite vildare sätt.

Respondenten tycker då att de alltså också kunde vara så i Finland, men det är det

tyvärr inte för stunden. Dock finns det en ny skola unga designer som han anser

definitivt hålla på med att göra saker på ett mera internationellt sätt än tidigare.

Gällande förnyelse säger respondenten att alla företag ju nog eftersträvar efter att hitta

på något  nytt  och vara unika -  och det  här  är  svårt  att  nå utan att  man lite  tänjer  på

gränserna så att säga. Det här att tänja på gränserna handlar då helt enkelt om att man

testar saker och är färdig att misslyckas. Det här kostar alltid pengar och det kan ju gå

dåligt. I allmänhet tycker respondenten dock att omgivningen godkänner mycket

testande så länge man är ärlig om det och säger att man testar och ser hur det lyckas –

lyckas det inte går man inte vidare med det. Vidare går han in på hela

produktutvecklingsprocessen och säger att ca 10 % av tiden går till hur något kommer

att se ut och resten av pengarna och tiden, ca 90 % går till att få produkten

produktionsfärdig. Efter det här kommer sen den verkliga utmaningen: Att sälja

produkten – till det här skulle respondenten sätta ännu mera tid och pengar. Det har

och göra med att skapa och använda sig av ett unikt distributionsnät och

uppmärksamheten kring produkten. Den här uppmärksamheten kommer sällan utan

att man har en story bakom produkten, den här storyn kan syfta till personer men även

bara företaget. Om man t.ex. ser på Mac’en, fortsätter respondenten, är där aldrig några

personer framme utan endast företaget. Dock är allt de kommer fram med alltid lika

intressant och spännande.

4.6. Genelec

4.6.1. Designens roll i företaget

”..muotoilun merkitys on kasvanut koko ajan ja nykyään kaikessa käytetään

muotoilijaa. Ulkonäkö on tietysti nykyään tärkeä asia ja osassa tuotteita muotoilu on

myös tuotteen teknisten ominaisuuksien kannalta merkittävä”
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För företaget spelar design in i två element: För det första har de en fysisk produkt och

det hur den ser ut är betydelsefullt. För det andra används produkterna i en

emotionsvärld, d.v.s. man lyssnar på dem och därmed är det hur de låter viktigt. Från

och med början har företaget gjort produkter för proffssidan, och helt i början var inte

produkternas utseende så viktigt, ljudkvaliteten har däremot alltid varit oerhört viktig.

Dock kom formgivningen och designen fort med i ekvationen, mycket tidigare än för de

flesta andra företagen, men de har ändå aldrig utgått från design utan allt har alltid

utgått från ljudkvaliteten. Formgivningen skall betjäna produktens akustiska

egenskaper. Vidare berättar respondenten att samarbetet med designern Harri

Koskinen kan beskrivas som centralt för företaget. Med honom har de samarbetat långt

före han blev så känd som han är idag. Gällande design inom företaget idag, berättar

respondenten att designern alltid tas med i alla projekt genast i den första fasen, även

om han/hon inte till en början skulle ha något att kontribuera med och kanske bara

lyssnar på vad som händer på produktutvecklingssidan – på det sätet är designern från

en början mentalt med i projektet. Då känner designern verksamhetsmiljö, produktens

egenskaper  och  förstår  något  om  akustik  och  på  det  sätet  kan  ge  den  bästa  möjliga

insatsen på företagets villkor. Hos Genelec är ljudet alltid viktigast och formgivningen

betjänar det. De skulle aldrig kompromissa vad det kommer ljudkvalitet på grund av

någon utseendemässig sak. Vidare förklarar respondenten att deras produkter

utgångspunksmässigt är kvalitetsövervaknings verktyg som säljes till proffs som

arbetar med att göra musik eller Tv/Radio sändningar. Han säger att de kunde

jämföras med Fiskars verktyg, de har lyckas väl med att skapa en produkt som även har

något att säga. Det här har och göra med företagets varumärke och det hur de vill  att

kunderna ser dem. Produkters design borde få kontakt till användarna, den skall

berätta om företagets kultur och meddelande. För oss (Genelec) passar Harri

Koskinens design mycket bra. Det präglas av ett formspråk som baserar sig på en viss

slags enkelhet, funktionalism samt intellekt. Formgivningens roll är den samma i alla

företagets produkter. Alla produkter styrs av ljudkvalitet och efter det har design en

roll. Från hem omgivningen får företaget en del mera förfrågningar gällande olika

färger och de har varit i kontakt med leverantörerna gällande ställningar som passar till

hem omgivningen. Gällande olika segment påpekar respondenten att segment kan

observeras på flera olika nivåer – om de t.ex. ser på värde nivån, kan hem och pro

användarna vara i samma segment. Ett bas element som kan observeras i

formgivningen dock, är att den bör vara tidlös.
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4.6.2. Företagets designstrategi

Designen skall stöda produktens funktion, den skall tjäna akustiken och helhets

ljudet(soundi)och sen måste den passa med företagets varumärkesspråk.

4.6.3. Produktutveckling

Utvecklingen av en ny produkt börjar alltid med en idé, man vill utveckla något och så

sätter man igång. Respondenten påpekar att man vidare kunde skilja ur den egentliga

produktutvecklingsprocessen från dess för process. Utvecklingen av en ny produkt tar

oftast över ett och ett halvt år. Vidare medger han att teknisk utveckling är sådant som

sker kontinuerligt. Dessutom strävar man även lite efter en viss grad av modularitet

men ofta startar man helt från ett tomt bord. Vad de kommer elektroniska

komponenter kan en elektronisk komponent ofta användas till mer än en produkt men

sen va det kommer mekanik, är allt alltid nytt för varje produkt. När jag frågar varifrån

idéerna till produkter kommer, svarar respondenten på följande sätt: Någonstans

måste tanken komma ifrån. Ofta finns det något problem eller någon ny teknologi

bakom en ny idé. Vidare fortsätter han med att poängtera att de är ett teknologidrivet

företag och när de ser att en ny teknologi skulle möjliggöra något är det genast en

möjlighet  att  börja  utveckla  en  ny  produkt.  Samtidigt  ser  de  även  vad  för  behov  och

applikationer en sådan produkt skulle ha, hurudan den borde vara och därifrån sätter

man igång.

Relationen mellan teknologi och design: Här säger respondenten att han jobbat länge

inom produktutveckling och att han aldrig sett på någon produkt som endast en

teknologi eller ett tekniskt stycke utan en produkt är alltid någon slags verk. Under den

tid det tar att skapa detta verk, ansamlas en hel massa tankar, fantasier och kunskaper

varav design är en del – tillsammans bildar dessa någon slags verk som används till

något. Det blir inte en tavla som man lägger upp på väggen, utan det används och det

har som ett eget liv inom sig, respondenten skulle inte se det bara som ett passivt ting.

Då jag kommenterar att man kanske inte då borde skilja åt teknologi och design så

starkt, instämmer han. Vidare säger han att det inte lönar sig då det, summa

summarum i en produkt finns så många emotionella aspekter i produkter. T.ex. det hur

en produkt ser ut kan inverka hur den upplevs låta. Därför gör vi (Genelec) även

blindtest där högtalaren är bakom en gardin, för att på det sätet få feedback på ljudet.
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Kundens roll diskuteras enligt följande: Gällande marknadsundersökningar: Då

företaget har en produkt som så långt som möjligt liknar den slutliga produkten –

presenterar de den ofta till specifika målgrupper som sedan ger feedback på produkten.

I  dessa situationer  görs  alltid  kontrakt  för  hemlighållande.  I  tillägg till  det  här  har  de

nog också gjort någon slags marknadsundersökningar. Dock kommenterar

respondenten att marknadsundersökningar främst är till för att fånga upp olika

signaler, inte för att förutspå framtiden. Vidare beror deras nytta starkt av hur väl man

kan tolka dessa signaler. Marknadsundersökningar är alltså nog värdefulla, med hjälp

av dem kan man förutspå hurudan världen kunde vara, vad människors intressen är

och hur de beter sig. Som exempel menar han att t.ex. Apple inte är någon en persons

uppfinning som uppkommit på basen av dennes jakthobby – utan att den uppstått av

att professionella forskat i vad människor kunde tycka om och vad de inte tycker om.

Gällande samarbetspartners: Största delen av delarna som kommer till produkterna

kommer från inhemska leverantörer. Respondenten säger att han rätt så säkert kan

säga att det i Finland finns någon annan tillverkare som skulle göra så mycket

inhemskt. Även kretskorten staplar de på plats. Dock görs gjutna delar och annat som

avviker från deras kärnområden annanstans. Det var något produceras beror ganska

mycket på produktionsmetoden. Jag frågade också respondenten om deras relation till

mässor och där svarade han att i Finland har de varit aktivt framme i Habitare på Hifi-

mässorna och sen naturligtvis utomlands på alla Audio branschens mässor. Vidare

frågade jag också om företagets förhållande till samarbete med studeranden och där

svarade respondenten enligt följande: Ifall en grupp studerande skull kontakta dem om

att utveckla något i samarbete med dem skulle de inte genast utesluta det – dock

arbetar de huvudsakligen med Harri Koskinen.

4.6.4. Designprocessen

Designprocessen diskuterade jag egentligen endast med den första respondenten, den

första respondenten var en mekanikplanerare i företaget och hade därmed nära kontakt

till designprocessen. Vår diskussion utgick från utvecklingen av den modell, modellen

5040 som har vunnit pris för sin design. Respondenten berättar att utvecklingen av

dess formspråk tog ca 1 år. I projektet gjordes ett flertal olika designstudier och av fyra

studier gjordes även snabbmodeller före den slutliga versionen valdes. En version

liknade mycket den slutliga och två versioner var t.ex. relativt mera sansade. Det t.o.m.

ganska svårt att göra beslutet över den slutliga versionen, de var alla olika men ändå
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Koskinen’s handstil, fortsätter respondenten. Idén till produkten hade kommit från

omgivningen, någonstans hade man sett något liknande och fått idén att något i den

riktningen kunde göras. I princip kan man säga att designen i 8000 serien (vart

modellen 5040 hör) har delvis utvecklats från designen av 6040 modellen i skiftet av

2000-talet. Även den modellen är designad av Harri Koskinen och har dessutom vunnit

ett pris för sin design också. Den hade en slags rundhet som även syns i denna modell. I

den har då delvis samma slags formgivningslinje fortsatts då man märkt att den även

akustiskt sätt är väldigt fungerande. Dock är det faktiskt ingen rakt fortsättning på den

äldre modellen utan man har nog gjort helt sitt egna jobb i den nyare modellen.

4.6.5. Organisationen – formgivarna och deras roll

Företagets huvudsakliga samarbetspartner inom design är designern Harri Koskinen.

Samarbetet med Harri Koskinen har börjat före respondenten själv varit i huset, d.v.s.

minst tio år sedan. I praktiken har samarbetet börjat helt av en slump, företaget och

Harri  har  träffats  och  i  det  skedet  har  det  funnits  någon  slags  idéer  för  den  nya

produktgruppen. Då har man bett honom med för att man har velat ha något helt nytt

och lyfta designs roll, även om design nog haft en roll i företaget redan före Harri, för

25  år  sedan.  Dock  hade  man  då  lite  olika  formgivare  med  i  de  olika  projekten  till

skillnad till det att de nu samarbetat med Harri i nästan 10 år. Det här är på grund av

att de har varit nöjda med hans arbete och därför velat fortsätta med honom och så har

han själv också velat fortsätta. Det att man arbetar med en och samma designer under

en längre tid har ett flertal fördelar. Formgivaren lär känna användarna, de situationer

var produkterna används, vad som är centralt vad det kommer produktens tekniska

design och var man inte under några omständigheter kan kompromissa. Vidare lär sig

formgivaren också om företagets kultur och värde-språk och från dessa utgångspunkter

kan denne på sätt och vis tala samma språk som resten av företaget. Så här skapas mera

förstående.

Gällande förnyelse av formspråket: Respondenten medger att ja, man kan nog på sätt

och vis säga att man i företaget alltid på en viss tids intervall utvecklar ett nytt

formspråk och sen utvecklas det olika variationer. Viktigt är dock att man inte gör för

stora utbrytningar vad det kommer ny design. Om man i sitt formspråk hela tiden går

från  vänster  till  höger  går  det  huller  om  buller  och  harmonin  som  är  otroligt  viktig

försvinner. Respondenten berättar att de nog inom design blivit erbjudna en hel del

projekt men att det aldrig riktigt passar till dem och så har de allting kommit till att de
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vill  ha  Harri  Koskinen  som  ansvarar  för  allt  som  har  och  göra  med  design  hos  dem.

Respondenten berättar vidare att det hur man utvecklar designen baserar sig på någon

slags principer på basen av vilka de tror att något skulle vara accepterat eller något som

människor skulle tycka om. Hos dem är det en viss slags enkelhet men samtidigt ett

visst slags intellekt. På sätt och vis är det ett formspråk som har och göra med den

nordiska kulturen som sen vissa tycker om, andra inte. De har t.ex. märkt att den slags

design  vi  har  i  vissa  produkter  –  inte  ännu  helt  accepteras  i  Japan.  Där  vill  man  ha

mera fyrkantigt. Det är alltså viktigt att förstå att olika målgrupper kan ha olika

preferenser vad det kommer design Här i norden passar detta formspråk sen igen

mycket väl, fortsätter respondenten. Sammanfattningsvis säger han att man design

bara måste försöka läsa olika signaler, och sen till sist vet man ändå aldrig kommer det

att lyckas eller inte. När jag frågade ifall designen för olika segment sade respondenten

att de inte för stunden skilje på det på något sätt men att man aldrig kan veta om det

någon dag skapas något sådant. Viktigast påpekar han, är ändå bibehållandet av

konsekvensen.
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5 JÄMFÖRANDE ANALYS

I det här kapitlet analyseras resultaten företagen emellan. Analysen är uppbyggd så att

till en början diskuteras Designens roll i företagen, efter det diskuteras själva

designprocesserna, steg för steg samt olika aktörer inom dem och sist men inte minst,

diskuteras designprocesserna i form av strategier. Tabeller används i analysen för att

bättre illustrera skillnader och likheter företagen emellan. Vidare presenteras vart och

ett av företagens designprocess i form av en bild.

5.1. Designens roll i företaget

Var och en intervju inleddes med frågorna ”Vilken roll spelar design i ert företag?” och

”Hur skulle du beskriva er designstrategi?”. Dessa frågor förde naturligt in

diskussionen på ämnet och skapade bra diskussioner. Respondenternas syn på

företagens designstrategier ger de en bild på hur respondenterna uppfattar design och

dess roll i företaget. Något som kan anses avspegla hela organisationens relation till

design. I följande tabell har sammanfattats hur de olika fallföretagen uppfattade design

inom sin verksamhet samt hur deras designstrategi kunde beskrivas på basen av

intervjuerna. I tabellen har även nyckelord lyfts upp med hjälp av tjockare teckensnitt

för att lyfta fram det mest centrala som observerades hos vart och ett av företagen.
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Då alla fallföretagen vunnit pris för sin design, var det inte en överraskning att design

var något som värdesatts och spelade en betydande roll i vart och ett av företagen. Dock

fanns det skillnader mellan företagen vad det kommer vilken roll design spelade inom

produktutveckling och hur man såg på design i företaget. I några företag kunde man

definitivt se att design uppfattades mer eller mindre som en drivande kraft medan det i

andra sågs som något värdeskapande men inte nödvändigtvis drivande. Hos Tonfisk

Design, Golla, och Woodnotes var design klart den drivande kraften. Hos Genelec var

det däremot tydligt att teknologin var den drivande kraften då respondenterna så

tydligt förde fram att designen alltid skall tjäna akustiken och därmed stöda teknologin.

Hos Saas Instruments kunde man säga att design var den drivande kraften vad det kom

designarmaturer men vad de kom projekten med kunder och de mera standardiserade

produkterna, var teknologin kanske lite mera drivande än designen eller så kunde man

se dem som jämlika, säkert lite beroende på vad kunden hade för önskemål.

Dessa skillnader kan bl.a. förklaras av att fallföretagen, trots sina framgångar inom

design, ändå var rätt så olika på vissa sätt. Alla var t.ex. inte grundade som

designföretag med målet att producera designprodukter. En del var grundade från en

annan utgångspunkt och hos dem hade design i något skede kommit in i företaget och

vuxit till den roll den idag hade. Som detalj kan även tilläggas att alla fallföretag i denna

studie som grundats som s.k. designföretag, grundats av en designer. För att bättre

illustrera skillnaderna företagen emellan har svar på olika frågor sammanfattats i

nedanstående tabell:
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Här ser vi bl.a. att företagen Tonfisk Design, Woodnotes och Golla var företag som

grundats av designers eller där designers varit inblandade i grundandet. De har också

grundats med design som drivande kraft genast i början. Genelec och Saas Instruments

har däremot andra bakgrunder. Saas Instruments har grundats för att tillverka

belysning med hjälp av led teknologi och Genelec är grundat med målet att tillverka

bästa möjliga ljudåtergivning till studion. Dessa bakgrundsfaktorer kan alltså ses

påverka hur design ses i företagen.

Dock är det bara en av faktorer som påverkar företagens relation till design. Om vi t.ex.

ser på företagen Genelec och Saas Instruments som båda är grundade mera från en

teknologisk utgångspunkt, ser vi att de har olika syner på design. Saas Instruments har

utvecklat en annorlunda relation till design. I och med utvecklingen av

designarmaturer välkomnar de förslag från utomstående designers och ger dem mycket

frihet. Det här beskriver en annan relation än den beskriven hos Genelec. Där ses

designen som betydande, men helt klart ses det som något som måste lite mera

kontrolleras då ljudkvalitén anses som viktigast. Vidare har företaget alltid samarbetat

med en och samma designer och därmed är de mera försiktiga vad det kommer

experimentering i design. Alla företag där design kommit med i ett senare skede, kan

alltså inte dras över med samma kam även om det finns likheter dem emellan.

I tabellen ovan sammanfattas även skillnaderna företagen emellan gällande ifall

företaget en officiell designstrategi, ifall respondenten/respondenterna visste vad de

skulle tala om när frågan om designstrategi presenterades, och till sist men inte minst,

hur de talade om design. Alla företag hade inte nödvändigtvis en officiell designstrategi

eller visste exakt vad de skulle tala om vad det kom den frågan. Dock kom de flesta av

respondenterna tills sist fram till någon slags definition på sin designstrategi även om

den inte till en början var självklar för dem.

Om vi ser på spalten ”Vet respondenten vad denne skall tala om när frågan om

designstrategi presenteras?” kan vi tolka följande saker: Företagen som är grundade av

designers, som designföretag och där designen alltid varit med som en central del av

verksamheten, verkar inte ha funderat på det de gör så mycket i form av specifika

designstrategier. Också, ju mindre och mindre globalt företaget är, desto mindre verkar

de ha funderat på detta. Av de företag som grundats av en designer, var Golla det enda

sär respondenten genast visste vad det menades med designstrategi, dock var hennes

respons att de inte hade en specifik designstrategi. Det som alla nog kunde tala om, var
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företagens riktningar och värden – det verkade upplevas som ett naturligare

diskussionsämne än strategier, som kanske upplevdes som något berörande endast

mycket större globala företag. Det som är intressant, är att hos de företag som inte

grundats av designers, kunde i båda företagen iallafall en av respondenterna genast tala

om designstrategier. De hade nödvändigtvis inte någon nedskriven designstrategi, men

de verkade som om de funderat mera på det. Det är dock inte så överraskande. Då

företagen utgått från ett teknologifokus och i något skede tagit in design som en del av

sin verksamhet, har de hamnat fundera på och definiera den roll design spelar i

företaget – därmed har de funderat på sin designstrategi. Vad det här betyder i

praktiken är svårt att säga, men man kunde anta att t.ex. de företag som inte grundats

av designers, inte kan vara framgångsrika inom design om inte de satt sig in i det och

definierat dess betydelse för och roll i företaget. Vidare kan man också anta att ju större

ett företag blir, desto viktigare är det för dem att fundera på sin designstrategi och

kanske t.o.m. skriva ner den.

Denna jämförelse demonstrerar även att design är något som det inte är lätt att tala om

på en abstrakt nivå, inte ens för personer i företaget som har mycket och göra med det.

Som redan fördes fram i referensramen, är design inte den lättaste saken beskriva i ord

då mycket av det är i form av ordlös kunskap. Att sätta dessa saker i ord kräver djupare

kontemplation och det verkar inte vara något som alla alltid sätter tid på. Lättare var

det för respondenterna att berätta exakt vad de gör på en praktisk nivå, än att tala om

det i form av strategier. Samtidigt kommenterade dock bl.a. en respondent från

Woodnotes att det var trevligt att fundera på dessa saker och att hon kände att det var

till nytta. Det måste vara så att det dagliga arbetet och rutinerna ofta tar över så att

funderingar som dessa faller mera åt sidan.

5.2. Designprocessen

I detta kapitel diskuteras designprocesserna såsom de kommit fram ur intervjuerna.

Först diskuteras designprocesserna steg för steg. I det sammanhanget presenteras

designprocesserna i form av bilder för att bättre illustrera de olika stegen i processerna.

Efter det här diskuteras olika aktörer i processen samt de roller de kunde observeras

spela, mera i detalj.
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5.2.1. Olika steg i processerna

Detta kapitel fokuserar på själva designprocesserna inom fallföretagen. Den

information jag fått från intervjuerna har varit rik och mångfacetterad. Samtidigt som

det är positivt att ha fått en hel del information – skapar det också en utmaning. Hur

sammanfatta all denna information på ett åskådligt och meningsfullt sätt? I en strävan

att göra det här, presenteras processerna i form av bilder. För vart och ett av

fallföretagen har därmed deras designprocess ritats i form av en bild, såsom den

framkommit ur intervjuerna. På följande sidor presenteras vart och ett av fallföretagens

designprocesser i form av fem bilder.
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Figur 3
Designprocessen hos Tonfisk Design
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Figur 4
Designprocessen hos Woodnotes
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Figur 5
Designprocessen hos Golla
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Figur 6
Designprocessen hos Saas Instruments
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Figur 7
Designprocessen hos Genelec
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Om vi ser på processerna ovan, ser vi att även om de är olika, är det ganska långt

samma steg och teman som upprepas, och lyfts fram. Lite beroende på vad företaget

utvecklar varierar naturligtvis detaljer i processerna men i stora drag kan vi se samma

saker upprepas. Kort kunde man sammanfatta designprocesserna som nedan:

1. Ett behov/ett problem/en ny teknologi/en idé/en idé av ett behov/en tanke från en

designer. Något av dessa togs fram som första steget i processen.

2. (I vissa fall formuleras ett brief i detta skede)

3. Skisser/Designstudier och diskussioner om dessa.

4. Prototyper/Snabbmodeller (ofta i annat material än den slutliga produkten) och

diskussioner om dessa.

5. Val av slutlig modell/Produktion i slutligt material – Finslipning

Allt som allt handlar det alltså inte om så komplicerade processer. Det som gör det

mera komplicerat, är det att det i alla skeden kan uppstå problem och att det ingår

mycket diskussioner och arbete fram och tillbaka. Det kan ibland vara svårt att

estimera om utvecklingen av en produkt tar ett eller två år.

Under det breda området produktutveckling faller också bakgrundsarbetet för själva

designprocessen. Det arbete som genererar de initiala idéerna. Hos Golla kom det bl.a.

fram att det var mycket viktigt att designers kontinuerligt följer med vad som händer på

apparatursfronten så att de kan designa väskor för de nya apparaterna. Respondenten

hos Saas Instruments kommer in på samma ämne och säger att då teknologin utvecklas

så  fort  måste  de  hela  tiden  måste  följa  med  vad  som  händer  runt  om  i  världen  på

komponent nivå. Respondenten själv estimerar att han dagligen använder ca 1 timme

till att gå igenom vissa olika företags nyhetssidor. Respondenten hos Genelec påpekar

också att man på sätt och vis kunde skilja ut den egentliga produktutvecklingsprocessen

från dess för process. Produktutvecklingen börjar med en idé, men den idén måste

också först uppkomma. Ofta finns det något problem eller någon ny teknologi bakom

en ny idé säger han också. Inget av de intervjuade företagen gjorde egentligen

ordentliga marknadsundersökningar. Flera av företagen presenterade dock ibland

halvfärdiga produkter på mässor eller för specifika målgrupper för att få feedback på

dem. Respondenten från Saas Instruments sade bl.a. att de som företag hela tiden
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upprätthåller en stark kundkontakt och att de därmed alltid vet vad kunderna tycker

och tänker, samt vet vad som kommer att sälja och vad som inte kommer att sälja.

En av frågorna i intervjuguiden, gick ut på att fråga respondenterna vad de ansåg vara

den största utmaningen inom produktutveckling. Hos Saas Instruments lyftes bl.a. det

fram att teknologin utvecklas så snabbt. O andra sidan såg respondenten också det som

en möjlighet då något som idag inte kan förverkligas – kanske imorgon är möjligt.  En

liknande utmaning lyftes fram i intervjun hos Golla – för dem är det viktigt men

utmanande att hela tiden vara uppdaterad av det som händer på apparaturmarknaden

så att de sedan kan utveckla väskor och produkter som går ihop med apparaturerna.

Även om det alltså fanns en hel del likheter designprocesserna emellan, fanns det också

olikheter mellan dem. Nedan diskuteras olika teman där olikheter kom fram:

En sak som skilde år designprocesserna skillnaden mellan utveckling av en individuell

produkt och en kollektion produkter. I intervjuerna kom det fram att en del företag

utvecklade kollektioner av produkter och en del främst engagerade sig i individuella

produktutvecklingsinitiativ. Förstås uteslöt den ena inte den andra och ett företag

kunde observeras vara engagerat i båda typerna av produktutveckling. Processen att

utveckla en enskild produkt skiljer sig lite från processen att utveckla en kollektion.

Denna distinktion hjälper oss förstå skillnader företagens designprocesser emellan. I

tabellen nedan kan man se en företagsvis sammanfattning på det här.

Kollektion Individuella
produktvecklings-initiativ

Tonfisk Design X
Woodnotes X X
Golla X
Saas Instruments X X

Genelec X
Tabell 4 Kollektioner och individuella produktvecklingsinitiativ

Golla var det enda företaget där man helt klart kunde se att de bara utvecklade en

kollektion. På Woodnotes utvecklades kollektioner vad det kom mattor och gardiner till

en viss grad, men vad de kom möbler handlade det om enskilda projekt. Saas

Instruments utvecklade enskilda produkter vad det kom designarmaturer, men

kollektioner av ”led-lampor” – även om designen av dessa inte diskuterades nästan alls.

Tonfisk design kategoriserade jag som utveckling av enskilda produkter även samma
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produkter fortsatte som del av företagets produktkollektion år efter år. Nya produkter

som passade in i med de existerande adderades årligen. Samma kunde sägas för

Genelec – med jämna mellanrum utvecklades produkter eller grupper av några

produkter som tillsammans skapade en produktkollektion. De var dock ändå rätt så

individuella initiativ. Utvecklingen av en kollektion, såsom hos Golla, kan ses som lite

mera strukturerat, än utvecklingen av en enskild produkt. Man utvecklar mera olika

versioner och ser på helheten de skapar. En enskild produkt ses inte viktigare än

kollektionen.

Tiden det tar att utveckla en produkt eller en kollektion av produkter skilde också åt

företagen. I intervjun hos Saas Instruments kommer det fram att en produkt kan hos

dem utvecklas i allt från några dagar till över ett år. Det finns alltså ingen fastspikad

regel för det. Hos dem utvecklas också flera produkter samtidigt, delvis i och med

utvecklingsprojekt där de utvecklar produkter för kunder samt i och med

designarmaturer de utvecklar i samarbete med några/någon designer. Hos Woodnotes

kunde  också  tiden  variera  och  till  en  viss  grad  kom  det  här  också  fram  hos  Tonfisk

Design och Genelec. Golla var kanske det enda företaget där man ganska väl kunde lita

på att en kollektion utvecklades i ett år.

5.2.2. Olika aktörer i processen

I referensramen presenterades olika aktörer inom design driven innovation. Kunden,

högsta ledningen, involveringen av designers (hur de involveras) & design teamet (hur

de blir valda och hurudana de är). Dessa användes i uppbyggandet av intervjuguiden

och därmed diskuterades de också i intervjuerna. I nedanstående kapitel analyseras det

som kom fram gällande dessa aktörer.

5.2.2.1. Kunden/användaren

I alla fallföretag var kundens roll i designprocessen ganska liten. Man kan rätt så säkert

säga att inget av fallföretagen direkt använde sig av användarna i sin designprocess.

Användarna fanns med som ett utomstående element vilket påverkade

designprocessen, men de var inte direkt en del av den. Användarna fanns också främst

med i den helt första delen av designprocessen, den där idén skapades. Där funderade

man på olika existerande behov och problem som saknade lösning. Här tänkte man på

vad användaren saknade och därmed även vem användaren var eller kunde vara. Dock

kom det inte fram att något av fallföretagen skulle ha gjort några systematiska studier
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kring användarnas behov i det här skedet, utan att de främst drog sina slutsatser på

basen av tidigare erfarenheter och observation av omvärlden.

Respondenten från Saas Instruments sade också att de känner sina kunder ganska bra

och vet ganska bra vad de vill ha. Speciellt gällande belysningspaketen de gör, berättade

respondenten att 95 % av dem utvecklas på basen av feedback som de fått av kunden.

Vidare konstaterade han att vad det kommer designarmaturer vilka han ser ligga

mellan konst och produkter, är kundens roll liten och designerns synpunkter och vision

är det som driver designen. Respondenten från Tonfisk Design berättade att hos dem är

kundens roll liten. Han medgav dock att kunden finns i tankarna då de vet att kunden

alltid förväntar sig något lite annorlunda av dem. Utöver det kommer kunden med i

bilden när de funderar på pris för produkten och därmed vad kunden kan tänkas vara

färdig att betala. Företagen Woodnotes och Golla förde båda fram att de främst fick

feedback från återförsäljare, inte direkt slutanvändarna. Woodnotes berättade dock att

de även presenterar sina produkter på Habitare mässorna i Finland där de får feedback

från slutkunderna. Alla företag utom Golla sade att de ibland presenterade halvfärdiga

produkter på mässor och på dessa mässor fick de sedan feedback på produkterna, även

om  det  oftast  kom  från  kunder  som  oftast  var  andra  företag  och  inte  den  slutliga

användaren. Golla lyfte upp det att det fanns så många mellanhänder mellan dem och

den slutliga användaren, och att de slutliga användarna var så globalt utspridda att det

var mycket svårt att samla upp feedback från dem. Sammanfattningsvis kan man säga

att användarens roll i designprocessen var liten och indirekt, samt ofta koncentrerad

början av designprocessen.

5.2.2.2. Samarbetspartners

I tillägg till designers, kunderna och företagets ledning, presenterades i referensramen

även andra samarbetspartners som företag kunde tänkas engagera sig med i samband

med designprocessen. Dessa var bl.a. högskolor, andra företag, underleverantörer och

mässor.

Alla företag deltog i mässor årligen. En del i flera andra i färre. Woodnotes nämnde

också att de någon gång hade samarbetat med ett annat företag och delat ett ställe på

en mässa. Som redan tidigare kom fram, presenterade också de flesta företag ibland

även halvfärdiga produkter på mässorna.
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Efter det här, var det mest underleverantörer som lyftes upp som samarbetspartners.

Woodnotes arbetade med ett flertal underleverantörer varav vissa de även ägde helt

eller delvis. Tonfisk design beställde vissa delar av trä från en underleverantör. Saas

Instruments sade att de samarbetar tätt med maskinparkerna för att utveckla sådana

produkter som går så lätt som möjligt att verkställa. Vidare sade de att alla

underleverantörer är otroligt viktiga för dem. Genelec samarbetade med ett antal

underleverantörer, av dem nästan alla inhemska.

Woodnotes samarbetade också med sina återförsäljare: De har en egen avdelning i alla

Vepsäläinens affärer och dessutom har de designat några produkter med ensamrätt till

Artek i samband med deras 75-års festligheter.

Samarbete med högskolor existerade även det, men det verkade inte vara så viktigt för

företagen. Hos Woodnotes sade de att de alltid försöker ställa upp när de ombeds

komma och tala på högskolor. Respondenten från Saas Instruments har själv varit

inblandad i någon kurs på Aalto. Tonfisk design har haft studeranden på praktik som

blivit heltidsdesigners. I Gollas intervju kom inget speciellt gällande högskolor fram. I

Genelecs intervju kom det fram att de nog kunde tänka sig låta någon grupp studerande

göra något för dem, men att det inte var något de aktivt sökte efter. Summa summarum

fans det länkar mellan högskolor och företagen, men inte något som skulle ha stigit upp

som extra viktigt.

5.2.2.3. Designers

Under den här rubriken diskuteras både hurudana designers företagen samarbetade

med och hur samarbetet såg ut. Företagen hade alla lite olika sätt att samarbeta med

designers. En del kontaktade själv designers då de ville arbeta med dem och förehåll sig

mera försiktigt till designers som kontaktade dem(Genelec, Golla och Woodnotes).

Andra välkomnade designers som kontaktade dem och baserade största delen av sitt

samarbete med designers på de som kontaktat dem (Saas Instruments och Tonfisk

Design). Ett företag samarbetade med många olika designers (Saas Instruments), andra

med några (Tonfisk Design, Woodnotes och Golla) och ett av företagen med bara en

enda designer(Genelec). En del av företagen föredrog att designers var heltidsanställda

(Golla och Tonfisk Design), andra såg inget problem med att använda free-lance

designers (Saas Instruments, Genelec och Woodnotes (även om de också hade

heltidsanställda designers)). Dock måste i detta sammanhang accentueras att även de

som arbetade med free-lance designers, förde starkt fram att det var viktigt och bra att
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designern involverades i processen så tidigt som möjligt, även för de direkt kunde

kontribuera med något. På det sättet kommer designern bättre in i företaget, vet bättre

vad som förväntas av denne och producerar säkrare produkter som passar in i företaget

och för fram det som företaget vill föra fram. Företagen samarbetade också mest med

finska designers. Bara några enstaka fall kom upp där ett av fallföretagen arbetade med

en icke finsk designer – och då var det oftast en skandinavisk designer.

5.2.2.4. Företagets ledning

Som det kom fram i tabellen tidigare, är många av företagen grundade av designers och

flera av företagen har en ledning som också aktivt deltar i designen av produkterna. I

teorin kring designdrivna innovationer lyftes ledningens stöd och involvering som

viktigt i utveckling av designdrivna innovationer. Det att ledningen i alla fallföretag var

rätt så medveten eller helt involverad i designen, kan tänkas vara en av orsakerna

varför företagen varit så framgångsrika vad det kommer design.

5.3. Designstrategin

I det här skedet återkommer vi till ämnet designstrategi. I referensramen presenterades

två skilda designstrategier: designdriven innovation och användarcentrerad design.

Den ena betonande samarbete och ett nätverk av aktörer, den andra betonande

observationen och analysen av användaren. På basen av det som kommit fram i

intervjuerna av företagen, kan man dra slutsatsen att alla företag engagerar sig i en viss

grad av design driven innovation. Nedan diskuteras designstrategierna företagsvis:

Tonfisk Design: Tonfisk design var kanske företaget där användaren kom fram mest i

diskussioner kring design. Designern förde i flera instanser fram hur viktigt det var att

produkten var lite annorlunda och sådan som kunderna förväntar sig. Dock engagerade

sig inte designern i någon slags marknadsundersökningar eller liknande utan kunden

och dess bild av företaget lyftes bara fram som viktigt. Vid sidan om det här, kan man

se att företaget vid sitt grundande skapat ett eget designspråk och att de nu

upprätthåller det genom att utveckla nya produkter med samma filosofi och värden.

Designern och dennes vision är det som driver produktutvecklingen, och därmed kan

strategin ses som designdriven.

Woodnotes: Woodnotes var också ett företag vilkens strategi var lite svårare att

definiera. Själva designspråket av kollektionerna var inte så experimenterande, på
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samma sätt som hos Golla. Dock var deras design driven av designers och deras

inspiration – inte djup förståelse av kunden, och därmed lutar deras designstrategi mot

designdriven innovation.

Golla: Designstrategin hos Golla var inte lika enkel att fastslå. I princip är dock även

den designdriven. Företaget har en gång skapat ett helt eget designspråk och nu

utvecklar de variationer i detta samtidigt som de ibland utvecklar det vidare. De är inte

så hemskt experimenterande som några andra av fallföretagen men de skapar ändå

design på ett sätt som kan anses designdrivet.

Saas Instruments: Vad det kommer armaturer är deras designstrategi absolut

designdriven, inga frågor om det. Vad det kommer projekt med andra företag, kan man

se deras strategi som mera användarcentrerat - ett samarbete mellan kunden och dem.

Intressant är, att även i utvecklingen av designarmaturer är företagets egen expertis i

form av teknologin och designen kommer in utifrån. Det enda de gör vad det kommer

design, är att de välkomnar det. Naturligtvis måste den design de välkomnar passa in i

deras värld, men de verkar ha skapat ett nätverk av designers som känner till företaget

och erbjuder dem sina tjänster.

Genelec: Design driven i och med att de inte ämnar apa efter något som finns ute på

marknaden utan gör och skapar sin egen design - dock med en stark anknytning till det

som de tror användarna uppskattar. T.o.m. lite experimenterande då de gett rätt så fria

händer till den designer de samarbetat med och utvecklat produkter som då de

lanserades, skiljde sig från det de flesta konkurrenter gjorde utseendemässigt.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att alla fallföretagen i denna studie, kan

identifieras engagera sig i någon slags designdriven innovation. ”Någon slags” p.g.a. att

det sist och slutligen var ganska svårt att hitta ett företag där man kunde observera den

"renaste" versionen av designdriven innovation, såsom beskriven av Verganti i hans

teorier. De allmännaste och största kraven uppfylls av alla företag, främst att de följer

sin egen still och utvecklar den, men precis alla aspekter som beskrivs som delar i

designdriven innovation blir inte uppfyllda. Dock uppfyller inget av företagen kraven

för användarcentrerad design då de inte forskar användarna. Därmed kan man tolka att

de engagerar sig i och strävar efter designdriven innovation men på mindre radikalt

sätt. Ett sätt som då de är framgångsrika, kan tolkas som rätt sätt för just dem.
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6    DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I föregående kapitel presenterades studiens resultat i form av en jämförande analys

fallföretagen emellan. I det här kapitlet diskuteras hur dessa resultat relaterar till det

som presenterades i referensramen. Likheter samt eventuella skillnader mellan

resultaten och teorierna lyfts fram och tolkningar av detta diskuteras. Till sist

sammanfattas diskussionen med slutsatser varefter förslag till framtida forskning

presenteras.

6.1. Diskussion

6.1.1. Designprocessen

I referensramen presenterades designprocessen utgående från hur de olika aktörerna

var inblandade i processen och relationerna mellan dem och företaget. I

resultatredovisningen och analysen presenterades företags designprocesser i form av

bilder och olika steg identifierades. Denna sammanfattning svarar på en av

forskningsfrågorna, hur ser designprocesserna och designstrategierna ut i de

undersökta företagen? och fungerar som en bakgrund för diskussionen kring det som i

teorin lyftes upp som framträdande för framgångsrika designföretag.  På en generell

nivå, skiljde sig inte stegen i designprocessen företagen emellan så mycket.

Skillnaderna  här  kom  främst  fram  i  form  av  den  inverkan  typ  av  produkt  hade  på

processen. Då en del företag producerade produkter med stark teknisk anknytning,

vissa utan denna anknytning, vissa producerade kollektioner och vissa främst

individuella produkter – blev processerna på detaljnivå olika. Dock kunde de

sammanfattas på rätt liknande sätt och man kunde steg som upprepades hos alla

företag.

Intervjuguiden baserade sig i största grad på nätverksperspektivet och designdiskursen

presenterade av Verganti (2008). De här presenterades i referensramen som nyckeln

till hur företag framgångsrikt kunde utveckla radikala innovationer av nya

produktbetydelser. Producentens förmåga att förstå, förutse, och påverka uppkomsten

av nya produktbetydelser ansågs basera sig på ett nätverk av externa tolkare (designers,

företag i andra industrier, leverantörer, skolor, konstnärer och media) och hur denne

skapade och använde sig av detta nätverk. Dessa externa tolkare sågs dela samma

problem som företaget, d.v.s. att förstå evolutionen av sociokulturella modeller och att
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framställa/föreslå nya visioner och betydelser. (Verganti, 2008) Därmed låg stor fokus i

denna studie på att undersöka existensen av dessa spelare samt företagets relationer till

dem. På ett generellt plan kan man säga, att flera av dessa spelare kunde observeras

inom företagens produktutveckling, men att deras roller inte framkom som riktigt så

starka som de på basen av teorin kunde ha tänkts vara. I följande paragrafer diskuteras

dessa olika aktörer.

6.1.1.1. Olika aktörer i processen

Kunden/användaren. Även om Verganti (2008) framförde att radikal innovation av

betydelser (design-driven innovation) inte drevs av kunden eller

marknadsundersökningar/forskning, poängterade han ändå att kunden naturligtvis är

en av spelarna i designdiskursen. Därmed definierades kunden som en spelare

företaget kan dra nytta av och bör ha något slags förhållande med. Det som kom fram i

intervjuerna var att i alla fallföretag var kundens roll i designprocessen ganska liten.

Inget av fallföretagen verkade direkt använde sig av användarna i sin designprocess.

Sammanfattningsvis var alltså användarens roll i designprocessen liten och indirekt,

samt ofta koncentrerad början av designprocessen potentiella behov utforskades.

Samarbetspartners. Samarbetspartners presenterades som en betydande del av

designdiskursen. Verganti (2008) föreslog att samarbetspartners såsom skolor,

konstnärer, andra företag, leverantörer, mässor, medier m.m. inrymdes i det nätverk

som han kallade designdiskursen. Involveringen av dessa samarbetspartners diskuteras

också i de åtta punkter Verganti (2003) presenterade på basen av Artemides utveckling

av lampan Metamorfosi. De flesta av punkterna fokuserade på involveringen av

designers, men en av punkterna handlade om samarbetspartners. Verganti (2003)

menade att man skall samarbeta med universitet, stöda kulturella händelser, studera

sociokulturella trender, och diskutera dessa med chefer, experter och andra designers

samt värdera dialogen med kunder. Genom alla dessa kanaler ökar företagets kunskap i

produkt/designspråk och därmed deras förmåga att producera innovativ design.

(Verganti, 2003)

Så som sammanfattades i det föregående kapitlet, kunde vissa samarbetspartners

observeras på basen av intervjuerna. Alla företag deltog t.ex. årligen i mässor. En del i

flera andra i färre. Woodnotes nämnde också att de någon gång hade samarbetat med

ett annat företag och delat ett ställe på en mässa. Efter det här, var det mest

underleverantörer som lyftes upp som samarbetspartners. En del företag hade mycket
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djupa förhållanden med sina underleverantörer. Som presenterades i det tidigare

kapitlet, samarbetade ett företag, Woodnotes, med sina återförsäljare. Det fanns vissa

länkar mellan högskolor och företagen, men inte något som skulle ha stigit upp som

extra betydelsefullt. Vissa typer av samarbete kunde alltså observeras, men för det

mesta var det samarbete med det slag av aktörer (underleverantörer, återförsäljare,

mässor) och av den typ av samarbete (deltagande i mässor, delägande av

underleverantörer) som kan tänkas beröra största delen av designföretag. Därmed

framkom inget radikalt inom detta område.

Designers. Designers var ett av de teman som diskuterades mycket i referensramen.

Flera olika aspekter vad det kommer designers diskuterades. Ett av dem var design

teamet, eller identifieringen av och förvaltningen av en portfölj designers. Innovativa

företag kunde observeras arbeta med flera externa designers, i allmänhet

internationella och från ett flertal nationer. Innovation sågs öka då företag samarbetade

med designers från olika kulturer. (Verganti och Dell’Era, 2009)

Denna studie stöder dock inte speciellt det här. Inget av fallföretagen kan anses

samarbeta med ett stort antal internationella designers, de flesta av dem hade de facto

bara samarbetat med finska designers – men ändå kan de anses som innovativa då de

bemärkts för sin design. Genelec hade t.ex. alltid samarbetat med en och samma

(finska) designer. I ljus av Verganti’s studie låter det inte som en så bra strategi, men

företagets framgång talar för sig själv: de har varit framgångsrika med den strategin

och därmed kanske de inte är ett så dumt sätt att arbeta med design. Designern de

arbetar med känner dem bra och utvecklar sådant som passar och stöder deras

produkter. Dock undrar man vad de kommer att göra den dagen denna designer de nu

samarbetar med inte längre finns tillgänglig för dem. Kommer de då att hitta någon

som kan fortsätta utvecklingen av deras produkter i samma linjer eller kommer

designspråket att ändras? Det är en svår fråga. Kanske det t.o.m. är så att när den

dagen kommer, är det dags att förnya produktspråket i den grad att en ny designer med

annan vision är det de behöver.

Summa summarum, verkar det alltså inte som om internationella designers eller ett

flertal  olika  designers,  skulle  vara  något  krav  för  att  vara  framgångsrik  i  design.  Då

Verganti’s och Dell’Era’s (2009) studie fokuserat på endast italienska företag – kan

detta tänkas syfta till att denna grad av internationella designers är något säreget för

just italienska designföretag och därmed inte något alla designföretag borde sträva till.
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I referensramen diskuterades även involveringen av designers i företagets verksamhet

och produktutveckling. Verganti (2003) tog upp åtta punkter kring involveringen av

designers i företagets produktutvecklingsprocess. Det var följande punkter: Man bör

involvera designers i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Man bör se till att de

talar och kommunicerar med den högsta ledningen. Man bör Involvera designkonsulter

på basen av deras förmågor som kunskapsmäklare, inte endast på basen av deras

metoder och verktyg. Man skall välja designkonsulter på basen av delade värden. Man

skall vårda långvariga förhållanden med de designkonsulter man inblandar i

designdriven innovation. Man skall engagera sig med och värdera förhållandet med

designkonsulterna utöver det officiella kontraktet man har med dem. Man skall bredda

sin egen designdiskurs utöver sina designers/konsulter. Det här skall man göra genom

att samarbeta med universitet, stöda kulturella händelser, studera sociokulturella

trender, och diskutera dessa med chefer, experter och andra designers samt värdera

dialogen med kunder. Genom alla dessa kanaler ökar företagets kunskap i

produkt/designspråk. Till sist lyfts även fram att företag bör utveckla sin egen

forskningsstig. Designers fungerar som portvakter till kunskap men företag måste ändå

utveckla sin egen forskningsprocess samt vision med hjälp av vilken de kan utveckla sin

egen kunskap i design och produktspråk, något som inte lätt kan köpas in från

konsultmarknaden. (Verganti 2003) Det är alltså inte lätt att ta in en designer för att

”finslipa” en halvfärdig produkt, utan designern borde vara med från och med början.

Resultaten i denna studie stöder de flesta av punkterna presenterade av Verganti

(2003). Hos alla företag undertecknades bl.a. vikten i att involvera designers redan i ett

tidigt skede av innovationsprocessen. Det kom fram antingen i att designern skall tas in

i ett tidigt skede eller i att designers bör anställas så att de jobbar heltid hos företaget.

Hos Genelec sades t.ex. klart att de tar med designern så tidigt som möjligt, även före

designers egentligen kan kontribuera något. Det för att denne skall ha största möjliga

förståelse över produkten och målet med den. Hos Tonfisk Design och Golla lyftes fram

just det att de föredrar att designers är heltidsanställda. Och hos Woodnotes var det

självklart att designers är med från början då det i princip är de som utvecklar

produkterna från början till slut.

Företagets ledning. En av punkterna som Verganti (2003) presenterade som viktigt

för designdriven innovation var att se till att designers kommunicerar med den högre

ledningen. Designers arbete inverkar på företagets strategiska resurser och därmed

fungerar de i princip som strategiska konsulter. Design processen baserar sig dock på
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prat och diskussioner, något som inte kan översättas till en rapport. Implikationen av

detta är att ledningen måste investera tid och delta i diskussioner med designers, bara

då kan företaget framgångsrikt frambringa designdrivna innovationer. (Verganti,

2003)

På vilket sätt och till vilken grad designers kommunicerade med den högre ledningen

kom inte explicit fram i mina intervjuer. Men alla respondenter sade ändå att

relationen mellan designers och ledningen var bra – och i några av företagen var det ju

även så att personer som hade och göra med ledning, också var designers. Därmed kan

vi dra slutsatsen att kommunikation mellan designers och den högsta ledningen nog är

viktigt om man vill vara framgångsrik inom design.

6.1.2. Designstrategin

Till sist men inte minst diskuteras företagens designstrategier. De två huvudsakliga

designstrategierna som presenterades i referensramen var designdriven innovation

(Verganti, 2008) och användarcentrerad design (Veryzer & Borja de Mozota, 2005;

Borja de Mozota, 2007). Skillnaden mellan dessa strategier var att den första,

designdriven innovation beskrevs som en nätverksprocess innefattande ett flertal

aktörer medan den andra, användarcentrerad design beskrevs som en process med

fokus på djup förståelse av kunden. Designdriven innovation sågs som generering av

nya betydelser, medan användarcentrerad design närmare sågs handla om anpassning

till sociokulturella modeller. (Verganti, 2008)

Av dessa två strategier, presenterades, designdriven innovation som den strategi som

kunde ses ligga bakom företag som var innovativa och vunnit pris för sin design.

Användarcentrerad design presenterades som en mindre innovativ form av design, som

fokuserade på stegvisa förbättringar i existerande design.

I föregående kapitel diskuterades vart och ett av fallföretagens designstrategier på

basen av det som kommit upp i intervjuerna. Inte så oväntat, var det inte så hemskt lätt

att dra slutsatser vad det kom det här. Företagen kunde nog observeras engagera sig i

vissa av aktiviteterna som sågs vara del av designdriven innovation. I de flesta företag

fanns det någon slags länkar mellan företagen och universitet, företagen presenterade

sina produkter på mässor, ledningen hade en nära relation till designen och designers

och det ansågs viktigt att integrera designers i ett tidigt skede av

produktutvecklingsprocessen. Samtidigt observerades dessa aktiviteter till en
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varierande grad hos företagen, vissa hade mera av det ena, mindre av det andra o.s.v.

Den typ av designdiskurs där företagen skulle ha varit mycket aktiva på alla dessa

planer i form av olika projekt eller starkare anknytningar till företag i andra branscher

såsom presenterat i designdiskursen av Verganti (2008), kunde dock inte direkt

observeras. Det kunde leda en till att tycka att företagen inte engagerade sig i

designdriven innovation, dock var det en sak som helt saknades i deras designprocesser

och ledde till slutsatsen att företagen nog kunde sägas vara engagerade i någon form av

designdriven innovation. Inget av företagen engagerade sig i direkt forskning av

kunden och dennes latenta behov. Inget av företagen sade att de skulle ha gjort några

marknadsundersökningar eller på något annat systematiskt sätt forskat användarna.

Naturligtvis beaktades användaren och en intuitiv kunskap om dennes stil och

preferenser ansågs viktig – dock lyftes designerns egen vision över det här. Hos t.ex.

Saas Instruments berättade respondenten att de man hos dem allt som oftast utgick

från en designer och dennes synpunkt. Hos Woodnotes kom det fram att nästan all

design (kollektionerna) går enligt företagets huvuddesigners inspiration. Hos Golla

fungerade företagets designers mera som ett team som styrdes av den vision eller bild

de hade av företagets produkter och kunder. Hos Genelec, var designen underordnad

ljudkvalitén, men samtidigt samarbetade de med en designer som starkt präglade deras

produktspråk. Och sist men inte minst, hos Tonfisk Design kom det inte heller fram att

företaget skulle ha engagerat sig i några slags marknadsundersökningar. Vidare då

företagets design drevs av dess grundare och huvuddesigner, kan man dra slutsatsen

att det var hans vision som låg som grunden för produktutvecklingen – även om han

starkt visade att han utgick från vad kunden ville ha. Därmed måste man dra slutsatsen

att inget av företagen engagerade sig i användarcentrerad design, utan främst i något

nära det som i referensramen beskrevs som designdriven innovation.

Här kan man även poängtera distinktionen mellan att utgå från att utveckla produkter

som man tänker sig kunden villa ha – och att utveckla produkter på basen av

systematisk forskning i kunders preferenser. Det är klart att alla framgångsrika företag

ämnar utveckla produkter och design som säljer, och därmed produkter och design som

värdesätts hos kunden. Dock betyder det här inte att alla företag skulle engagera sig i

användarcentrerad design. Typ av designstrategi har och göra med själva processen och

hur den går till. Och såsom det framkom ur fallföretagens intervjuer, var deras

designprocesser närmare designdriven innovation, än användarcentrerad design.
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6.2. Slutsatser

Syftet med studien var att genom studerande av finländska företag som utmärkt sig

inom design, öka förståelsen för de olika sätt företag framgångsrikt kan tillämpa design

inom sin verksamhet. Forskningsuppgiften var därmed att beskriva designprocesser

inom produktutveckling och identifiera olika designinnovationsstrategier hos

finländska företag som vunnit pris för sin design.

För  att  svara  på  dessa  frågor  gjordes  en  fallstudie  av  fem  företag  vilka  alla  rätt  så

nyligen vunnit pris för sin design. Detta resulterade i fallbeskrivningar som

analyserades på fallnivå efter vilket de olika fallen ännu analyserades sinsemellan samt

i relation till referensramen.

Kontributionen av studien är en sammanfattning över de aktörer, steg eller element

som kan tolkas vara betydande i utveckling av framgångsrik design och samtidigt en

justering av designdiskursen såsom presenterad av Verganti (2008) till den finska

kontexten. Med hjälp av den teoretiska referensramen och resultaten från fallstudierna

var det möjligt att svara på forskningsfrågorna.

1) Hur ser designprocesserna och designstrategierna ut i de undersökta företagen?

2) Vilka aktörer bidrar till produktutvecklingen och designen i dessa företag? Hur
bidrar de?

3) Hur skiljer de olika designprocesserna sig åt? Hur liknar de varandra? Och kan en
gemensam designstrategi/gemensamma designstrategier observeras?

På basen av intervjuerna sammanfattades designprocesserna företagsvis varefter de

jämfördes sinsemellan. Även om företagen var olika och producerade olika produkter,

kunde en liknande process observeras hos alla företag. Denna process kan

sammanfattas i följande fem punkter: 1. Ett behov/ett problem/en ny teknologi/en

idé/en idé av ett behov/en tanke från en designer. Något av dessa togs i alla fall fram

som första steget i processen. 2. (I vissa fall formuleras ett brief i detta skede) 3.

Skisser/Designstudier och diskussioner om dessa. 4. Prototyper/Snabbmodeller (ofta i

annat material än den slutliga produkten) och diskussioner om dessa. 5. Val av slutlig

modell/Produktion i slutligt material – Finslipning.

Under det breda området produktutveckling identifierades även bakgrundsarbetet för

själva designprocessen. Det arbete som genererar de initiala idéerna.
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Gällande aktörer, kan det sammanfattas att aktörer såsom mässor, underleverantörer,

återförsäljare, kunder, användare, universitet, designers och företagets ledning, kunde

identifieras som aktörer som direkt eller indirekt inverkade företagens designprocesser.

Även pressen och artister kom även fram i något plan i en intervju. De flesta aktörer

som presenterades i referensramen, kom alltså också fram i intervjuerna. Alla aktörer

kunde dock inte identifieras hos alla företag, och hos flera av företagen var det verkliga

samarbetet anspråkslöst. Viktigast steg fram val av rätt designer och skapande av ett

bra förhållande mellan denne och företaget.

Sammanfattningsvis gällande designstrategier kan man säga att alla fallföretagen

kunde observeras engagera sig i någon grad av designdriven innovation, och att inget

av företagen kunde tolkas engagera sig i användarcentrerad design. Vidare kan man

säga att en del av fallföretagen var lite mera experimenterande och vågade vad det kom

design och andra strävade mera efter att skapa bra design som stödde produktens

tekniska egenskaper samtidigt som det resonerade med företagets värden. Även de som

inte var så experimenterande kan dock anses engagera sig i designdriven innovation då

de ändå utgick från att skapa något som var ett uttryck av företagets värden och inte

baserat på forskning av användaren.

Om vi ser på designprocesserna hos fallföretagen kan ett antal genomgående teman,

varav inte alla diskuterades i referensramen, sammanfattas stiga fram. Dessa teman

kan tänkas ligga bakom företagens framgång. Nedan dessa teman sammanfattade:

Det tar tid och arbete att utveckla något. Det här kom fram genomgående i

intervjuerna. Det kanske inte låter som något nytt, men inom kontexten för denna

avhandling lyfter det upp ett slags outtröttligt arbete där designen omarbetas om och

om igen, som viktigare än den specifika designerns tidigare erfarenhet och bakgrund.

Designern måste vara väl integrerad i företagets verksamhet. Denne bör

känna till företaget, dess värden och sätt att arbeta, utöver designprocessen. I detta

sammanhang steg även inomhus designers upp som något de flesta av fallföretagen

föredrog över freelance designers. Även om freelance designers användes, lyftes vikten i

att designern förstår företaget fram.

Användarens roll kom att framstå som rätt så liten. Naturligtvis fanns

användaren eller en viss målgrupp alltid i tankarna när designen utvecklades, men
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denne var inte involverade direkt i designprocessen på nästan något sätt. Detta stödde

det som presenterats om designdriven innovation.

Internationella designers inte en betydande faktor. I tidigare forskning lyftes

internationella designers upp som ett attribut. I denna studie har inte designers

nationalitet stigit upp som någon betydande faktor. De flesta företagen samarbetade

nästan enhetligt med finska designers och det verkade fungera bra. De var också rätt

neutrala till frågan. De såg nog det som en möjlighet att samarbeta med internationella

designers men var ändå nöjda med att samarbeta med finska designers. Saas

Instruments var kanske det enda undantaget här då de kommenterade att de nog i

framtiden kommer att samarbeta med mera internationella designers – dock gjorde de

inte det heller ännu. Internationella designers sågs alltså inte som ett attribut i sig själv,

viktigare än det var att designers kompetenser samt att de förstod och kände till

företaget.

Syftet med studien var att genom studerande av finländska företag som utmärkt sig

inom design, öka förståelsen för de olika sätt företag framgångsrikt kan tillämpa design

inom sin verksamhet. I och med intervjuerna inom företagen, har deras

designprocesser presenterats och diskuterats samt konklusioner gjorts vad det kommer

designstrategier. Alla företag observerades engagera sig i en form av designdriven

innovation, design uppfattades som viktigt och betydelsefullt och som något värt att

satsa på. Designers sågs som betydande delar av verksamheten och en nära relation

med dem sågs som viktig.

6.3. Förslag till framtida forskning

Även om denna avhandling bringat en mängd med information och svar om

designprocesserna i fallföretagen, har den på många sätt gett upphov till även mera

frågor.

För det första, då alla företag i denna studie var finska, blir resultaten bundna till den

finska kontexten. Föra att skapa en bild över designprocessen och designstrategier på

en mera allmän nivå, vore det av intresse att göra en fallstudie där alla företag kom från

olika länder och även olika kontinenter. Då produktspråk t.ex. kan anses svårare att

överföra från land till land (kultur till kultur), vore det av intresse att undersöka

designprocesserna hos företag med global verksamhet. Vidare, då internationella

designers inte steg upp som ett speciellt attribut i denna studie, vore det av intresse att
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studera företag i andra länder, för att se ifall det här var något allmänt, eller specifikt

för bara de här företagen i Finland.

Vidare, då det i intervjuerna kom fram olika sätta tala om design, som kommunikativt,

som utseendet, som ett hinder, som en möjlighet, som fast, som föränderligt o.s.v. –

skulle det vara av intresse att studera hur personer med olika roller inom företaget och

olika utbildnings samt karriärbakgrunder talar om design. Detta skulle kunna belysa

designs roll inom företagen vidare.

I tillägg till dessa förslag, skulle det vara intressant att göra en studie där man jämför

företag som inte är framgångsrika vad det kommer design, med de som är. Det kunde

bättre lyfta fram säregenheter i processerna som är speciellt betydelsefulla och viktiga

för företag som vill framgångsrikt engagera sig i design.
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APPENDIX 1 INTERVJUGUIDE

Förhandsfrågor:

Respondent:

Kön:

Position & arbetsuppgifter/roller i företaget:

A. DESIGNSTRATEGI

1. Hur skulle du beskriva designens roll i ert företag?

2. Har ni en specifik designstrategi? (Om inte, vad kunde den vara?)

B. PRODUKTUTVECKLING

1. Vad var den senaste produkten ni utvecklade? Berätta om det, hur gick det till?

2. Håller ni nu på och utvecklar någon ny produkt? Berätta om det!

3. Hur många olika versioner av en produkt utvecklas vanligtvis? (Vem väljer

vilken/vilka ser dagsljuset?)

4. Hur många olika produkter utvecklar ni samtidigt?

5. Jobbar samma människor med utvecklingen av en eller flere produkter

samtidigt?

C. DESIGNPROCESSEN

1. Hur ser designprocessen för en ny produkt ut?

2. Vilka olika steg/faser kan identifieras? Vad karakteriserar de olika faserna?

3. Vem är inblandad i de olika faserna?

4. Vad innefattar er F & U verksamhet?
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5. Hur ser ni på interaktionen mellan teknologi och design inom

produktutveckling?

6. Vad är de största utmaningarna i utvecklingen av en ny produkt?

D. KUNDENS/ANVÄNDARENS ROLL I PROCESSEN

1. Vilken roll spelar kunden i er produktutveckling?

2. Hur ser ni på marknadsundersökningar och deras roll i produktutvecklingen?

3. Hur ser ni på användartest under produktutvecklingen?

4. Sker det någon annan slags forskning i bakgrunden av produkternas

formgivning (annat än marknadsundersökningar och/eller användartest)?

E. SAMARBETSPARTNERS I PROCESSEN

1. På vilka sätt använder sig företaget av samarbetspartners i

produktutvecklingsprocessen? (Andra företag, designers, universitet)

2. Samarbetar ni med några högskolor kring design? (Hur ser det här samarbetet

ut? Varför gör ni det? Hur har det fungerat?)

F. ERA DESIGNERS

1. Hur  väljer  ni  de  designers  ni  vill  samarbeta  med?  (På  vilka  baser  anställer  ni

nya designers? Vad värdesätter ni hos en designer?)

2. Vilken bakgrund har de designers ni arbetar med? (Utbildning, nationalitet,

arbetserfarenhet)

3. Hur ser ett ”vanligt” förhållande med en designer ut? (Anställt för ett projekt, i

företaget, en specifik produkt)

4. Vad är relationen mellan designers och den högsta ledningen i ert företag?

(Träffas de? Finns det en dialog? Har den högsta ledningen ett intresse för

designen av produkterna?)


