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Det här examensarbetet verkar som en form av designerlathund för 
mig själv. En sammanställning och ett avstamp för min utbildning , min 
egen dokumenterade process i ett samarbetsprojekt inom industrin. 
Paralleller dras till om Malmstens utbildning är up-to-date i den allt 
mer branschglidande designerrollen. 

Arbetet är uppdelat i sex kapitel, där första kapitlet står för projektets 
avstamp, bakgrund och tillkomst. Det andra kapitlet handlar om vad 
design innebär för mig och en mer allmän beskrivning om design och 
hur designmetodiken eller processen kan se ut. 

I tredje kapitlet tar jag upp skillnaden mellan designstrategi och 
design och förklarar om vikten av ett designstrategiarbete inför den 
kommande formgivningsprocessen. 

Fjärde kapitlet är en infallsvinkel på hur företagsanalys och -profilering 
kan se ut och hur just det varumärket skiljer sig mot omvärlden. Med 
en större inblick och tajtare avgränsning kan resultatet bli säkrare. 

Slutgiltligen kommer vi fram till femte kapitlet som beskriver hur 
själva designarbetet med produkten för min uppdragsgivare kom till 
och dess väg fram. Detta arbete dokumenterar min process och minst 
lika viktigt - min utveckling och mina slutsatser. 

I det avslutande kapitlet behandlas analys, konlusion, diskussion och 
reflektion, där jag förhåller mig till syfte/målsättningen i början. 

Sammanfattning
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…och så kom den där dagen då vi skulle påbörja våra examensarbeten. 
Hur startar man egentligen, vad vill man göra och varför vill man göra 
det. Frågorna rullar runt i huvudet och kvar finns bara en ordentlig 
överkokt grötig massa som guckar omkring på vattenytan. 

Redan från början har det varit viktigt att analysera vad jag vill få ut av 
min utbildning, vad som sammanfattar den och hur man kan tillämpa 
den utanför skolans höga väggar; därute i verkligheten, i livet och 
framför allt hur mitt examensarbete kan komma till användning för 
andra och inte bara mig själv…

Under mina tre år på skolan har jag upptäckt ett ständigt växande 
intresse för strategier och analyser, kanske just för avsaknaden av dessa 
i utbildningsprogrammet. Jag har därför hållt mina ögon och öron 
öppna utanför utbildningsområdet och på egen hand försökt fylla de 
hålen. Mycket av mitt intresse har gått till den grafiska designsidan,  
om hur de arbetar med design och kommunikation via reklam eller 
budskap. 

Jag upplever att det på skolan ligger en stor fokus vid det konstnärliga 
segmentet och inte så stor vid exempelvis entreprenörskap. Om vi 
utbildar studenter med målsättningen att de ska starta eget företag 
kanske en större vikt kan läggas vid profilering eller kommunikation? 
Och hur är det egentligen med kreativiteten? Mäts den enbart i konst-
närlighet eller handlar den inte om idésprutning i alla dess former och 
kanske i någon form av öppenhet, spontanitet och associationsfrihet?

Eller handlar allt i slutändan bara om ens egna självförtroende?

Förord
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“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. 
The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones 
who see things differently. They’re not fond of rules. And they 
have no respect for the status quo. You can quote them, disagree 
with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t 
do is ignore them. Because they change things. They push the 
human race forward. And while some may see them as the crazy 
ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to 
think they can change the world, are the ones who do.”

  Apple Inc.

1. Projektbeskrivning
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1.1 Bakgrund 1.2 Syfte/Målsättning

Likt de flesta designers, uppfattar jag mig som problemlösnings-
fokuserad, men min uppfattning är ändå att jag skiljer mig från mina 
klasskollegor. Jag har uppfattningen om att de är mer konstnärligt 
fokuserade och designar utifrån sig själva, sina egna uppfattningar och 
inte tar steget utanför jaget. Jag vill även betona att jag inte ser detta 
som något felaktigt, men jag tror att det kan bli svårt efter utbildningen 
att stå sig bland den hårda konkurrensen med den infallsvinkeln. 

På Malmstens ligger huvudfokus på produkten och kanske inte lika 
stor på analysarbetet bakom. Efter varje projektredovisning har jag 
funnit mig själv fundera över frågan; Hur mycket handlar om själva 
produktens utformning och hur mycket handlar om problemlösning, 
gränssnitt, identitet och varumärke? Absolut beror slutproduktens 
utformning alltid på något, men oftast finns inga problemställningar 
bakom och begränsningarna har varit få. Personligen kan jag inte bara 
rita ytterligare en stol för att den är fin, utan för att jag vill jag göra den för 
någon form av förbättring. Kan den göras billigare, bättre, effektivare, 
kan slutprodukten vara bättre för användaren och hur? Varför? Vad är 
min infallsvinkel? Jag försöker lägga större vikt vid analysarbetet och 
problemidentifiering för att sedan låta formen växa fram beroende på 
förutsättningar och begränsningar. 

Efter branschens otroligt snabba utveckling under 2000-talet skulle jag 
gärna vilja testa och se om Malmstens utbildning fortfarande är up to 
date gällande hur designarbetet ser ut idag? 

Om jag inte missminner mig så förespråkar man ofta begreppet ”think 
outside the box” eller kanske mer som Apple säger det ”think different” 
i samband med design, men när det kommer till skolväsendet uppfattar 
jag allt ganska prestigefyllt och skrivet i sten. Det viktigaste målet för 
skolan borde vara att ge studenterna underlag och verktyg för att bli så 
bra de bara kan samt ge uttrymme för att de skall finna sig själva, sin 
egen unikhet - Att inte stöpa alla i en och samma form (vilket måste 
vara svårt, eftersom alla ändå skall bedömas efter just en och samma 
form). Min frågeställning är därför om Malmstens är up to date med 
sin möbeldesignutbildning. 

Min avsikt med det här arbetet är därför att testa om mina kunskaper 
efter tre år på Malmstens är tillräckliga och har givit mig rikligt med 
kött på benen inför inför ett riktigt case och ett liv utanför skolan 
isolerade tillvaro. 

Eftersom min resa har gått upp och ned vill jag att den här rapporten 
skall fungera som en form av designerlathund för mig själv, som jag 
kan gå tillbaka och titta på - en form av sammanfattning av den här 
utbildningen, mina tankar och funderingar och ett avstamp inför mitt 
kommande liv som yrkesverksam. Jag ser även att den kan komma att 
fungera som ett underlag för framtiden, att se och utvärdera hur jag 
tagit mig vidare från detta och förhoppningsvis gett mig en tydligare 
bild om hur jag som designer vill arbeta och vilken roll jag vill spela. 
Min vision är att den även kan bli användbar eller fungera för andra.
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1.4 Avgränsning

Nu är det här bara en erfarenhet jag baserar mitt arbete på och 
substansen blir därför inte vetenskapligt bevisad utan kommer mer att 
resultera i egna slutsatser. 

Designprocessen och produktutformningen har inte fått tillräckligt 
med tid på sig eftersom vi hade ett tidspressat schema med Lammhults. 
Rent krasst kan man säga att det var sammanlagt 10 dagar på hela det 
projektet - från första konceptidé till färdig produkt (tillverkningstiden 
är inte medräknad, men allt annat). Snabba vändningar men jag tycker 
ändå att materialet var tillräckligt som underlag för det här arbetet. 

Eftersom tidsaspekten generellt sett i hela kursen är ganska tajt får 
resultat och efterforskning lida lite. Detta arbete måste därför få verka 
som en sammanställning av ett designprojekt med paralleller dragna 
till min utgångspunk efter skolåren - därav titeln: Designerlathunden 
för mig. 

Jag säger inte att något är rätt eller fel, utan har i det här arbetet 
dokumenterat min process och mina personliga reflektioner. Att väcka 
en tankegång eller reflektion om ämnet hos läsaren är min önskan.  

I den löpande texten kommer jag referera produkt- eller möbeldesign 
som bara design för enkelhetens skull. 
          

1.3 Metod och Källor

Metoden blir att testa mina redskap och verktyg i ett riktigt samar-
betsprojekt med en producent/uppdragsgivare inom industrin. För att 
kunna göra detta behöver jag först sammanställa min syn på design 
och strategiarbete och hur jag förhåller mig till detta. I själva projek-
tdelen ser ni en variant på hur jag har tagit mig an just designstrate-
giarbetet med Lammhults och min väg fram till den färdiga produkten 
och i slutkapitlet sker analys, diskussion och reflektion.

De källor jag har använt mig av är till stor del egna anteckningar från 
föreläsningar vi har haft på skolan under dessa år. Mina egna slutsatser 
och personliga reflektioner över dessa samt konstant informations-
sökning inom områden som jag finner intressanta och håller mig 
uppdaterad i. Mina egna tankegångar efter tre år på skolan kommer 
definitivt att förekomma då det handlar om min personliga utveckling.  

Genom mötena nere på Lammhults har jag tagit tillvara på värdefulla 
erfarenheter och diskussioner med de personer jag träffat. Per 
Ljungblad, Per-Evert, Tommy, Stig och Jim. Dessa står för spetskom-
petens och kunskap som är svårtslagen samtidigt som kunskapsburen 
kunskap är svårt att sätta ord på. 

Jonas Osslund har varit bra stöd som handledare i min processdoku-
mentation och utvecklingsprocess. Han var också den som stod för 
första förmedlingskontakten med Lammhults. 

Jag har tittat mycket på information från Internet, med fokus på att 
bredda mitt eget synfält och detta har skett dagligen under tre års tid. 
Jag har även tittar på ett par utredningar och andra examensarbeten 
som dels rör designområdet och dels framtidsutveckling/omvärld-
sanalys, men har tyvärr inte haft personliga intervjuer eller kontakter 
med andra yrkesverksamma. 
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När jag, efter mer än ett decenniums yrkesverksamhet, tog beslutet 
att börja studera fanns det bara ett alternativ och det var Malmstens. 
Jag hade inställningen att om fokus ligger på bara ett område, dvs mö-
beldesign och att materialet var övergripande trä kan man djupdyka 
i just det området och lära sig något riktigt ingående och omfattande 
samt erhålla kunskap och verktyg för detta. Min inställning var och är 
fortfarande att det går sedan att appliceras till andra intressanta och 
aktuella områden. 

Idag kan jag nog härleda Malmstensvalet till att jag inte riktigt visste 
skillnaden mellan de olika designyrkena eller områdena och förvänt-
ningarna var därför höga. Eftersom vi har gått en yrkesförberedande 
utbildning skulle det nu bli intressant att se om jag hade tillräckligt 
med kunskaper inför det här lite mer riktiga uppdraget.

1.6 Förväntningar
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2. Vad innebär Design?

“We live in a society and a culture and an economic model that 
tries to make everything look right. Look at computers. Why are 
they all putty-colored or off-fucking-white? You make something 
off-white or beige because you are afraid to use any other color 
– because you don’t want to offend anybody. But by definition, 
when you make something no one hates, no one loves it. So I am 
interested in imperfections, quirkiness, insanity, unpredictabili-
ty. That’s what we really pay attention to anyway. We don’t talk 
about planes flying; we talk about them crashing.” 

  Tibor Kalman
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2.1 Bakgrund

År 2005 var den svenska regeringens temaår design. Genom att 
uppmärksamma oss medborgare på att våra vardagsobjekt är formgivna 
ville regeringen lyfta fram designerns roll i samhället. Detta ledde till 
en kampanj, där allt påvisades vara designat och idag refereras faktiskt 
det mesta till att vara just “design” eller “designat”, så kampanjen var 
nog lyckad i den bemärkelsen. Men... vilken roll spelar då designern 
och hur ser deras uppdrag/processer ut? I det här kapitlet kommer 
jag försöka sammanställa en allmän eller aktuell syn på design i vårt 
samhälle, vad design innebär och hur en designprocess kan se ut. 

När man söker på ordet design på Wikipedia får man förklaringen:
”Design eller formgivning är den estetiska och ändamålsenliga utform-
ningen genom en designer eller formgivare av hantverksmässigt eller 
industriellt framställda produkter och miljöer. Design är det interna-
tionellt brukliga begreppet för formgivning eller gestaltning. Syftet 
med formgivning och design är huvudsakligen att ge ett föremål eller 
en miljö en väl fungerande form, att underlätta dess användning, att 
optimera materialåtgången och att ge den ett tilltalande yttre. Det 
finns emellertid ingen accepterad definition av ordet design, då termen 
har olika betydelser inom olika designprinciper och användarområden.”

På SVIDs (Stiftelsen Svensk Industridesign) hemsida finns en något 
kortare formulering på deras definition av vad design är för något:
”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet 
och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med 
utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av 
varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.”

På SVDs kultursida kan man följa designjournalisterna Ingrid Sommar 
och Susanne Helgesons debatt om design som något mer än ett konkur-
rensmedel. Dom vill påvisa att “det råder en skriande brist på politisk 
helhetssyn ifråga om design, såväl nationellt som lokalt i Stockholm” och 
säger att politikerna ser på “design som ett uteslutande medel att förbättra 
lönsamheten, image och konkurrenskraft”. Och vill istället lyfta fram en 
annan sida: “sett från konsumenternas perspektiv handlar design om ett 
samhälle med etiska justa, långsiktigt hållbara konsumtionsmönster, om 
en brukskultur i toppklass.” 

Här kan jag hålla med om att politikernas syn är lite väl allmän och 
kanske storskalig. Om vi tittar på uppdelningen bland svenska företag 
är den övergripande andelen enmansföretagare eller mikroföretag och 
detta speglar sig mycket väl även i designyrket. En fundering som dyker 
upp i mitt huvud är då om större delen designers arbetar i enmans- 
eller mikroföretag hur kan man då se på design “som ett uteslutande 
medel att förbättra lönsamheten, image och konkurrenskraft”? .

Svenska företag
Stora företag, 0,1% - fler än 
250 anställda och omsättning 
över 40.000.000 EUR

Medelstora företag, 0,5% - 50-
250 anställda och omsättning 
under 40.000.000 EUR

Små företag, 2,9% - 10-50 
anställda och omsättning 
under 7.000.000 EUR

Mikroföretag, 21% - mindre än 
10 anställda

Enmansföretag, 75,6%

Källa: Ekonomifakta 2012
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För en möbeldesigner är svårt att finna någon definition eller specifi-
kation på vad som är just den designerns område. Malmstens skriver 
att man “arbetar främst med formgivning och designprocesser mot 
tillverkningsindustrin”, enligt Wikipedia är möbeldesign ”konsten 
att formge och gestalta möbler” och enligt utbildningsidan.se är 
definitionen ”en möbeldesigner formger möbler som han/hon sedan 
marknadsför och säljer. Alternativt arbetar designern som konsult med 
uppdrag av någon av de större möbeltillverkarna.” Av egen erfarenhet 
och uppfattning tror jag att många även går åt inredningsarkitektur-
shållet efter sina utbildningar. 

Industridesignern däremot arbetar ofta som en del i ett produktutveck-
lingsteam och samverkar med andra kompetenser för att utveckla nya 
produkter, system eller tjänster. Umeå Universitet beskriver själva de-
ras industridesignutbildning med orden: “Helheten kring produkten 
måste balanseras utifrån hållbar utveckling, användarens förutsättnin-
gar och emotionella behov, företagets mål och marknadens mål.” 

Den grafiska designern arbetar enligt LIUs formulering med “grafiska 
profiler, varumärkesutveckling, formgivning av informationsmaterial, 
trycksaker, grafiska webbapplikationer och design av grafiska användar-
gränssnitt för olika plattformar.” Efter utbildningen blir studenten “en 
kompetent och kreativ kommunikatör med gedigen teknisk kunskap 
om hur du bäst formger och får ut ett budskap med både avsändare, 
marknad, mottagare och omvärld i åtanke.”

2.2 Design för mig?

Innan jag började skolan var jag egentligen inte insatt i braschen. Min 
bakgrund som reklamationsansvarig på en stor möbel/inredningsbutik 
hade fått upp mitt intresse för design och hållbara konstruktioner. 
Vår egenproduktion hade gott rykte, men höll tyvärr inte måttet eller 
kvaliteten för dess goda rykte. Dagligen möttes jag av nya reklamma-
tioner att hantera. Jag hade god kontakt med våra producenter och 
kunder och förbättringar gjordes löpande i och med våra diskussioner 
och samarbeten. Jag såg en möjlighet till att utveckla denna förmågan 
och sökte mig därför till Malmstens möbeldesignutbildning. 

En fråga jag skulle ha ställt mig var egentligen vilken typ av designer jag 
ville verka som eller var intresserad av. För beroende på områden som 
kan upplevas som likadana kan innehållet och arbetssätt/metoder eller 
infallsvinklar se helt annorlunda ut. 

Exempelvis: 

En produktdesigner arbetar antingen med omfattande helhetslös-
ningar eller produktutveckling med fokus på bland annat: funktion, 
material, estetik, användar- eller målgruppsanpassning, produktion-
skrav, marknadskrav och ekonomi. Man arbetar ofta som produk-
tutvecklare inom eller mot industrin och kan fungera som en projek-
tledare som hanterar hela designprocessen från idé till färdig produkt 
och marknadsföring. Mälardalens folkhögskola har en bra formulering 
av sitt ‘innovation och produktdesignprogram’ som lyder: “Du lär dig 
att ta fram meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter. Produkter 
där formgivning och funktion samspelar till en helhet, som uppfyller 
dagens krav på miljöanpassning – hållbara produkter. Produkter som 
uppfyller höga krav från användarna och står sig i konkurrensen på 
marknaden.”
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2.3 Designmetodik

Jag måste här betona att jag inte tycker att designprocessen skall ses 
som något linjärt eller statiskt utan varieras och anpassas beroende på 
approach/infallsvinkel, uppdragsgivare och projekt. Dock tror jag att 
det finns en poäng i att på något sätt beskriva processen likt nedan-
stående för att få en tydligare bild av hur ett designarbete kan gå till. 

1. Utgångspunkt: Definiering av förutsättningarna som finns för 
arbetet. Här ingår tekniska, ekonomiska och personella resurser, men 
även tidsaspekter.

2. Användarstudier: Behovs- och funktionsanalys genomförs genom 
exempelvis omvärldsanalyser, kvantitativa och kvalitativa studier, 
intervjuer och tester med berörda användare, nätverk och media. 
Informationen analyseras sedan inför kommande steg. 

3. Koncept och visualisering: Med utgångspunkt av föregående stegs 
analyser utvecklas ett eller flera konceptförslag som presenteras och 
testas. Detta sker ofta i nära samarbete med andra kompetensområden 
för att få med ett produktions- och marknadsperspektiv. 

4. Utvärdering och konceptval: Utvärdering sker genom olika priori-
teringar, beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden, 
där alternativa förslag ställs mot varandra. Ett eller flera koncept väljs 
ut för vidare arbete och förberedelser inför presentationer påbörjas.

5. Justering och genomförande: Utvalda förslag vidareutvecklas och 
förankras hos nyckelpersoner. Slutgiltigt förslag presenteras, testas 
och utvärderas. Andra kompetenser tas in för att fastställa slutgiltiga 
underlag inför produktionsprocessen som sedan påbörjas. 

En interaktionsdesigner är enligt Linnéuniversitet den som “förstår, 
utformar och analyserar samspelet mellan människa och teknik. Det 
kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon 
har även en god förmåga att se hur människor använder tekniken, 
både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar våra liv. 
Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter vi människor har 
genom att utforma gränssnitt som stöder oss i vårt arbete.”

Jag hade ingen aning om skillnaderna men har fått en större insikt 
och förståelse för detta under egen nyfikenhet och intresse längs 
utbildningens gång. Jag vågar dock mig på att säga att alla designers 
kännetecknas av att dom arbetar strategiskt med en utvecklingsprocess, 
vilket oftast kallas för designmetodik eller designprocess.

Svaret på frågan om vad design är för något är supersubjektiv och 
svårdefinierad. Men jag kan hålla med om att SVIDs formulering 
att det används för “utveckling av varor, tjänster, processer, budskap 
och miljöer” ger en bra definition - om än ganska torr. Jag skulle säga 
att design för mig betyder att göra livet bättre för oss människor, vår 
omvärld och alla andra inblandade. Jag tror att vi som designers axlar 
ett omfattande ansvar och att syften som Cradle-to-Cradle design 
spelar en allt större roll. 

Rent varumärkesmässigt sett tror jag att resultatet av designar-
betet (formen) symboliserar mer en upplevelse/uppfattning av själva 
varumärket och fungerar som identitetsbärare. 
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6. Uppföljning och utvärdering: Alla parametrar utvärderas efter 
produktionsstarten för att optimera framtida förbättringar. Nya an-
vändarstudier och tester görs för att återkoppla till identitet och mål. 
Marknadsföringens argumentation anpassas till resultatet för att fram-
häva designarbetets fördelar. 
 
Rent visuellt skulle det kunna se ut som denna bild som jag har tagit 
från Avalon Industrial Design:

Är inte dom här designmetodikmodellerna ganska tråkiga egentligen? 
Visst, det är en utförlig beskrivning hur man metodiskt ska tänka och 
arbeta och detta är modellen som ofta används i utbildningssyfte. Även 
i verkligheten ser det säkerligen ut så här, men det är nog viktigt att 
betona att den finns i tusentals olika varianter och jag tror att varje 
design så småningom utvecklar en metod som passar just den. Rent 
kortfattat skulle man kanske kunna skriva:

Start: Problem
1. Tänk
2. Rita
3. Visa
4. Utvärdera
5. Tillverka
Slut: Lösning

 

2.4 Slutsats

Frågan jag ställer mig är om design bara handlar om produktens 
utformning eller handlar den egentligen mer om gränssnitt, 
användarvänlighet, identitet och varumärke, där formen beror på 
idéen och inte tvärtom. Egentligen måste nog alla områden beröras och 
beror av varandra för att en produkt eller tjänst skall kunna yttras som 
“god design”. 

För att produkten skall bli så pass bra som möjligt måste helheten fin-
nas där och för att helheten skall kunna identifieras och sedan förm-
edlas krävs grundlig research; utan den finns ingen substans. Ju mer 
metodiskt man arbetar under utvecklingsprocessen, desto mer mate-
rial och besvarade frågor finns det för den kommande lanseringen och 
marknadsföringen. Tydligheten och kommunikationen blir självklar 
för alla inblandade, både internt och externt och framför allt uppehålls 
syftet med produkten eller tjänsten genom hela arbetet. Det vill säga 
- det krävs bra mycket mer än att bara sitta och rita möbler utan ett 
syfte eller mål. 

Desingerns yrkesroll är idag större än bara just en formgivare och jag 
tror att vikten av ett grundligt designstrategiarbete påverkar produkten 
och varumärket oerhört. I nästa  kapitel kommer jag därför göra en 
liten djupdykning i detta område. 

“Designing is easy. Getting people to trust you and invest their hopes 
and money in your vision takes a bit more”

   Alexander Isley Inc.
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3. Designstrategi

   “Do not repeat the tactics which have gained you one victory, 
but let your methods be regulated by the infinite variety of cir-
cumstances.”

  Sun Tzu, 490 BC
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3.1 Bakgrund

Enligt sajten wikipedia ser vi att ordet strategi härstammar från det 
grekiska ordet strategi’a. Ordet kopplas samman med de planer som 
hela krigsmakten följer under ett krig (d.v.s. ledningen, som idag kallas 
för operationer) och kan direktöversättas till krigsföringskonst. Sedan 
1800-talet har dock strategi breddats och används flitigt även inom an-
dra områden. För att förtydliga det än mer och tydligöra innebörden 
av strategin kan citatet “taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är 
konsten att vinna ett krig” hjälpa till. 

Att det finns grundläggande planer och strategier är nästan ett måste, 
men det är även viktigt att betona att inget är skrivet i sten, allt behöver 
förändras vid behov. Bokstavligt talat är företagsstrategi en plan över 
hur företagets resurser ska användas för att uppnå sina mål och urskilja 
sig från konkurrenterna. 

I detta kapitel vill jag dock tydliggöra vikten av designstrate-
giarbetet i en designprocess. I en designstrategi, utifrån ett 
designperspektiv, kan vi identifiera och analysera förutsättnin-
gar, trender och tendenser inom dessa nedanstående om-
råden. På så sätt tydliggör vi bilden av varumärkets värden och 
identitet och därigenom skapar starkare produkter eller tjänster: 

Ekonomi - tid, material och tillverkning
Etik - miljö och socialt ansvar
Estetik - form, uttryck och trender
Ergonomi - tillgänglighet, behov 
Teknik - tillverkning och material
Marknad - framtid och konkurrens

3.2 Varför designstrategi?

För att ett varumärke ska finnas måste företaget ha någon sorts identitet 
och identitet handlar i sin tur om att utstråla en stabil helhet oavsett om 
det gäller en person eller ett varumärke. För att uppnå detta krävs ofta 
en lång tid av konsekvens gällande sina värden och budskap. Snabba 
vändningar i varumärkets profil riskerar därför att omkullkasta hela 
företagets satsning. Dock får varumärket aldrig avstanna i sin utveckling 
och det krävs en enorm flexibilitet i rådande klimat. Produktcyklerna 
blir kortare och sker allt snabbare och större vikt läggs vid emotionella 
värden. 

Designstrategin kommunicerar kanske inte direkt med konsumenten 
utan inriktar sig istället på att varumärket kommunicerar rätt upplev-
else med sina produkter till konsumenten. Däremot kommunicerar 
resultatet av designstrategiarbetet direkt med konsumenten samtidigt 
som den förmedlar ett budskap och en helhet. 

Genom designstrategin blir designerns roll därför att skapa ett helhet-
stänkande mellan design (form) och varumärke (företagsstrategi). För 
att kunna detta måste man vara insatt i frågor som: Vart är företaget 
på väg, vilka når det idag och vilka vill de nå i framtiden? Enklare 
beskrivet som de klassiska sex korta frågorna som ofta förekommer i 
designarbetet: Vad, Var, Vem, Hur, När och Varför? Kan vi identifiera 
och svara på dessa frågor har vi kommit i mål och förutsättningarna för 
själva formgivningsarbetet kan starta.

Idag ser vi trender på en ökad medvetenhet hos konsumenterna som i 
sin tur leder till högre krav på innovation, kvalitet och nytänkande för 
varumärkena. Samtidigt hårdnar konkurrensmarknaden och företa-
gen tvingas göra om och anpassa sina strategier. Detta ställer betydligt 
högre krav på alla inblandade. 
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Vi som designers kan som sagt tidigare inte längre bara göra en “fin” 
stol för att vi tycker att den är fin, utan den måste ha större värden än så 
och uppfylla något nytt för att den ska kunna produceras. 

I ett strategiarbete kan vi även ställa företaget frågor som liknande: Hur 
säkrar ditt företag kundvärdet i produkter och tjänster? Vem tar ett steg 
bakåt och övervakar att kundernas upplevelse är i linje med företagets 
önskade marknadsposition? Hur många företagsstrategier, värden och 
liknande är så pass uttalade, formulerade och lättillängliga att medar-
betare och konsulter kan föra varumärkets budskap vidare? 

Alltså med designstrategin får du hjälp till att göra produkter som är 
mer verksamhets- och målfokuserade och till sist lämpliga för brukaren. 
Betänk dock Sir Winston Churchills citat: 

             “However beautiful the strategy, you should occasionally look at              
               the results.”
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“Ett unikt varumärke förutsätter ett unikt strategiskt tänkande och då alla 
företag är unika på sitt sätt bör ju designstrategin vara anpassad därefter. 
Genom att titta på företaget utifrån olika parametrar kan vi tydliggöra 
och urskilja varumärket från andra konkurrenter och se hur de står sig 
på marknaden. I det här kapitlet finner du ett exempel och en del av ett 
strategiarbete.”

4. Samarbetsresearch 
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4.1 Varumärke 4.2 Lammhults business policy

Lammhults Möbel AB must:

Work Environment and Social Responsibility

Varumärket: En omfattande helhetsbild av företaget ökar förståelsen i 
alla led. Sätt dig in i områden som företagsstruktur, omsättning, vision, 
målgrupp, plats, osv. Titta på vad företaget säger om sig själva, stämmer 
den bilden med verkligheten? Vad finns det för verksamhetsmål, såväl 
kort- som långsiktigt? 

Lammhults är ett gediget företag som har funnits registrerat sedan 
1953. Deras affärsidé är att “utveckla och marknadsföra funktionella 
möbler med internationell design för företag och organisationer med 
höga krav på kvalitet och miljö. Detta görs i samarbete med formgivare 
från främst Norden, men också Europa” 

På deras hemsida kan man se att hela kommunikationen sker enbart 
på engelska och dom lägger en stor vikt vid det historiska hantverk-
sarvet från just Smålandslokaliseringen. Detta påvisar en internationell 
marknad som målgrupp i stort, vilket faller samman med att 67 % av 
omsättningen exporteras. I verksamhetsberättelsen ser vi att företaget 
ska växa organiskt med 10 % om året. Främst skall ökningen ske genom 
en högre marknadsnärvaro på just exportmarknaden. De ska även ha 
en fortsatt hög takt i produktutvecklingen, en hög kundservicegrad 
samt ett attraherande marknadsföringsmaterial. 

Den grafiska profilen känns stabil och trygg och detta går ihop med 
produkterna. Lammhults säger att dom ska leverera den bästa designen, 
med det bästa materialet, i det mest moderna och kostnadseffektivaste 
sättet. Generellt sett ger Lammhults en trovärdig bild av sitt varumärke. 

always keep its customers and other stakeholders in focus,
always abide by the law and other requirements, preferably 
staying one step ahead of legislation,
work daily on the continual improvement of its business 
operations,
always consider the working environment, sustainability, 
the environment and quality aspects before deciding on changes 
and major investments,
continually improve employee competence, awareness, 
work satisfaction and professional pride, and pursue active 
cooperation with its suppliers concerning social responsibilities, 
sustainability, the environment and quality.

We strive for good cooperation between employer and employee 
with opportunities for influence, personal development and 
variation.
We work systematically to ensure that everyone is able to enjoy 
work and develop personally, and to prevent illness, stress 
disorders and repetitive strain injuries as well as other physical 
and psychological injuries.
We comply with the UN’s Global Compact and demand that our 
suppliers do the same.
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4.3 Lammhults business policy

Environment

Quality

The keywords behind our success

We work with timeless designs for long product life, thereby 
reducing the consumption of resources.
We strive to prevent pollution in all of our processes.
We develop and produce products from sustainable materials 
that have the smallest possible environmental impact, do not 
result in waste but which can be recycled as materials or energy.
We work to successively reduce the environmental and climate 
footprint of our production facilities.

We provide quality products with long product lives that always 
meet customer expectations.
As individuals we work according to the “Right Every Time” 
principle in all of our processes.
We see improvement efforts as a natural part of business 
operations and all of our employees get involved.

CUSTOMER INSIGHT
PASSION

INNOVATION 
PRESENCE

4.4 Omvärld

Omvärld: Vilka utomstående faktorer finns, som företaget inte kan påver-
ka själv, men som kommer att påverka/påverkar branschen. Hur ser det 
ut med export- och importreglerna? Ser vi några kommande trender som 
påverkar negativt eller positivt. Låg- eller högkonjunktur? Har det skett 
någon innovation som påverkar branschen? Rör även frågor liknande 
ekologi, sociokultur och teknik. 

Fler och fler beslut som påverkar samhällsutvecklingen fattas globalt. 
Det kan röra frågor som miljö, upphovsrätt och telekom-områdets 
infrastruktur. EU fokuserar på politiska frågor som rör den inre 
marknaden och konkurrens, likt Sverige - allt handlar ju om att överle-
va som stat. Globaliseringen kan leda till att internationella kopplingar 
mellan företag och medier blir fler och det asiatiska inflytande växer 
samtidigt som USA får en mindre global makt. Detta påverkar han-
delsvillkoren stort.

I Sverige ser vi trender som tyder på att samhällsauktoriteter försvagas 
genom att större organisationer tappar folkligt stöd; det kan handla om 
politiska partier, fackföreningar eller Svenska kyrkan. Auktoriteter som 
exempelvis apoteket eller äldreomsorgen konkurreras ut på ett helt an-
nat sätt och Internets utveckling utmanar etablerade principer, men 
väcker samtidigt frågor som integritet och upphovsrätt. 

Trenderna inom design blir allt snabbare och styrda av identitet eller 
livsstil. Företagen blir mer beroende av konsumenternas gillande. I och 
med den ekonomiska krisen 2008-2010 stannade hela konsumtion-
sindustrin av och möbelindustrin drabbades hårt. Lammhults stod sig 
dock relativt bra och detta kan bero på deras stabila företagsstrategi 
samt höga samarbetsförmåga med redan befintliga kunder. 
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4.5 Konkurrent

Konkurrent: Hur urskiljer varumärket sig gentemot sina konkurrenter 
och hur kan vi dra nytta av deras svagheter och styrkor? Vad väljer våra 
kunder när dom inte väljer oss? 

Rent allmänt sett har möbelindustrin i Sverige samlats inom ett om-
råde, de Småländska skogarna. Vilket gör att deras företag andas och 
värnar för hantverket, historian och arvet. Det här sammansvetsar dom 
alla i ett liknande tänk i sina företagsstrategier och för ett otränat öga 
kan det vara svårt att hålla reda på varje företags spetskompetens.
Skillnaderna blir nog tydligare om jag gör en konkret jämförelse med 
en av deras konkurrenter - Swedese. 

I stort riktar Swedese in sig både till hem och offentlig miljö samtidigt 
som Lammhult verkar nästan uteslutande mot offentlig miljö. Går vi in 
på företagsprofil och sortiment ser vi att respektive företag har utveck-
lats med avstamp i sin egen historia och dess förutsättningar: 

Swedese grundades och byggdes upp av bröderna Yngve och Jerker Ek-
ström under 1940-talet. Företagsfilosofin är idag densamma som då. 
Dom vill skapa “vackra möbler för framtiden med avstamp i en modern 
skandinavisk tradition. Med framåtblickande formgivare som delar den 
tidlösa idén om den arkitektoniska helheten.” Deras produktion präglas 
av fabrikens förutsättningar och skiktlimmat trä är deras historia. Mö-
blerna upplevs mer som “hemmamiljö” än som “offentlig miljö”, men 
lämpar sig bevisligen för både och. 

Lammhults har även dom utvecklats från 1940-talet. Grundfilosofin 
har ändrats under tidens gång men sammansvetsas ändå hantverkshis-
torian. Fabriken är framtagen och anpassad till stålrörskonstruktioner 
och det är här dom är starka och urskiljer sig från Swedese och andra 
konkurrenter. 

Deras designfilosofi formuleras: “we cooperate with some of the lead-
ing contemporary furniture designers. What we accoplish together shall 
be elegant, effective and eco-friendly. Good design surprises in a posi-
tive way, it moves barriers, it makes the impossible possible.” - även här 
urskiljer dom sig ganska mycket på sättet dom uttrycker sig, trots att 
båda företagen säger nästan samma sak: moderna, eleganta/vackra och 
kvalitativa möbler. 

Lammhults känner sina konkurrenter väl och på ett personligt plan 
och vice versa. Tack vare att dom är så pass etablerade är dom ock-
så tydliga i sin profil gentemot konkurrenter och konsumenter. Vid 
produktutvecklingen görs efterforskningar för att inte trampa över i 
och hamna i någon annans område. Dock upplever jag att generellt att 
branschen tar efter varandra just för att man följer en trend eller börjar 
använda det där nya materialet eller -kombinationen. Ett konkret ex-
empel kan vara när Vitra lanserade Bröderna Bouroullecs soffa Alcove. 
Efter den lanseringen har branschen upptäckt behovet av avskärning 
och idag finner vi att många har skapat sin egen variant av den funk-
tionen i sina produkter. 
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4.7 Marknad

Marknad: Marknaden kan bokstavligen beskrivas som den plats där kö-
paren och säljaren möts för att göra en affär till ett pris, som de båda kan 
acceptera. Hur ser egentligen den marknaden ut för det här varumärket? 
Spelar de över olika marknader? Har det skett några större förändringar 
inom den senare tiden, eller ser vi några kommande trender som kan 
påverka? Marknaden styrs i sin tur av vem som handlar och till vad?

Konsumenternas tillgång till en mobil uppkoppling och sociala me-
dier gör det lätt och snabbt att få tillgång till rekommendationer och 
information. Detta gör att marknaden styrs av hård konkurrens och 
varumärkets värde och trovärdighet spelar en allt större roll för var dag 
som går. Dock tror jag att Lammhults, som riktar sig till den offentliga 
miljön, och i stort sett inredningsarkitekter, inte påverkas så mycket 
av just den personliga identiteten. Dom är fortfarande ett starkt var-
umärke, med gott rykte, men tror jag att mycket att deras försäljning 
bygger på bra samarbete med sina befintliga och nya kunder (köparna) 
samt en hög marknadsnärvaro. 

Platsen för försäljningen spelar en stor roll och har variabler beroende 
på segmentering; positionering, demografi, struktur, personlighet, till-
gänglighet osv. I Lammhults fall går 67 % av den årliga försäljningen på 
export och detta gör att de påverkas mycket av det som sker på världs-
marknaden. Men trots påvisade lågkonjunktursperioder har de stått 
sig bra på marknaden just genom den goda leveransförmåga och höga 
marknadsnärvaron. 

I vilket fall som gäller det att fiska där fisken finns, med rätt typ av bete, 
för att kunna fånga in gammelgäddan. 

4.6 Konsument

Konsument: Hur ser kunderna ut egentligen? Vem är det som köper, äger 
eller använder produkten och hur ser behovet ut? Vad påverkas dessa av? 

Konsumenterna ser olika ut beroende på vem det är som köper, an-
vänder eller äger produkten - kan enstaka fall vara samma person, men 
oftast inte inom en större upphandling. Genom att besvara frågorna 
vad ska vi säga, hur ska vi säga det och till vem ska vi säga det får vi en 
tydligare bild av målgruppen. En intressant trend visar på att hela 80 % 
av alla beslut som tas idag är påverkade av barn och det vore intressant 
om detta går att översättas till beslutstagaren i detta sammanhang. 

Köparen - Tar inga egna initiativ utan är den som utför köpet under 
påverkan av användaren och ägaren. Kan i sin tur svara för samman-
ställning och presentation av produkten inför dessa. Upplevelsen av 
produkten avgör dock köpkraften och ju fler frågor som besvaras mo-
tiverar varför dom väljer just en viss produkt. 

Användaren - Är ofta initiativtagaren till produkten, han/hon identi-
fierar ett problem eller behov som sedan ska lösas. Fungerar som 
påverkare eftersom dom ska bruka produkten och är inte dom nöjda så 
kommer det slå tillbaka på köparen och varumärket. Idag är behovet att 
kommunicera via produkter stort. Du signalerar om grupptillhörighet 
och identitet. Användaren vill ta del av den historia varumärket 
förmedlar och likaså kan användaren även symbolisera vad man inte 
står för genom att göra ett aktivt val att välja bort något. 

Ägaren - Här är beslutsfattaren som ger order om att inköp kan ske. 
Han/hon fastställer köpkriterierna och står för budgeten. 

21
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4.8 Upplevelse och produkt

Upplevelse och produkt: När vi har kommit hit börjar man utarbeta just 
vilken upplevelse vi vill förmedla. Detta kopplas direkt samman med 
produkten just då den står för budskapet i förmedlingen mellan varumärke 
och konsument. Hur och vilket budskap ska förmedlas och till vem? Rör i 
stort frågor som pris, plats och påverkan. Målgruppen tydliggörs och till 
sist utarbetas helheten, produkten. Material, taktilitet, interaktion osv.  

I dagens medvetna klimat behövs något mer än bara prestanda och en 
snygg förpackning, en ny produkt måste erbjuda någon form av för-
bättring eller innovation. Fokus ligger på bruket av produkten i form 
av ergonomi, hållbarhet, funktionalitet och användarvänlighet. Ofta är 
det bättre att lösa ett problem riktigt bra än att försöka få in så många 
funktioner som möjligt. 

Det är viktigt att ge konsumenten något som de inte förväntat sig. För 
att kunna skapa något nytt läggs därför en stor vikt vid användarstudier 
just att ringa in och identifiera konsumentens behov och finna ut vad 
dom kommer att vilja ha innan dom själva identifierat det. Det mest 
optimala borde vara att finna och identifiera det icke-uttalade behovet 
som finns. Lammhults har varit nyskapande i många av sina produkter, 
men jag uppfattar att dom generellt är lite svagare på att marknadsföra 
detta vid jämförelse med exempelvis Blå Station.  

Lammhults värderar en klassisk och tidlös design och tummar inte på 
kvaliteten. Dom arbetar efter uttalade värdeord som: kundinsikt, pas-
sion, innovation och närvaro. I deras produktserie ser vi en bra sam-
manstrålning av bord, stolar, fåtöljer och soffor - alla med metallun-
derrede och nästan alla med en anda av tidlöshet - precis som dom 
utlovar.  
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5. Designprocess Lammhults
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5.1 Bakgrund - förutsättning

Väl nere i Lammhult träffade jag Per Ljungblad, Lammhults nya 
produktutvecklingschef. Han visade mig fabriken och talade om 
tekniker, metoder, material. Jag fick kontakt med viktiga nyckelper-
soner inför kommande prototyptillverkning - Tommy ansvarar för 
metallarbetet och Stig ansvarar för tapetseringsarbetet. Jim är en del av 
produktutvecklingsavdelningen och arbetar med Per. 

Efter mötet med Per undrade jag egentligen om det fanns något där. Jag 
hade fått en ganska gles, muntlig brief om en bänk, som egentligen inte 
gav så mycket mer än en hint om kanske något nytt eller nytänkande 
och kanske olika höjder. Självklart beror det på min osäkerhet eller 
oerfarenhet i den här typen av samarbete, men när jag i efterhand 
tittade på orden som jag skrev ned under vårt samtal fanns det viss 
substans att fånga upp. Jag brukar alltid föra anteckningar, men kanske 
inte aktivt analysera de, men här förstod jag vikten av det. Nedan följer 
utvalda ord från anteckningarna följer en personlig tolkning efter 
respektive ord. 

Prestigeprodukt: En prestigeprodukt behöver inte alltid vara en exklusiv 
produkt, men den står för något som andas status eller identitet. Ibland 
kan exempelvis ett exklusivt material sända ut helt fel signaler. Det är 
därför viktigt att ringa in och förmedla rätt känsla, image eller budskap 
med produkten. 

Varumärke: Lammhults är ett stabilt och gediget varumärke med ett 
tydligt budskap. Dom vill göra klassiska möbler av hög kvalitet med 
god design. 

Nytt, finurligt, lekfullt: Vad är det för produkt som står ut i mängden? 
För att kunna fånga in betraktaren, få personen att stanna upp, le eller 
känna något av något slag krävs något mer, något annorlunda/nytt. 

Estetik - En subjektiv uppfattning av ett specifikt föremål. Om det skulle 
finnas en form av kollektiv uppfattning av skönhet och konst krävs att 
begrepp utreds och ställs i relation till varandra. Människan kan dock 
kanske påverkas till att tro sig tycka att en viss stil är tilltalande via 
medier och liknande. Det går dock inte att lura ens egna känslor när 
man står inför något hisnande eller nervpirrande - när man känner 
något på riktigt. 

Tidlöst: Den här är svår eftersom trender kommer och går. Det vi ser 
som klassiker idag likt design som Ekströms Lamino, Jacobsens Sjua, 
Mathsons superellips och liknande, säljer hur bra som helst idag, men 
kanske inte igår eller imorgon. Det som är bra med ett företag likt 
Lammhults är att dom har funnits länge på marknaden och kan plocka 
upp gamla varumärkesbyggande produkter i sortimentet för att skapa 
ett nyvärde kopplad till historian. 

Behov: En ny produkt måste fylla ett befintligt behov eller ett lokaliserat 
behov. Ytterligare en kontorsstol är inte försvarbar, hur snygg den än 
må vara. Det kan exempelvis vara att göra stolen mycket bättre, men 
samtidigt billigare, enklare sagt än gjort dock. 

Mobilitet/flexibilitet:Produkterna inom offentlig miljö måste kunna 
fylla behovet hos arkitekterna. Genom detta försöker man göra så 
flexibla och mobila lösningar som möjligt - en anpassning för att passa 
in under rådande marknad. 

Kommunal konservatism: Det kommunala området känns lite eftersatt. 
Statliga eller kommunala verksamheter gör längre investeringar och 
hinner inte följa trender i samma takt som inredningsarkitekturen 
rör sig i. Min bild av dessa verksamheter är fortfarande möbler i 
formpressad bok och björk, med blått eller rött tyg. 
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Jag har svårt att tro på att en designer kan åstadkomma innovation bara 
genom att arbeta utefter sina egna tycken och tänken. Genom att kliva 
ur jaget och blanda in flera kompetenser och erfarenheter kan man till-
sammans ta det till en nivå som man aldrig kunnat nå ensam. Frågan 
“vad jag vill uppnå med min design” kvarstår ändå alltid för designern 
att svara på.

I det här projektet och examensarbetet kommer det vara snabba puckar 
så någon innovation blir svåruppnåelig. Som Swedeses VD Peter Jise-
born passande uttrycker det: “Att ta fram en riktigt bra designprodukt 
är en stor investering, tids- och kostnadsmässigt, för både formgivare och 
producent.” Det finns dock inga hinder som säger att en bra idé inte kan 
komma till i ett tidspressat schema, men den kräver alltid vidareutveck-
ling, anpassning och utvärdering innan slutprodukten blir optimal. 

Jag hade nog hoppats på en större eller mer omfattande diskussion 
angående uppdraget, men hade nog inte tillräcklig erfarenhet för att 
förstå det. Efter mötet nere på Lammhults hade jag fyra dagar på mig 
att skicka över konceptidéer. Istället för att stanna upp och tänka efter 
på det analytiska researcharbetet innan mötet och koppla ihop det med 
Pers ord skickade jag istället över åtta konceptidéer med bara en vag 
eller snabb tanke bakom. 

Enligt Per behövde inte idéerna passa in i Lammhults sortiment och 
jag behövde inte tänka offentlig miljö. Idéerna bestod därför till hälften 
av konstruktioner med tråd och till andra hälften av rörkonstruktion. 
Efter detta sänt mail kom jag att tänka en sak... Varför jag inte hade bes-
varat de klassiska frågorna som alltid ingår i designarbetet. Kan detta 
vara generalfel 1? (I den kommande löpande texten kommer jag öppet 
och tydligt att påvisa mina brister som ett generalfel och följt av en 
siffra. Detta för ett tydliggöra reflektionen senare).

•	 Vad ska vi göra och varför?
•	 När gör vi det och varför?
•	 Var gör vi det och varför? 
•	 Hur gör vi det och varför?
•	 Till vem gör vi det och varför?

5.2 Designerns (min) roll
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Här i Etapp 1 följer en kort sammanställning på konceptidéerna som 
skickades iväg till Per Ljungblad. I samband med ivägskicket beton-
ades också detta av mig: “Här kommer första utkastet av skisserna. Det 
är mer idéer än rena förslag men hoppas att det finns någon idé som är 
värd att utveckla och bygga vidare på. De första fyra förslagen bygger på 
metalltråd i underreden och de resterande fyra är rörkonstruktioner. Det 
är bara att höra av dig när det kommer frågor...”

Det var som sagt tidigare snabba vändningar och materialet var väl inte 
riktigt presentabelt, men jag tyckte ändå att det var bra att börja någon-
stans så vi fick se vilken typ av feedback som skulle återkomma. Den 
input följde var dock väldigt konkret. “vi har gått igenom dina förslag 
och tycker att vi skall gå vidare med koncept 7. Denna produkt känns 
mest ”Lammhults” och passar vår prototypverkstad bäst.”

Generalfel 2: Förslagen mottogs som produktidéer och inte som kon-
ceptidéer, men det var ju inte så konstigt. Det var inga varianter av 
förslagen utan bara en produkt med en idéförklaring. Produkterna var 
i mina tankar underminerade och skulle utvecklas och jag tänkte inte 
ens tanken på att ge en mångfald i dessa idéförslag. Kommunicera bät-
tre och tydligare. Det är svårt via mail och ju tydligare desto bättre. 

Generalfel 3: Skicka eller maila aldrig över förslag! Återkopplingen 
om varför dom väljer ett förslag framför det andra kommer aldrig att 
komma fram i en mailkonversation och sådan information kan vara 
avgörande för arbetets utgångspunkt. Det absolut bästa är att åka till 
ett personligt möte och ha en riktigt presentation, trots att det bara rör 
sig om en infallsvinkel eller start. I en sådan kommunikation kan man 
finna de små variablerna som är helt borttappade och bortglömda i ett 
mailsvar. I en öga-mot-öga presentation skärper man dessutom mate-
rialet markant. 

Generalfel 4: Döp inte förslagen. Håll det klart och tydligt var som är 
tanken bakom, men styr dom inte med namn om du inte vill göra det 
förstås. I min strategi hade jag inte ens tänkt tanken på att jag hade döpt 
förslagen inkonsekvent och eftersom Lammhults håller på med offen-
tlig miljö kanske de automatiskt tittar mer på ett förslag som heter så. 

Genralfel 5: Jag behövde inte tänka på Lammhults sortiment... men 
kom igen - det är väl självklart att man alltid ska ha det i åtanke och 
framför allt se till deras produktionsmöjligheter! Produktionsmöjli-
gheterna är förutsättningarna för att ett förslag skall kunna komma till. 
Det kan absolut handla om någon ny form av produktion, men då ska 
jag veta exakt hur det ska gå till och gå att genomföra, säkerligen ett 
stort plus om man kan kostnaden för detta också. 

5.3 Etapp 1
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“Metalltråden formas glest i portaler likt bågformade brokonstruktioner 
och kopplas ihop nedtill i varje hörn. Ett skirt och spänstigt uttryck som 
ger en känsla av rymd och lätthet. Om man låter ljuset falla på bänkens 
underrede speglas skuggorna som lövträdens tomma kronor om vintern.”

Koncept 2 - skirhet

“Genom att koppla ihop och isär trådarna skapas en känsla av illusioner 
som inte riktigt går att ta på. Tunnare kontra tjockare och i samma veva 
ändrar sig mönstret, som aldrig tar slut. Varje bänk är sin egen ö och 
fungerar både i grupp och som solitär.”

Koncept 1 - illusioner
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“En diamantformad plymå ger ett starkt uttryck med sina “slipade” faset-
ter. Perfekt matchad av underredets tunna metalltråd lyfts den upp eller 
hålls på plats och ger en lyxig och exklusiv känsla. Kan komma i komplet-
terande former, format och utförande. Utmaningen ligger i att få fram 
varje fasetts vinkel så ljuset faller olika på ytorna.”

Koncept 3 - fasetter

“En svällande fyllning som har trycks ut genom trådmönstret till ställnin-
gen. Strukturen ger ett rikt skuggspel på undersidan av den i övrigt enkla 
sitt ytan. Taktiliteten bjuder in betraktaren till att slå sig ned på bänken 
och ta sig en närmare titt på den.”

Koncept 4 - struktur
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“En lös madrass med känslan av att den sakta singlat ned från himlen 
och lagt sig tillrätt a på underlaget; likt en luftballong som tömts på luft 
och sakta lägger sig ned över gräset på ängen. Underredet upplevs stabilt 
och omhändertagande. De olika sitt höjderna ger den snabba mötesplat-
sen eller skapar avställningsyta för kanske anteckningsboken, datorn eller 
väskan.”

Koncept 6 - underrede kontra dyna

“Oftast läggs all fokus till ovansidan och undersidan glöms av, döljs eller 
göms undan. Genom att låta dynorna/ryggstödet löpa genom sitsen och 
ut på undersidan väcks nyfikenheten och medvetenheten om den andra 
sidan. Bänken har inte längre något att dölja utan en öppenhet och lek-
fullhet formar sig och bjuder in. Tankarna löper till gamla hus som med 
tidens gång sakta men säkert sätt er sig i marken eller underlaget och 
bara blir starkare med åren. Den har fallit in till sin naturliga form.”

Koncept 5 - transparans
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“Med en synlig ramkonstruktion skyddar man de känsligare textildelarna 
både mot smuts och slitage. Genom ett lägre ryggstöd avlastar man trötta 
gamla ländryggar och när man ska resa sig upp finns där ett automatiskt 
handtag som stöd. Den smalare sittdelen är perfekt för barn eller mindre 
personer som annars måste sitta ute på kanten av sitt möbeln för att inte 
behöva ha sina ben rakt ut. En assymetrisk form kan variera möblerin-
gen i oändlighet i annars kanske lite stela miljöer. De lösa dynorna kan 
tapetseras med olika nyanser eller textiler för större lekfullhet alternativt 
bytas ut vid behov.”

Koncept 7 - offentlig miljö

“I ett så enkelt utformande som möjligt blir något litet det speciella.
Genom en krök eller knyck någonstans på underredet kanske man kan 
skapa något intressant i en annars så vanlig vardag. Genom den där uni-
ka detaljen eller utmaningen i materialet kan man finna det kommande 
klassiska och tidlösa.”

Koncept 8 - enkelhet
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5.4 Etapp 2

Ny kula med koncept 7, som nu blivit produkt 7; en bänk för upprätt 
sittande inom offentlig miljö likt väntrum, sjukhus, kommunverk-
samhet eller skolor (var & vad). Syftet är att den ska passa människor 
i olika längder och ålder och dessa platser härbergar alla olika typer 
av människor (vem). Den assymetriska formen hjälper annars stela 
miljöer att kännas lite mer omhändertagande och inte så folktomma. 
Meningen är att slitytorna, kanterna ska täckas av och skyddas av 
metallstommen och dynorna som klarar mindre slitage skall kunna 
bytas ut vid behov. De separata dynorna kan också varieras med olika 
textil för att skapa ett mer lekfullt intryck (varför & hur).

Genom att arbeta mycket med formen och proportionerna insåg jag 
snabbt att höjdvariationen mellan de båda sidorna inte skulle fungera 
om det var för stort mått. Jag drog ned rejält på detta, men ergonomin 
fick inte ta skada. Visst ska det vara ett upprätt sittande och ingen loung-
ekänsla, men det ska samtidigt inte vara obekvämt att sitta där. Skulle 
möbeln placeras i ett väntrum i sjukhus kommer känslan av obehag 
kanske automatiskt och då borde man inte oroa sig för att man sitter 
obekvämt eller befinner sig i en stel och osympatisk miljö.  

Innan materialet skulle skickas över hade jag sex dagar på mig. Vilket 
blev extremt tajt för här gjorde jag generalfel 6: jag gjorde tusentals 
försök till att rita plymåerna i 3D, vilket var helt och hållet onödigt 
och tidskrävande. Prioriteringsområde och fokus försvann. Jag skulle 
istället ha lagt fokus på fullskaletester  angående dimensionerna så en 
mer exakt ritning hade kunnat göras. 

Ironin var i för sig hög för i samma veva som jag ritar på en stol för 
väntrum eller sjukhus och likande hamnade min lillebror på sjukhus 
och jag tillbringade två dagar i just den miljön. Här fanns ett ypperligt 
tillfälle för ett riktig case study, dock var jag tyvärr inte så sinnes-

närvarande att jag tog tillfället i akt och gjorde något av det. Så här i 
efterhand ganska förståeligt dock. Enklare ritningsunderlag togs fram 
och skickades över enligt Pers förfrågan: “Det vore bra ifall du kunde ha 
underlag tills i nästa vecka. Det som vi behöver är främst lite basmått, 
höjd bredd, etc. Stativet bör vi nog initialt tillverka i Ø18 -19mm rör, 
skulle detta fungera för dig?”

Återigen skickades handlingar över på utsatt datum med en mailkon-
versation enligt följande: “Bakbenen har fått en lutning på cirka 3-3,5 
grader för att få lite mer stabilitet i bänken och sitthöjden är som en 
vanligt matsalsstol för att komma ifrån soffkänslan på bänken. Tanken 
är ett bekvämt upprätt sittande och just tack vare den assymetriska sitsen 
kan alla oavsett längd komma åt ryggstödets nedre del och samtidigt sitta 
bekvämt med benen. Vad tror du/ni om att göra sittdynan ganska lätt 
och nätt, så att den visuellt ser ut som att den svävar mellan stommens 
ben?

Hör gärna av dig om det finns frågor eller om ni behöver ngt mer i 
materialet. Jag håller det bifogade materialet ganska slimmat och går 
bara rätt på sak med enkla ritningar och basmåttsättningar som du efter-
frågade. Det är svårt att veta på vilken nivå man ska lägga sig eftersom 
jag har för mig att ni gör 3D moduleringarna själva? Vill ni ha riktiga 
ritningsunderlag så ordnar jag det absolut!”

Svaret kom snabbt: 
“Det ser bra ut! Vi har ej möjlighet att ta fram 3D ritningar på detta pga. 
av kapacitetsskäl men jag kan få fram en prototyp efter de underlag du 
skickat över. Alternativt  kan du kolla på ritningsunderlagen i efterhand. 
Jag går igenom dina underlag tillsammans med Tommy under dagen.”
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-Vilken pärs! Återigen kommunikation och tydlighet, var dom nöjda 
eller inte nöjda, vad fanns det för förväntningar egentligen? Jag hade nu 
ingen aning om någonting. Istället för att dubbelkolla med Lammhults 
fick det bli ett värdefullt handledningssamtal Jonas Osslund för att 
återfå lite fokus och självförtroende i om det här arbetet verkligen 
kommer att resultera i något. 

Prioriteringsfrågan hade inte slagit mig tidigare. Genom att arbeta 
utefter dokumenterade förutsättningar är det nog lättare att hålla den 
röda tråden. Det är så viktigt att stanna upp på vägen och sammanfatta 
för att se så syftet och målsättning fortfarande hålls. 

5.5 Första utkast med skisser
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Efter att prototypstommen hade blivit producerad hade vi ett andra möte 
nere på Lammhults med syfte för ändringar. Ett flyttat ledningsmöte 
rörde dock om strukturen och istället för att träffa Per fick jag träffa 
hans företrädare Per-Evert. Han har jobbat inom branschen jag vet inte 
hur länge och var en grym kunskapsbärare. Vi började med att titta 
på stommen för att utvärdera den. Den här processen går inte snabbt, 
utan man måste prata igenom varje liten detalj för att kunna se hur 
produkten egentligen ser ut och hur man ska göra lösningarna på bästa 
sätt. Ju mer ingående, forcerat och intensivt man går in för att hitta 
förbättringar eller “andra sätt att göra det på”, desto större chans är det 
att problemområdena uppmärksammas. 

Så småningom visade det sig att stommen var väldigt obalanserad och 
kunde lätt tippa över vid bara en handpåläggning vid vänstra bakre 
delen av stommen, se pilen längst upp till vänster på den övre bilden. Det 
ena kopplades samman med det andra och vi fann till slut att bakbenen 
inte var centrerade, dom hade dock rätt mått emellan sig enligt den 
medskickade ritningen. Vi beslutade oss att behålla det högra benet där 
det satt och flyttade det vänstra benet vilket utökade mellanrummet 
mellan de båda. Rent visuellt sett hjälpte detta till att få de svängda 
sidorna att kännas mer som just sidor eller karmar är kanske ett bättre 
ordval och utseendet blev mer sammansvetsat. Konstruktionsmässigt 
sett var stabiliteten bättre, men ändå inte riktigt bra. 

5.6 Utvärdering

Justerat vänsterbenets avstånd till vänstersvängen. 

Första utförande. 
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Efter lite detektivarbete upptäckte vi att bakbenen hade dragit sig inåt 
i och med värmen av svetsningen. Vi upptäckte även att bakbenen inte 
heller var utställda. Enligt ritningen skulle bakbenen sticka ut någon 
centimeter utanför stommen ovanifrån sett. Detta för stabilitetens 
skull, men även för att man inte skall kunna ställa stommen helt tätt 
emot väggen på grund av klämrisken. Det här var något jag hade tänk 
på men inte förmedlat alls till Lammhults. Jag tror att det är viktigt att 
betona det mesta i en överskickad ritning oavsett om den är enkel/basic 
eller mer omfattande/utförligare.  Den bör dock inte vara överplottrig 
eller fylld med oönskad information utan bara tydlig och pedagogisk. 

Genom att vinkla ut bakbenen från sitsen och ned, till angivet mått 
utanför stommens ovansida fick vi en markant skillnad i stabiliteten 
och hela den frågan löstes. 

Bakbenet längst bort är utställt och injusterat .Inåtlutande ben, pga värmen. 

Stig, som är ansvarig för tapetseringen, hjälpte till med handledning 
gällande tyg och ytbehandling av stommen. För min del spelar textilvalet 
ingen större roll i just den här produkten, då kunden i slutändan ändå 
kommer att välja detta själv. Det viktiga är att formen och lösningarna 
passar i olika varianter och textila egenskaper. Enligt Stig lämpar sig 
tapetseringsutförandet och formen på bänken till de flest typer av 
textila egenskaper, inga specialtyger som extremt elastiska eller väldigt 
stumma tyger behövs alltså inte. 

Ryggkuddarna är uppbyggda med skum på en hård stomme (se plåten 
nedan) som kläs in med en textil påse. Påsen träs på ovanifrån och dras 
ned över skummet på respektive sektion och vi får på detta sätt inga 
synliga skarvar. Ryggkuddarna skjuts sedan på plats, genom de små 
beslagen, upp i stommen för att sedan skruvas fast i underkant baktill. 
Sist av allt fästs tyget under stommen.  
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Ytbehandlingen av stommen däremot var en hel vetenskap. Jag fick lära 
mig att det inte fungerar med krom på grund av stommens längd (det 
ytan gör att kromet kan spricka), utan den bör lackeras. Här finns det en 
hel vetenskap med olika former av slutfinish på lacken. Den vanligast 
och mest kända är kanske aluminiumlacken och sedan finns det de där 
äldre varianterna av pulverlackering med en väldigt knögglig ytfinish. 

Även Lammhults har hur många olika varianter som helst i sin fabrik, 
men jag fastnade ganska snabbt för deras nya Dexterlacker. Ytfinishen 
är sidenmatt och den har känslan av lite skimmer i sig. Eftersom 
stommen kommer att vara den delen som man tar på spelar taktiliteten 
stor roll. Jag tror att brukaren upplever den lacken som lite varmare än 
vad stål egentligen är - den ger nästan en gummerad känsla. 

Färgvalet blev en bruten vit, den ni ser längst till vänster på bilden här 
bredvid, på grund av att jag ville framhäva stommens form och synlig- 
het mellan dynorna. Färgvalören på textilen blev en mörkare mossgrön 
variant till följd av att de täcker upp en större yta och tar därför mer 
plats. Genom den mörkare valören får den vita stommen en större 
plats mot vad den skulle ha fått om färgsättningen varit tvärtom. 
Textilmaterialet gick till en klassisk ullfilt från Kvadrat just för att det 
är självrengörande och lämpar sig bra till offentlig miljö. Alla val här 
baseras på den upplevelsen jag vill förmedla av bänken som helhet på 
vårutställningen. 
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Eftersom bänken är ganska minimalistisk i sitt uttryck funderade jag 
mycket på om inte det vore bra med ett distinkt avslut mot golvet, 
något liknande den varianten av fot som ni ser på högra bilden nedtill.  
Den här bilden har jag bara fått på mailen av Per och har inte kunnat 
utvärdera den riktigt på plats. Vi kom dock överrens om att köra på 
med en gummifot/plastfot i samma diameter som stommen för att 
bibehålla den minimalistiska känslan. Så här i efterhand kan jag tycka 
att sådana här beslut vara bra att ta på plats eftersom  man omöjligt kan 
få någon känsla för hur det ser ut genom en bild. 

När det kommer till själva konstruktionen hade jag inte så mycket 
att säga till om. Lammhults har en gedigen erfarenhet av hållbar 
konstruktion och konstruktionslösningar. Stommen har två bärande 
balkar som hålls ihop med tvärliggande balkar från benen och framåt 
samt snedställda balkar från framben till bakben. Allt blir kanske 
tydligare genom att titta på bilden här bredvid till höger. Den botten-
platta som utgör sittdynans undersida skruvas fast i de beslagen som 
syns på bilden. 

Konstruktion - stomme 



MARTINA DUDREMO SÖDERBERG 
+46.70.770.56.52 // m.dudremo@gmail.com

Lidingö 2012.05.18
Carl Malmsten - Furniture Studies

37

5.7 Färdigt resultat 

Överlag tycker jag att bänken känns bra i sina proportioner och form. 
Den grundare delen fungerar, men är inte optimal, för oss som är 
fullvuxna till följd av det grunda djupet, men passar å andra sidan 
perfekt till barn eller kortare personer - jag själv är över genomsnitt-
slängd för kvinnor i Sverige. 

Jag tror dock att inte alla förstår syftet med det avsmalnande sittdjupet 
och att det är för kortare personer. Oftast är det inte något som tas i 
beaktande, utan det är bara när man är extremt lång eller extremt kort 
som dessa tankar uppstår hos användaren till följd av det vardagliga 
hindret. Mitt mål med en bänk för mötesplatsen eller väntrummet, där 
det rör sig en mångfald av människor har uppfyllts. Bänken ger också 
en känsla av lekfullhet, omhändertagande och värme, till skillnad från 
lite stelare möbler vi finner på nämnda platser. 

Om bänken skulle tas i produktion tror jag att producenten kanske 
skulle se över en variant med liksidigt sittdjup och ryggstöd och även 
en fåtöljmodell. Jag skulle dock önska att man fortsätter tankebanan 
med en bänk för olika längder hos olika människor i en allt för stand-
ardiserad värld. Samtidigt tror jag på att bänken skulle fungera i helt 
symmetrisk form (och även som fåtölj) vid placering i exempelvis 
kontorsmiljöer som inte hyser samma mängd barn eller gamla. Jag tror 
att bänken har en bra grundidé och tanke bakom som går att utveckla. 

Ryggdynornas form ger ett bra stöd för och avlastar ländryggen så det 
syftet uppfylls också. Metallstommen skär inte in någonstans i ryggen 
och stommens syfte med att skydda textilen på de känsligare slitytorna 
känns trovärdigt.  Den sidenmatta ytan metallen är lackerad i hjälper 
till med den varmare taktila känslan. En annan lack hade gett en helt 
annan känsla. 
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5.8 Slutsats

Projektet så här långt har gett mig en stor insikt om värdet av att vara på 
plats och kommunicera tillsammans med andra inom olika kompeten-
sområden. Även vikten vid att bara starta någonstans; en enkel ritning 
och modell som leder till en fullskalemodell eller mockup för att kunna 
klämma, känna och ändra på -det fungerar inte enbart med en ritning 
eller datorstyrd 3D-modellering. Ja, visst vet jag detta sedan tidigare, 
men den här arbetsprocessens dokumentation har gett mig djupare 
insikter i varför.

Genom den här sammanställningen av alla arbetsmoment i det här 
examensarbetet har jag fått en tydligare helhetsbild och större förståelse 
av vem jag är och hur jag arbetar. Jag har gått från att vara superstruk-
turerad innan jag påbörjade den här utbildningen till att bli totalt 
ostrukturerad vilket förvånar mig själv. Genom att i nästkommande 
projekt sätta alla gränser och förutsättningar innan själva formgiv-
ningen i nästkommande projekt hoppas jag att på sikt utarbeta och 
hitta min egen metodik. 

En grundlig research i och sammanställning av ett varumärkes profil 
samt målgrupp och syfte, gör att vi gör bättre produkter. Det finns hur 
många duktiga designers som helst därute, men det är bara ett fåtal som 
når ut och detta sker oftast genom goda samarbeten med producenter 
eller uppdragsgivare som har funnit denna väg tillsammans. Som 
egenföretagare måste designern stå ut och urskilja sig mot alla andra 
i mängden och jag tror inte man gör det med bara ytterligare en fin 
möbel, för idag är en fin möbel mainstream samtidigt som god design 
är en fråga som inte går att svara på... 

Jag har bilden av att nya designers, mig inräknad, ofta gör misstaget 
att rita till vem som helst (utifrån sitt eget perspektiv) och skickar sina 
förslag till just - vem - som - helst. Johan Lindau, VD för Blå Station,  
säger: “Du måste veta VEM du ritar för och VARFÖR” “VARFÖR finns 
den här produkten och varför ska JAG tillverka den”? Det händer allt för 
ofta att Johan får produktförslag på exempelvis lampor och hur många 
lampor har Blå Station i sitt sortiment? Just det... NOLL. Det finns 
heller inga planer på att ta upp lampor i deras sortiment, utan dom gör 
och kan är sittmöbler, enligt egen utsago. 

En annan ytterst väsentlig sak Johan Lindau trycker på är att innan man 
börjar rita på något ta reda på förutsättningarna i respektive fabrik. Det 
här kopplar jag direkt samman med Pers återkoppling angående mina 
konceptidéer, där dom valde ut koncept 7 med motiveringen: “vi har 
gått igenom dina förslag och tycker att vi skall gå vidare med koncept 7. 
Denna produkt känns mest ”Lammhults” och passar vår prototypverkstad 
bäst.”  

Jag tror att ju fler avgränsningar vi skaffar oss inför en produk-
tutveckling, desto tydligare blir målen och fokus och genom kontakt  
med andra kompetensområden kan något riktigt bra ske. Det här 
arbetets karaktär har dock inte fått det utrymmet, men till följd av den 
här rapporten hoppas jag att jag har ökat mitt eget medvetande och 
min struktur. Självklart har vi alla en dröm om att slå igenom med 
något innovativt och drömmar finns kanske till för att fortsätta hålla 
oss motiverade och arbeta hårdare. 
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6. Avslutning
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Idag refereras alla produkter till att vara designade och visst är dom 
kanske det, men frågan kvarstår dock om de har tillkommit genom 
design. Ordet design tyder på en utveckling som sker åt hållet förbättring 
i bemärkelsen för konsument, företag och omvärld. Samtidigt står den 
designade produkten idag för något större än bara just en produkt. Den 
är en uppfattning eller upplevelse av ett varumärke och fungerar som 
symbol eller imagebärare av själva varumärket och dess budskap. Detta 
leder till att designers inte längre kan designa utifrån sig själva, utan det 
måste finnas en mer omfattande tanke bakom det. 

Vid möbeldesignprogrammet på Malmstens ligger fokusen nästan 
uteslutande vid slutproduktens utformning och det konstnärliga 
segmentet. Nästan inget har berört det strategiska arbetet. Jag har 
dock två exempel då det området har berörts: dels i produktergonomi-
kursen under andra året och dels betonade Johan Lindau det själv vid 
en föreläsning/samtal med vår klass under kursen Möbeldesign V.  Hur 
detta arbete skall interageras i själva utbildningen och tillämpas i desig-
narbetet har vi tyvärr mindre erfarenhet av och än mindre förståelse 
för vikten av det. 

På skolans hemsida finns det ett citat som lyder: “Som möbeldesigner 
arbetar du främst med formgivning och designprocesser mot tillverkn-
ingsindustrin. Många utexaminerade studenter startar eget företag.”
Eftersom vi studenter kommer att verka som ambassadörer för 
skolan tror jag att LIU-Malmstens skulle vinna på att arbeta mer med 
varumärkesplattformer och inte bara ha den konstnärliga fokusen. 
Strategin kan hjälpa oss studenter att göra bättre produkter och profilera 
oss tydligare efter utbildningen. Produktfokus är absolut viktigt då den 
representerar och står för budskapet, men jag tror att det är viktigt att 
göra arbetet i rätt ordning.

I projektbeskrivningens bakgrund ställer jag mig frågan om Malmstens 
utbildning är up to date gällande hur designarbetet ser ut idag och min 
avsikt var att testa detta i ett samarbetsprojekt tillsammans med en 
producent. 

Det är tydligt att jag inte riktigt har hittat mig själv utan att det här 
arbetet har fått verka som en form av utbildning och insiktsfyllare. Jag 
tror inte heller att skolan står för några av de tankar jag har angående 
designstrategi utan dessa har jag erhållit och utvecklat på annan väg 
och de är därför inte är så etablerade i mitt arbete - än. Kanske är det här 
första gången jag har dragit den här parallellen så tydligt. Med andra 
ord hade jag nog inte tillräckligt riktigt med kött på benen inför ett 
riktigt case. Detta till trots kan jag stå rakryggad och säga att resultatet 
av mitt projekt blev bra och jag känner en stolthet över det och det 
viktigaste av allt... Det är nu det startar! 

När det kommer till målet om att rapporten skall verka som en form 
av designerlathund för mig själv tror jag att jag är hemma. Avstampet 
från och efter min utbildning är tydlig och jag kommer härifrån ta mig 
vidare genom det jag har sammanställt och lärt mig på vägen. Den är 
också tydlig med hur jag arbetade just vid det här tillfället och därför 
är det lätt att ta sig tillbaka och dra paralleller till nu och då. Visionen 
om den är användbar för andra blir svårare att svara på eftersom den 
är relativt subjektiv. 

Det skulle vara ytterst intressant att se andra studenters syn på hur 
de förhåller sig till kunskapen de erhållit sig under utbildningen och 
sedan hur de anpassat den till sitt kommande yrkesliv. Jag förmodar att 
detta finns i reflektionsdokumenten som är kopplade till utbildningen. 

6.1 Analys 6.2 Konklusion
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6.3 Diskussion 6.4 Reflektion

Hur  urskiljer sig en “bra” designer (en som tjänar pengar på sitt yrke) 
mot en “dålig” designer (en som inte tjänar pengar)? Handlar det om 
att kunna sälja sig själv (marknadsföring), att kunna bygga upp bra 
samarbeten med uppdragsgivare (trovärdighet) och att framför allt inte 
vara en i mängden? Jag tror att en tillgång till ett nätverk av producenter 
och samarbetspartners under skolgången gynnar alla inblandade i 
slutändan - företag/skola/student. Området marknadsföring skulle 
kanske inte heller vara helt fel att ta upp i ett lite tidigare stadium än i 
sista kursen. 

Jag tror att det är svårt både idag och imorgon att bara vara en produk-
torienterad designer. Med det syftar jag på en designer som bara ritar 
produkter efter eget tycke och personliga referenser utan att ha identi-
fierat ett problem och analyserat det. Självklart kan det låta tråkigt 
med alla dessa analyser och strategier, men de har nog tillkommit 
för ett syfte. Jag kan bara referera till vår produktergonomikurs att 
det finns olika sätt att göra allt på och framför allt lägga fram det på. 
Ett studiebesök hos Ergonomidesign visade att samma modeller och 
metoder mottogs gladeligen och inspirerande (!) av oss studenter, 
medan våra föreläsare på skolan fick skolkamraterna att somna och 
klagosången över uppgifterna ljöd högt. Hur kommer detta sig? Är 
undervisningsmetoderna för inaktuella?

Just god design skulle vara intressant att föra diskussioner om under 
utbildningen. VAD som är god design eller NÄR det är god design 
och vad är DEFINITIONEN av det? Finns det något som ett kollektivt 
tyckande eller är svaret alltid subjektivt? 

Överlag diskussioner om design eller strategiarbeten som inte har 
något rätt eller fel, utan med en ödmjukhet inför varandras olika åsikter 
eftterfrågas. 

Det finns inga rätt eller fel, utan detta är bara ett personligt arbete och 
reflektion över mina år på skolan. I efterhand hade jag gärna gjort 
arbetet tillsammans med någon just för att bredda området med någon 
annans kompetens, syn på och erfarenhet och på så sätt nå längre och få 
högre kvalitet. Via ett samarbete hade substansen fått större betydelse 
och vi hade kanske kunnat ta arbetet utanför mig och gjort det mer 
generellt och anpassat för kommande studenter eller liknande. Dock 
har kontakterna med alla nere på Lammhults och min handledare 
Jonas Osslund varit bra. Jag känner att genom en öppenhet med sitt 
arbete och prata med andra breddas också synfältet och slutprodukten 
resulterar i något ännu bättre, något som inte går att uppnå på egen 
hand. Det här är något jag kommer att eftersträva i mitt fortsatta 
yrkesliv. 

Eftersom design idag handlar mycket om god design - med det menar 
jag något som tillkommer för någon form av förbättring skulle jag vilja 
röra frågan mer djupgående. 

I arbetet med Lammhults var det ganska snabba vändningar och 
gick fort i början. Tack vare den egna insikten och tankegången jag 
omedvetet har utvecklat under min skolgång har jag ändå kunnat 
hantera de snabba vändningarna och kommit fram till något konkret 
- dock har jag inte följt min eget strategiska arbete. Idéerna fanns, men 
inte några uttalade bakgrunder och presentationen var kanske inte den 
bästa, likaså självförtroendet. Utvecklingsprocessen för designmeto-
dikens olika stadier fanns dock där utan att jag själv visste det och jag 
har upptäckt att jag omedvetet söker helhetsbilden. Självklart missas 
saker på vägen, men i stort finns dom där per automatik. Det är därför 
viktigt för mig att gå tillbaka och se över arbetets metodik så inget 
missas. 
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Källförteckning

Apples video Think Different (“here’s to the crazy ones...”)
http://www.youtube.com/watch?v=cFEarBzelBs&feature=related

Designåret 2005
http://svid.se/sv/For-foretag/Vad-vi-kan-gora-for-dig/Projekt/
Avslutade-projekt/Designaret-2005/

Design
http://sv.wikipedia.org/wiki/Design
http://svid.se/sv/For-designer/SVIDs-designdefinition/
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/design-ar-mer-an-ett-konkur-
rensmedel_6948559.svd

Fördelning svenska företag
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/
Naringslivets-struktur/

Designertyp
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/
program/?code=DGIND
http://www.iei.liu.se/malmstens/inriktningar/mobeldesign?l=sv
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6beldesign
http://www.mdh.se/utbildning/program/civilingenjor-produktdesign
http://www.liu.se/utbildning/program/grafiskdesign?l=sv
http://lnu.se/utbildning/program/ngiac

Designmetodik
http://svid.se/sv/For-foretag/Hur-man-gor/Sa-gar-designprocessen-
till/
http://www.avaloninnovation.com/sv/VaraAffarsomraden/Avalon-
Technology/IndustrialDesign/Designprocessen/
Jan Landqvist: “Vilda idéer och djuplodande analys. Om designmeto-
dikens grunder”, Carlsson Bokförlag

Alexander Isley Inc.
http://www.alexanderisley.com/about_us/what_we_believe.php

Strategier 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War
http://www.12manage.com/quotes_s.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi
FransMelin: “Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka 
varumärken”, Liber bokförlag

Lammhults 
http://lammhults.se/about
Affärsdatabas – Lammhults Möbel AB – årsredovisning
http://swedese.se/om-swedese/
Affärsdatabas – Swedese AB – årsredovisning
Framtidsutredning – omvärldsanalys
FRAMTIDSUTREDNINGEN_radio_2010, Futurewise

Per Ljungblad, product developement manager, Lammhults + crew


