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Sammanfattning  
 
Jag är en av de första studenterna att avsluta utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning på 
Linköpings universitet. Under utbildningen har mitt intresse för möbelformgivning och 
interiör tilltagit. Framtiden för mig är oviss. Då det inte finns några tidigare studenter från 
utbildningen som försökt slå sig fram på arbetsmarknaden är jag nyfiken på möjligheterna. 
Jag har utifrån denna tanke skrivit uppsatsen med syftet att få en inblick i vilka kunskaper ett 
företag eller en arbetsgivare kräver av en presumtiv formgivare. Genom att intervjua tre 
personer på tre olika företag inom möbelindustrin, har jag pekat på vad de anser som viktiga 
kunskaper hos formgivaren. I resultatet görs också en jämförelse av de kunskaper som 
arbetsgivare kräver av formgivare och utbildningens måldokument. Jag finner att många av 
kunskapskraven stämmer överens med våra kunskaper från utbildningen. Dock finns det vissa 
kunskaper vi inte kan uppfylla. Som att arbetsgivaren gärna vill ha erfarenhet och mognad. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

För tre år sedan började jag på utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning på Linköpings 

universitet. Under utbildningen har jag fått ett intresse framför allt för formgivning av möbler 

och interiör. Det är under utbildningens sista kurs som vi skriver en uppsats. Osäkerheten för 

framtiden har gjort sig påmind under åren. Till sommaren har många av oss förhoppningsvis 

fullföljt och tagit vår kandidatexamen. Frågan är vad som händer sedan. Vi är de första 

eleverna som avslutar utbildningen Slöjd hantverk och formgivning på Linköpings universitet, 

vilket gör framtiden för mig oviss. Det finns inga tidigare elever att följa upp eller fråga. 

Utifrån mitt intresse att formge möbler och interiör, har jag valt att i arbetet ge en bild av hur 

vår kunskap kan användas efter avslutad utbildning. Är vår kunskap tillräcklig och på något 

sätt motsvarande för vad företagen efterfrågar hos en formgivare? 

 

1.1.1 Begreppsförklaring 

Jag förklarar vissa begrepp för att läsaren lättare ska förstå innebörden av texten.  

 

Jag väljer att ta upp två olika sorters kunskap. Kunskap som beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin innebär att man har goda grunder för sin åsikt, att verkligen veta något. 

Det finns också praktisk kunskap som består i en färdighet att utföra vissa bestämda 

handlingar. (Nationalencyklopedin,1993)  

I detta arbete menar jag, då jag använder begreppet kunskap, både praktisk kunskap och att ha 

goda grunder för sin åsikt som Nationalencyklopedin beskriver. 

 

Formgivning beskrivs som gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda 

produkter. Formgivarens arbete syftar till att ge något en väl fungerande form 

(Nationalencyklopedin 1991). En estetiskt inriktad design där formen varit det viktigaste 

(Österlin, 2003). Däremot betecknar formgivning enligt Statens offentliga utredning, 

formandet av produkter där materialet och kunskapen om materialet är avgörande (Statens 

Offentliga Utredning, 1999).  
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För att undvika begreppsförvirring och klargöra tillblivandet av yrkesgruppen formgivare 

eller designer väljer jag att göra en kort historisk bakgrund.  

 

Som yrkesgrupp framträder formgivare i och med industrisamhällets framväxt. Formgivaren 

skulle ta fram förlagor för industriell produktion. Design är från början ett engelskt ord med 

betydelsen konstruktion, ritning, utkast, utförande och planering. I svenskan dök design upp 

först 1946 i artiklar i dagspress och fackpress. Då var detta som en benämning på formgivning 

av industriellt tillverkade föremål (Statens Offentliga Utredning, 1999). Dock användes 

begreppet formgivare som synonym, antagligen på grund av att det engelska ordet kändes 

ovant (Nolgren, 2008).  

När design kopplas till industriell tillverkning talar man om industridesign. (Sjögren, 1993) 

 

På 40-talet hade formgivaren främst sin arbetsplats inom konstindustrin, men industridesign 

kom också upp på dagordningen under denna tid. Både konsumenter, formgivare och 

producenter var skeptiska till den funktionalistiska formgivningen. Formgivaren hade ingen 

självklar roll inom industrin och i vissa fall betraktades konstnärliga avsikter som ett hot mot 

funktionen. Det sades att det handlade om att ge varor som hushållsredskap eller 

kontorsmaskiner en yttre form och finish, utan att göra avkall på de tekniska funktionerna. 

Under slutet av 1940-talet började några industrier permanent att arbeta med formgivare. 

(Zetterlund, 2003)  

 

Det var först under 1950-talet som designern tilldelades en större roll. Detta årtionde har 

kallats kulmen på den svenska konstindustrin, ett gyllene årtionde för formgivningen 

(Zetterlund, 2003). Begreppet design stod för en tilltalande yta, vilket inte innebörden för 

begreppet endast är idag (Sjögren, 1993). Man funderade på att ersätta det engelska ordet 

design med det svenska ordet formgivning då det stod nära till hands som alternativ (Nolgren, 

2008). Detta var dock inte möjligt då det skulle innebära att begreppet fick en snävare 

innebörd. Formgivning är en del av designprocessen. Det kan användas som ett begrepp för 

att beskriva konstnärlig utformning av bruksföremål (Sjögren, 1993). 
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Under 1990-talet bedrev Stiftelsen svensk industridesign (SVID) projekt för att ge ekonomiskt 

stöd till mindre företag. Målet var att de skulle kunna anlita designers för att ta fram mer 

konkurrenskraftiga produkter. Designers utbildades inom en viss metodik, som gick ut på att 

göra en analys genom att ställa relevanta frågor till företagets ledning. För att sedan kunna 

återkomma med rekommendationer till företagen. (Gorpe, 2003) 

 

Jag har utgått från ordet formgivning, istället för begreppet design, i min frågeställning. 

Formgivning har, för mig, efter hand i arbetet fått en snävare innebörd än begreppet design. 

Jag förklarade för mina informanter att formgivning för mig i detta arbete hade innebörden att 

rita, designa eller formge produkter och att det var vad de skulle utgå ifrån oavsett vad de 

annars valde att kalla yrket 

 

Med konsthantverk menas enligt Statens Offentliga Utredning (1999) helt eller delvis 

handgjorda bruks- eller konstföremål som är präglade av en konstnärlig ambition och 

gestaltning. Tingen ska också vara unika eller vara tillverkade i mindre serier. a.a. 

 

Vi som studenter på utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning arbetar med något som kan 

klassas som konsthantverk. Konsthantverkare kan också på grund av likheter i arbetssätt 

arbeta som formgivare eller designers. Det som skiljer de båda åt är att konsthantverkare i 

regel ensamma ansvarar för hela arbetsprocessen från idé till färdigt resultat. Formgivare eller 

designers som arbetar för industrin är i sitt arbete ofta en av många som arbetar med att arbeta 

fram en ny produkt. De ansvarar alltså för ett av momenten eller en del av arbetsprocessen. En 

formgivare eller designer kan också jobba för verkstadsproduktion och större 

hantverksproduktion i industriliknande former. En formgivare eller designer utarbetar i båda 

fallen skisser eller modeller som sedan kan utföras av hantverkare. (Sjögren, 1993) 

 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att få en inblick i vilka kunskaper som krävs av en möjlig arbetstagare 

eller vilka kriterier en arbetsgivare har vid val av person för samarbete som formgivare. Syftet 

är också att göra en jämförelse mellan utbildningen Slöjd, hantverk och formgivnings uppsatta 
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kunskapsmål med företagens kriterier på kunskap. Att genom detta få veta om formgivare är 

ett möjligt yrkesval för oss. 

 

1.3 Frågeställning  

Utifrån syftet har jag valt att formulera följande frågeställning: 

• Vilken kunskap förväntar sig en arbetsgivare av en presumtiv formgivare?  

• Hur ser kunskapen hos utbildade på kandidatutbildningen Slöjd, hantverk och 

formgivning ut jämfört med arbetsgivares krav på kunskap? 

 

1.4 Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativt inriktad forskningsansats, med mitt syfte och problem som 

utgångspunkt innan materialinsamlandet. Materialet rör kunskaper hos formgivare och vilka 

krav på kunskap företag har på en formgivare. Kvalitativ forskning bygger på intuition och 

förståelse. Jag har granskat och analyserat mitt material för att se likheter och skillnader. I 

resultatet jämför jag delarna teori, intervjusvar och måldokument med varandra.  Jag 

upptäcker mönster genom att studera mitt material om och om igen. (Korolija och Gårdemar, 

2002)  .  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervju med öppna frågor. Till en kvalitativ intervju kan du 

aldrig i förväg formulera svarsalternativen. Informanten får utrymme att svara med egna ord. 

Man kan förbereda sig för en intervju genom pilotstudier vilket kan ge en möjlighet att justera 

frågorna inför den verkliga intervjun. En intervju kan göras både via telefon och per möte 

med informanten. Risken vid telefonkontakt är att missa gester som kan vara viktiga för en 

tolkning. (Patel och Davidsson, 2003)  

 

För att informanten skulle hinna förbereda sig valde jag att skicka frågorna per e-post några 

dagar före intervjutillfället. En tid avtalades för intervju. Samtalet spelades in med hjälp av en 

MP3-spelare med inspelningsfunktion och högtalartelefon. De sparade ljudfilerna finns 

förvarade hos författaren. Jag lyssnade igenom intervjuerna och skrev ned dem för att lättare 

kunna arbeta med intervjusvaren.  
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 Jag har valt att använda mig av en hermeneutisk ansats, vilket innebär att jag analyserar, 

bearbetar och tolkar mitt material och resultatet. Inom hermeneutiken menas att det genom 

språket går att kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Det går att förstå andra 

människor genom att tolka människors intentioner och avsikter. Detta kan komma till uttryck 

i språk, text och handling. Forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 

förförståelse. Förförståelsen blir då ett verktyg i tolkningen. Forskaren pendlar mellan del och 

helhet för att få en förståelse för forskningsobjektet. Att tolka text består av samma steg. Att 

läsa hela texten för att sedan läsa olika delar i texten, för att skaffa sig en förståelse. Varje 

tolkning är unik och det kan vara berikande att presentera flera olika tolkningar. (Patel och 

Davidsson, 2003)  

 

1.4.1 Avgränsning  

Jag har valt att begränsa mig till att göra intervjuer med en person på tre olika företag. Detta 

är en rimlig avgränsning inom ramen för detta arbete. Jag hade fått ett utförligare resultat om 

jag intervjuat personer från fler företag. Intressant hade också varit att intervjua flera personer 

från samma företag. Kanske då anställda formgivare. Då kunde jag ha dragit paralleller 

mellan företagets önskan på kunskap hos formgivaren och formgivarnas egentliga kunskap.  

 

1.5 Material  

Det tycks inte finnas mycket direkt forskning relaterad till mitt ämne, formgivningskunskaper. 

Däremot hittar jag angränsande forskning som bearbetar designprocessen och formgivning i 

relation till företag. Jag finner även mycket dokumenterat om formgivningens historia, 

biografier om personer och produkter.   

 

Jag har använt mig av utbildningens Slöjd, hantverk och formgivnings måldokument i 

utbildningsplanen. Detta är en del av utbildningens beskrivning av kunskaper och förmågor 

efter avslutad utbildning. Här har jag valt att presentera måldokumentet i sin helhet, för att i 

resultatet kunna jämföra måldokumentet med företagens kunskapskrav. 
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MÅL 

Programmets övergripande mål är att den studerande tillägnar sig och utvecklar sådana 

kunskaper, färdigheter och analysförmågor som krävs för ett självständigt och kritiskt arbete 

inom slöjd- och hantverksområdet med möjlig anställningsbarhet inom ett brett fält. 

Efter utbildningen skall den studerande kunna: 

• uttrycka sig i form, färg och konstnärlig gestaltning genom ett experimenterande 

arbetssätt samt ha ett medvetet och personligt formspråk som berikar den egna 

produktutvecklingen. 

• påbörja en egen självständig verksamhet och vara anställningsbar inom närliggande 

verksamheter inom området, utställnings-, försäljnings-, turism- och museiverksamhet. 

• bidra till kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom området. 

 

Kunskap och förståelse: 

• fördjupade, praktiska, teoretiska och ämnesmässiga kunskaper inom några av de valda 

teknikerna. 

• kunskaper om att analysera och bedöma uttryck i form och färg. 

• kunskaper om föremålens olika funktioner. 

• kunskaper om skapandeprocessen. 

• kunskaper om slöjd- och hantverksområdet med dess historia och de traditioner som 

format dessa. 

• kunskaper i utställningsarbete. 

• grundläggande kunskaper i entreprenörskap. 

 

Förmågor och färdigheter 

• förmåga att självständigt och på praktisk och teoretisk grund skapa produkter. 

• förmåga till en egen kunskapsbildning genom arbete med olika undersökande och 

experimentella metoder. 

• förmåga att problematisera och analysera ur olika relevanta perspektiv. 

• förmåga att analysera och bedöma uttryck i form och färg. 

• färdighet i visuell, skriftlig och muntlig kommunikation. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• förmåga att göra självständiga bedömningar och ställningstaganden med en helhetssyn. 
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• ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och problem inom området. 

• ett förhållningssätt som innefattar beaktande av kultur-, genus- och 

mångfaldsperspektiv samt andra relevanta samhällsperspektiv. 

(http://www.liu.se/content/1/c6/05/25/19/Protokoll%20061207/Utbildningsplan

%20sl%C3%B6jd%2C%20hantverk%20och%20formgivning.pdf)   

 

Jag har valt att intervjua tre personer som alla är yrkesverksamma inom möbel och 

inredningsindustrin. De intervjuade personerna har olika positioner i företagen. De olika 

kunskaper och erfarenheter informanterna har om företagets samarbete med formgivare kunde 

ge mig olika vinklingar i intervjusvaren. Jag har skrivit mina frågor utifrån min 

problemformulering och även förberett några underfrågor för ett så exakt svar som möjligt.  

 

Dessa personer har jag ställt mina intervjufrågor till. 

Med Lars Engman som representant för IKEA genomfördes den första intervjun. Lars 

Engman har varit verksam som designchef hos IKEA i 10år. Det fick mig att tycka att han 

borde vara den mest kompetenta att svara på mina frågor. Han har numera slutat sitt arbete på 

IKEA.  

 

IKEA är en av Sveriges ledande möbelproducenter. Företaget startades av Ingvar Kamprad 

1943. Han sålde efterfrågade produkter till låga priser från sitt hem. Det var först 1948 som 

han började sälja möbler via sitt företag. IKEA har sedan starten haft målet att producera 

funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser som möjligt. För att så många som 

möjligt ska ha råd att köpa dem. (www.ikea.com/se/) 

 

Ola Anderson, VD på POP Interiör representerar ett företag som precis fått fart. De har egna 

fabriker där det både finns en viss produktion av möbler och där det arbetar formgivare.  

 

POP Interiör är ett möbelproducerande företag som hade sitt genomslag på möbelmässan i 

Älvsjö 2008. De inriktar sig på en målgrupp som önskar något annorlunda. Det är enligt Ola 

Andersson själv, något som inte är det vanliga som IKEA och Mio har. (intervju 27 februari) 
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Jag har intervjuat Nirvan Richter, VD på Norrgavel. På Norrgavel är det Nirvan Richter själv 

som står för formgivningen av produkterna. Därför ställdes intervjufrågorna hypotetiskt.  

 

Norrgavel är ett möbelföretag som startades 1993. Det började med postorderförsäljning från 

Lund. Idag finns det flera butiker i Sverige och en i Japan. Norrgavels produkter kan 

karakteriseras av ord som enkelhet, känsla, långsiktighet med mera. De är uppmärksammade 

för sin miljöhänsyn och har fått flera priser för detta. Möblerna tillverkas av lokala snickerier. 

Detta gör miljöpåfrestningen mindre tack vare kortare transportsträckor. Möblerna tillverkas 

till en kund efter beställning. (www.norrgavel.se) 

 

2 Teori och forskning  

Litteraturen behandlar inte konkreta kunskapsområden hos yrkesgruppen formgivare.  

Däremot finns mycket angränsande forskning om formgivarens arbetsmetoder, som 

metodiken, det rena samarbetet med företag eller förmågan att samarbeta med andra. Mycket 

av litteraturen behandlar yrket genom begreppet design. Därför redovisar jag information om 

design och designprocessen i syfte att klargöra för formgivaryrket. Jag försöker också 

redogöra för en liten del av vad som sker idag vad det gäller forskning och design samt om 

det finns någon kunskap att peka på. 

 

2.1 Design och designkunskap 

Många har svårt att redogöra för grunderna i det man tror sig veta. Enligt Ullmark i Lind finns 

det dock en professionell beredskap att genom kollegor och andra specialister kontrollera 

förutsättningar och resultat, på grund av en designers vana att arbeta i okända situationer med 

ett kvalitetsansvar. Men att underbygga sitt arbete med vetenskapliga skrifter eller litteratur är 

många designers ovana vid. Det måste finnas ett yrkesspråk om erfarenheterna ska få fäste. 

Detta sker ofta genom osammanhängande diskussioner mellan kollegor. Det finns alltid 

konkreta exempel att peka på så man behöver inte uttrycka sig bättre skriver Peter Ullmark. 

Men språket kan utvecklas bättre genom kritik av designlösningar. (Ullmark i Lind, 2005) 
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Peter Ullmark i Lind (2005) beskriver en designprocess ur ett forskningsperspektiv. Det är en 

kedja av kunskapsuppbyggnad. Han anser att det finns många olika typer av kunskaper i en 

designers arbete och några av dem har ett ursprung i forskning. Minnet och bevarandet av 

referenser är beprövade kunskaper som designarbetet bygger på. a.a. 

 

Ett annat sätt att beskriva en designer eller formgivares arbete är genom en utarbetad 

designmetodik som tas upp mer under rubriken Kunskaper hos formgivare. Detta kan vara ett 

sätt att peka på konkreta delar av kunskap som en formgivare med en designmetodik kan 

skaffa sig om denne inte har den innan. Designmetoder finns beskrivna i ett stort antal. 

Landqvist (2001) tar upp att designmetodik ofta ses som ett vanligt 

produktutvecklingsschema, att det därför kan se ut att vara samma sak vilket inte är fallet. a.a.  

 

Forskning kring designprocessen har pågått sedan 1960-talet. Från början var detta arbete 

inriktat på effektivisering och kontroll. Många förslag kom men var svåra att tillämpa. Istället 

forskades det om vad som händer i designprocessen. Forskare insåg att design inte bara är 

vanlig problemlösning. Problemet utvecklas och tydliggörs i takt med att lösningen infinner 

sig. Forskarna följde designprocesser och beskrev dem med hjälp av filosofi och pedagogik. 

Begrepp och modeller utvecklades för fortsatt arbete inom området. De flesta designuppgifter 

kräver ett slags samarbete mellan olika kompetenser. För ett bra resultat krävs medverkan från 

beställare och användare genom deras krav och idéer för användning. (Ullmark i Lind, 2005)  

 

Det räckte inte med att beskriva designprocessen. För att kunna komma med bättre förslag till 

förbättringar behövdes praktiska försök. Forskarna skulle både ge förslag till förbättringar och 

studera resultatet. I forskning inom design uppkommer nya lösningar under vägen och öppnar 

nya perspektiv. Detta gör att man sällan vet det slutliga resultatet i början av forskningen. Det 

gör också att problembilden förflyttas och man ifrågasätter de ursprungliga prioriteringarna 

för resultatet. Därför är det ännu viktigare att dokumentera skeendet i forskningsprocessen.  

De bästa möjligheterna till kontroll över forskningen får man genom att studera och kritiskt 

granska modeller och prototyper. På så sätt kan man ta reda på om de lever upp till 

utgångspunkterna. Det är också nödvändigt att integrera utvärderingen i forskningsarbetet till 

skillnad från traditionellt upplagd forskning då det inte är nödvändigt.  (Ullmark i Lind, 2005)  
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2.2 Kunskaper hos formgivare 

Enligt Peter Ullmark i Lind (2005) består kunskapen inte enbart av enskilda bitar utan av en 

större helhet. Helhetskunskapen är de erfarenheter där man bortser från detaljer och betonar 

grundläggande strukturella egenskaper. Han beskriver helhetskunskapen som intuition. En 

särskild typ av övergripande kunskap som i sin tur gör det möjligt med en orientering bland 

det kaotiska. Konceptuell och känslobaserad förståelse är vägen till hantering av komplexa 

och rörliga verkligheter. Resultaten kan prövas kritiskt och empiriskt på ett enkelt sätt, vilket 

gör att omedvetna föreställningar inte ger så stor risk till misslyckande. Med erfarenhet blir 

kunskaperna om olika samband och processer större och ger en ökad träffbild. (Ullmark i 

Lind, 2005) 

 

Ullmark säger att det är viktigt att hålla sig kritisk till sina idéer. Då slipper man som oftast 

problem. Det finns vissa grundläggande format att utgå ifrån vid arbete med formgivning, 

men varje enskild utövare utvecklar en egen version av grundformatet att arbeta efter. a.a. 

Grundformatet kan också kallas designmetodik vilket är ett sätt för formgivaren att behandla 

och bearbeta sitt material. Detta sker genom att samordna och sortera den fakta, information 

och kunskap som behövs för att genomföra ett designuppdrag. Produktgestaltning är resultatet 

av insamlad fakta. Att genom analys, utvärdering, bearbetning och visualisering kunna bringa 

ordning i röran av fakta och krav så att man av all information kan få fram underlag för en 

passande produkt (Landqvist 2001). Detta talar också Kenneth Österlin om. Han beskriver 

designarbete och att det handlar om att ta fram underlag, skissa på lösningar, bygga modeller 

och bearbeta materialet. Det är alltså inte fråga om att enbart rita snygga presentationer. En 

designuppgift kan variera i svårighetsgrad beroende på hur genomarbetad produktkategorin är 

sedan tidigare (Österlin, 2003). En del formgivare arbetar nästan som hantverkare och tar 

själva fram modeller och prototyper, medan andra gör detaljerade ritningar på hur modellen 

ska se ut (Björkman, 1998). 

 

Enligt Österlin (2003) kan designarbete förklaras i en uppdelning av etapper.  

Uppstartning: Till att börja med gås målsättningen med uppdraget igenom. Detta för att få 

veta vilka förutsättningar finns och vad ska uppnås. Idéskapandet blir dessutom som bäst när 

man vet ungefär vart man vill hamna. Sedan görs någon form av planering för resterande 

etapper.  
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Informationsinsamling och analys: Här undersöks förutsättningarna i detalj. Produktens 

funktioner, krav och tillverkningsmetoder med mera. Ett dokument förs som kallas 

designkravspecifikation. Denna ligger sedan till grund för resten av arbetet och gör det 

möjligt att jämföra på en efterkontroll för att se att resultatet hamnat rätt.  

Koncept- eller idéskissning: Lösningar hittas på de krav som fastställdes i 

designkravspecifikationen. Först skissas det på hela konceptet och senare på detaljerna. Syftet 

med detta steg är att få fram arbetsskisser och modeller för att komma med lösningar på 

problemet. Detta görs till ett presentationsmaterial som blir till underlag för beslut hos 

uppdragsgivaren.  

Bearbetning av principerna: Här väljs de bästa förslaget ut och jämförs med 

designkravspecifikationen från steg två. En vanlig fortsättning är att plocka de bra delarna 

från olika idéer och kombinera dem till ett nytt resultat. En uppdatering av 

designkravspecifikationen sker. Idén ska genom ett intimt arbete mellan designer och 

konstruktör anpassas till verkligheten.  

Uppföljning av detaljer: Nu är det dags för detaljkonstruktionerna. Prototyper testas och det 

kanske görs en mindre serietillverkning som test. Ändringar som inte går att undvika 

uppkommer i sista minuten.  Det är viktigt att designen bevakas hela vägen så att designern 

inte lämnar produkten innan tillverkning. a.a. 

 

Människan kan ta tillvara gamla erfarenheter genom att se en sak som något annat. Detta är en 

förmåga särkilt utvecklad bland formgivande yrken där man ofta rör sig mellan olika 

tillämpningsområden (Ullmark i Lind, 2005). En formgivare eller designer behöver också en 

förmåga att hitta nya idéer eller lösningar på problem (Österlin 2003). 

 

2.3 Formgivare möter arbetsgivare 

En formgivare eller liknande person, som till exempel en konstnär, med känt namn som 

lägger sin hand vid produkten kan skapa ett mervärde för köparen kring den (Björkman, 

1998). Förutom ett designkunnande behöver en formgivare eller designer en bred baskunskap 

om alla områden i ett företag för att förstå den generella problematiken (Österlin, 2003). En 

formgivares roll på ett företag kan vara att sälja och genom hantering, distribution, reklam och 

urval, leda produkten till konsumenten (Eksell, 1999). Formgivaren måste kunna samarbeta 
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för helheten. Om en designer bedömer att det är nödvändigt med en stor ekonomisk satsning 

så finns det ett stort krav på erfarenhet i samband med detta. Anledningen till det är att en 

designers bedömningar sällan i förväg går att bevisa som lönsamma (Österlin, 2003). Ett 

företag har ofta flera konkurrenter, vilket har lett till att industrier satsar på designprogram. 

Dessa åstadkommer en tankreda i organisationen och med den en konkurrenskraftighet 

(Eksell, 1999). 

 

 

3 Resultat  

Jag redovisar här en sammanfattning av intervjusvaren. De fullständiga intervjuerna finns som 

ljudfiler på skiva. Också en jämförelse av informanternas svar och måldokumentet redovisas 

här. 

 

Sammanfattning av Lars Engmans svar 

Lars Engman talar om en designer som en lagspelare. En del av en större kedja.  

Han menar att man använder begreppen formgivare och designer för samma yrkesgrupp. 

Det finns olika planer inom produktutveckling. En formgivare kan delta i hela processen. Men 

framför allt under handlingsplanen, då man pratar om produktutvecklingen. Man 

vidareutbildar formgivarna inom både dataanvändning och materialkunskaper. Kurserna hålls 

med hjälp av specialister inom området.  

 

Lars Engman var med om att utarbeta vissa metoder inom rekrytering. IKEA samarbetar med 

olika universitet för rekrytering av formgivare. Genom att ordna olika projekt kunde man se 

vilka av formgivarna som hade det som krävdes, för att sedan erbjuda dessa en praktikperiod. 

Sedan väljs de man tror mest på ut och erbjuds ytterligare ett års praktik. Många ansöker som 

formgivare hos IKEA på annat sätt. Men de flesta tas in via rekrytering direkt från de olika 

universiteten.  

 



 17

För ett samarbete med IKEA bör en formgivare ha minst en batchelor, vilket är en 

kandidatutbildning inom design och formgivning. Viktigt är också en god förmåga i engelska. 

Dessutom behöver en formgivare ha en form av konstnärlighet. En master, vilket är en 

påbyggnadsutbildning, kan vara viktig inom utbildning som formgivning och design. Han 

anser att en mastersutbildning ger en chans att lära sig arbeta självständigt i projektform.  

 

Formgivarstaben på IKEA har ökat sedan de första anställdes 1955.  Man fortsätter också att 

komplettera genom att ta in frilansande formgivare för olika projekt. Ibland låter de 

formuppdraget bli till en tävling mellan anställda formgivare och frilansande formgivare.  

En stark personlighet är en viktig egenskap hos en formgivare tycker Lars Engman. Det 

behövs en tro på sig själv och det man gör. Det handlar om att sälja sin idé. Det finns många 

kvalificerade formgivare. Alltså behöver formgivaren sticka ut ur den stora massan.  

 

Sammanfattning av Ola Anderssons svar 

Ola Andersson anser att han och de flesta andra använder begreppen formgivare och designer 

med samma eller liknande innebörd. Ola Andersson är själv inte formgivare eller designer. 

Han har ofta del i utvecklingen av produkten i alla fall genom mindre förändringar och 

utvecklingar. Annars sker formgivningen av produkterna av formgivare på fabriken. 

 

En formgivare på POP Interiör ska kunna arbeta utifrån många krav. Funktionalitet är en av 

de viktigaste delarna i produkterna. En annan viktig faktor att tänka på i samband med 

formgivningen på företaget är platsbristen som kan finnas hos kunden. Trångboddheten som 

många lever i. Men också att en möbel är ”fräck” och ”tidlös”. Detta är begrepp som jag 

tolkar som beskrivningar på estetiska uttryck.  

 

Han ser på erfarenhet och kreativitet som det viktigaste hos en formgivare. Han bryr sig inte 

om vilken skola den tänkbara formgivaren gått på. Han vill att formgivaren ska vara en person 

han kan bolla idéer med, och som vågar säga ifrån till honom med goda belägg. Ola 

Andersson vill inte titta på papper utan föredrar att samtala med en person. Han ser ganska 

snart vad det är för slags person som han talar med. Han vill ha en formgivare som vill 

åstadkomma något med sitt yrke och är kreativ, inte någon som bara vill tjäna sitt levebröd.  
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Man är aldrig fullärd. Formgivaren måste våga satsa på sitt yrke. Ola Andersson vill ha någon 

som vågar säga ifrån och argumentera för sin sak. Han är själv inte utbildad och har klarat sig 

genom att vara tuff och stå på sig. 

 

Sammanfattning av Nirvan Richters svar 

På arkitektutbildningen fick Nirvan Richter lära sig definitionen av begreppen designer och 

formgivare. Detta håller han kvar vid.  Han menar att formgivning är en del av 

designbegreppet. Design är hela strukturen. Hela processen från idé och vision, 

produktutveckling, formgivning till mötet med leverantörer och kunden. Vanliga människor 

tänker väldigt mycket på utsidan av en produkt som design. Design är mycket mer än att ge 

något en häftig form. Det är att analysera problematiken och behoven. Formgivningen är 

själva gestaltningsdelen i designprocessen. 

 

Design och formgivning är inte fristående. Det är ingenting som hängs på en produkt i 

slutskedet. Det som ligger till grund för att man ska kunna tala om design är att det startar i 

grundläggande värderingar. Detta kallar Nirvan Richter värdegrund och utan den blir det 

ingen designprocess. Formgivaren måste för ett samarbete förstå Norrgavels värdegrund. Att 

denne arbetar utifrån den, är besjälad och känner att den är en del av dennes liv.  

 

Nirvan Richter säger att när någon talar om begreppen formgivare och designer är det viktigt 

att verkligen förklara vad man menar och att man i konversationer använder samma ord. 

Begreppen används synonymt, men då är det ännu viktigare att förklara och vara tydlig med 

vad begreppet står för varje gång det ska användas. 

Det råder en låg insiktsnivå på vad begreppen betyder ute i näringslivet. Många tror att det 

handlar om att byta färg eller form på en produkt, vilket inte stämmer.  

 

Nirvan Richter talar om att man har diskuterat betydelsen av begreppen i många, många år. 

Tyvärr är det lätt att fastna i problematiken. Han menar att det är viktigt att försöka vara tydlig 

med begreppen och att det hade varit praktiskt om begreppens betydelse varit tydligare. Det är 

än viktigare att ge saker ett innehåll än vad man sedan kallar det. Det krävs en tydlighet i alla 

olika sammanhang eftersom att människor menar så olika saker. 
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Nirvan Richter talar om att hitta formgivaren genom att se på arbetsprover som visar om 

formgivaren kan jobba mot samma mål som företaget. Han ställer frågor och tar reda på vad 

som är drivkraften hos formgivaren. På Norrgavel finns det flera människor som ingår i 

designprocessen. En snickare jobbar tillsammans med formgivare och produktutvecklare 

vilket gör att hos dem behövs det inte en väldigt bred kunskap hos formgivaren. Lika viktigt 

som arbetsprover eller liknande är det att formgivaren förstår Norrgavels värdegrund vilken 

består i humanistisk (att göra så bra saker som möjligt, för många och för lite pengar). 

Ekologisk (att längta efter att skapa inom ett kretsloppsperspektiv). Och existentiell (att jobba 

på djupet och inte bara tro att det handlar om att göra grafiskt häftiga former).  

 

Han har beskrivit kunskaper en formgivare bör ha med ord. Han nämner formkänsla och 

historisk kunskap. Materialkänsla, och då helst en praktisk sådan. Formgivaren måste förstå 

värdegrunden. Dom saker företaget gör måste överensstämma med de värderingar som finns. 

Det måste finnas en koppling mellan alla delar. Det går inte att bara vara bra på form. Då 

företaget inte kan få någon som kan allt så måste det också finnas en lyhördhet för 

frågeställningar som rör resten av delarna i kedjan. Detta kan vara produktionslogistik och 

ekonomi.  

 

Nirvan Richter lägger stor vikt i utbildning. Även om man skulle vara en naturbegåvning så 

behövs erfarenhet någonstans ifrån vilken kan komma från skolan. En fyraårig 

högskoleutbildning tycker han är viktig. Då lär man sig sätta in saker i ett sammanhang. En 

snygg portfolio räcker inte för att förstå en värdegrund. För Norrgavel är mognad viktig. Att  

ha deltagit i livet.  

 

 

3.1 Analys  

3.1.1 Vilken kunskap förväntar sig företaget av en presumtiv formgivare?  

 

Alla informanter tar upp förmågan att samarbeta som en viktig kunskap eller egenskap hos en 

formgivare. Lars Engman nämner att han tycker att en formgivare är en lagspelare som ingår i 
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en större kedja men som också måste kunna och ta ansvar för sin egen del i kedjan. Detta kan 

tolkas som en form av samarbete. Ola Andersson menar att han gärna vill ”bolla” med sin 

formgivare vilket också skulle kunna vara en form av samarbete. En annan form av samarbete 

kan det vara när Nirvan Richter talar om lyhördhet och förståelse för de andra i processen. 

Samarbetesförmågan tas också upp i litteraturen av Ullmark i Lind (2005) som säger att 

designuppgifter kräver samarbete mellan olika kompetenser.  

 

En annan likhet i kunskapskraven på formgivaren är en tro på sig själv. Både Lars Engman 

och Ola Andersson nämner det som viktigt men av olika anledningar. Lars Engman menar att 

man som formgivare måste tro på sig själv för att sticka ut ur mängden. Medan Ola Andersson 

menar att om man tror på sig själv och står upp för det man gör vinner man hans respekt. 

Nirvan Richter talar om att det krävs en mognad och livssyn vilket kan ses som en slags 

självinsikt som kan leda till en tro på sig själv i olika bemärkelser.   

 

En skillnad i informanternas sätt att se på formgivning är utbildningen. Ola Andersson tror 

inte att utbildning är det viktiga. Utan det som verkligen betyder något i frågan är ett stort 

intresse för området. Han tar upp sig själv och att han inte har en utbildning som exempel. 

Lars Engman anser däremot att utbildning är viktig. Ju längre desto bättre. Han menar att en 

master fördjupar kunskapen i projektarbete. Nirvan Richter anser också att en utbildning är 

viktig för att få erfarenhet. Det kan vara ett sätt att pröva sin kunskap innan man kan göra 

riktiga uppdrag. Kravet på erfarenhet delar han med Ola Andersson. Nirvan Richter anser att 

erfarenhet kan man få genom utbildning. Ola Andersson tycker att erfarenheten är viktig som 

något slags bevis på kunskap. Medan man på IKEA via vidareutbildningar lotsar formgivarna 

in i deras värld och språk. Via utbildning kan man få kunskap om att bearbeta och behandla 

sitt material genom en designmetodik vilket Landqvist (2001) tar upp. Att kunna skapa en 

struktur i det kaotiska. En viss erfarenhet kan också fås genom utbildning. Österlin (2003) 

skriver om hur viktig erfarenhet är. En designers eller formgivares beslut kan sällan i förväg 

bevisas som lönsamma och kan få stora ekonomiska konsekvenser. a.a.  

 

Ola Andersson menar att man bör vara så pass anpassningsbar att man kan arbeta utifrån 

företagets policy. Denna policy skulle kunna ha en liknande innebörd som värderingsansvaret 

som Nirvan Richter talar om. Att arbeta efter en policy eller att arbeta med ett 
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värderingsandsvar skulle kunna vara kan vara olika begrepp för att arbeta mot en viss 

målsättning. På IKEA blir formgivaren istället lärd in i företagets målsättning genom direkta 

vidareutbildningar.   

 

Nirvan Richter nämner materialkunskap som en viktig kunskap, och helst då praktisk sådan. 

På IKEA har man materialkurser för sina formgivare.  

 

De tre informanterna kräver en kunskap som kan vara någon form av känsla för estetik, men 

har olika begrepp att uttrycka det med. Lars Engman kallar det för konstnärlighet, Ola 

Andersson för kreativitet och Nirvan Richter för formkänsla.  Österlin (2003) skriver om att 

en formgivare behöver en förmåga att hitta nya idéer eller lösningar på problem. Detta skulle 

kunna vara en motsvarighet till den kunskap som informanterna söker beskriva. Ett ämnande 

för yrket.  Själva förmågan att uttrycka estetiken. 

 

3.1.2 Hur ser kunskapen hos utbildade på Slöjd, hantverk och 

formgivningsutbildningen ut i jämförelse med arbetsgivares krav på kunskap? 

 

Här redovisar jag ett utdrag ur utbildningen Slöjd, hantverk och formgivnings mål. Dessa 

punkter ur dokumentet är några av dem som motsvarar företagens kunskapskrav. 

• förmåga att självständigt och på praktisk och teoretisk grund skapa produkter 

• förmåga att problematisera och analysera ur olika relevanta perspektiv. 

• förmåga att göra självständiga bedömningar och ställningstaganden med en helhetssyn. 

• uttrycka sig i form, färg och konstnärlig gestaltning genom ett experimenterande 

arbetssätt samt ha ett medvetet och personligt formspråk som berikar den egna 

produktutvecklingen. 

• kunskaper om skapandeprocessen. 

• kunskaper om slöjd- och hantverksområdet med dess historia och de traditioner som 

format dessa. 
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Måldokumentet tar upp personligt formspråk vilket skulle kunna motsvara informanternas 

krav på konstnärlighet. Alltså bör vi efter avslutad utbildning kunna tillhandahålla denna 

kunskap. Informanterna tar upp en historisk kunskap som relevant för arbetet vilket också 

finns som en del i utbildningen.  

 

Två av tre informanter tar upp materialkunskap som en viktig kunskap hos formgivaren. Den 

ena av dem till och med en praktisk kunskap. Denna praktiska materialkunskap tillhandahålls 

efter avslutad utbildning på Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet genom eget utfört 

arbete genom hela kedjan, utförande från idé till färdig produkt.  

 

Informanternas krav värderingsansvar, eller att jobba efter företagets policy, är en del i en 

mognad. Man måste lära sig att anpassas till en viss situation. Enligt Österlin (2003) har en 

formgivare eller designer ett stort ansvar. Om det handlar om arbete med en större 

serietillverkning kan ett felbeslut från designerns sida få hela projekt att falla. Därför är det 

viktigt med ett gott omdöme och att ständigt kunna arbeta utifrån företagets målsättning. a.a. 

Detta tolkar jag som att utbildningens studenter inte helt kan uppfylla direkt efter avslutad 

utbildning utan den erfarenheten är något som man kan få från verkliga situationer.  

 

Att tro på sig själv och det man gör är en personlig egenskap som utbildningen försöker 

uppmuntra men inte har kontroll över. Parallellt med de nya kunskaperna som rör en 

utbildning brukar det också talas om personlig utveckling och mognad som i sin tur kan leda 

till en tro på sig själv, en självsäkerhet.  

 

Genom utbildningen tas informanternas största krav samarbete upp genom grupparbete, vad 

det gäller utställningar och andra projekt. Dock ej genom ett skapande arbete där man arbetar 

fram en produkt. En vidareutbildning kan efter denna utbildning ge precis denna erfarenhet att 

arbeta i projektform. God samarbetsförmåga är ett rimligt krav av en arbetsgivare då 

designuppgifter enligt Ullmark i Lind (2005) kräver ett slags samarbete mellan olika 

kompetenser. 
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Två av tre informanter anser att utbildning är något viktigt inom området. De anser också att 

man bör läsa någon påbyggnadsutbildning som en master för att få erfarenhet av att arbeta 

genom projekt. På utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning arbetar man i framtagandet 

av produkter, genom att driva projekt framåt, men med ett eget ansvar för projektet. Dock är 

studier på mastersnivå mer komplicerade och driver kanske projekt genom arbete i grupp. 

Vilket därför kan vara mer förberedande för arbetslivet.   

 

4 Diskussion 

Jag tycker att ämnet var svårt att arbeta med. Istället för att göra en jämförelse mellan vilka 

kunskaper vi på utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning får och vilka kunskaper en 

formgivare har, kunde jag valt att ha gått djupare in på att försöka sätta ord på formgivarens 

kunskap. De konkreta kunskaperna blir luddiga på grund av att informationen från 

informanterna inte varit tillräcklig. Detta är i sin tur en biverkning av dåligt ställda frågor.  

 

Jag har sökt efter förklaringar på begreppen design och formgivning. Jag har funnit 

information som säger att begreppen design och formgivning inte är detsamma. Att 

formgivningen är en liten del av det som en designer gör. Detta håller Nirvan Richter med 

om. Lars Engman och Ola Andersson talar dock om designer och formgivning som samma 

sak. Bör man använda sig av ett språk som bara likasinnade förstår eller ska man använda de 

folkliga orden och riskera att blanda ihop två betydelser? Jag anser inte att det spelar någon 

roll vilket begrepp som används. Bara det finns en konsekvens och en förklaring vad 

begreppet står för vid olika tillfällen.  

 

Nirvan Richter talar om att det viktigaste när man använder begreppen är att man är tydlig. 

Just av den anledningen valde jag att ta med frågorna: vad menar du med begreppet 

formgivning och design, för att jag skulle kunna tolka ut ett korrekt innehåll. Jag kan annars 

inte räkna med att varken informanterna eller litteraturen menar samma sak vid användning av 

begreppet.  

 

Intervjuerna gick bra men intervjufrågorna kunde ha formulerats annorlunda för tydligare 

svar. Om jag skulle göra om arbetet skulle jag prioritera att göra pilotstudier på en 
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representativ grupp för att kunna korrigera och anpassa frågorna bättre. Jag tror inte att 

erfarenheten jag har av att göra liknande intervjuer per telefon underlättar avsevärt då nya 

intervjusituationer ofta behandlar andra, nya ämnen. Det går inte att gissa sig till ett möjligt 

svar under en intervju med öppna frågor, vilket gör att följdfrågor är svåra att förbereda. Detta 

gjorde i mitt fall att jag missade information vilket jag inte upptäckte förrän efter intervjuerna 

var avslutade och nedskrivna. En lösning på problemet kanske hade varit att be informanterna 

att tydliggöra för vad som ingår i den förmåga som nu beskrivs som formkänsla, 

konstnärlighet och kreativitet. Det hade också funnits en möjlighet att jag kunnat få ut mer av 

intervjuerna om jag träffat informanterna istället för att göra intervjun per telefon. Då kunde 

jag ha tolkat informationen via gester likväl som genom språket. Detta var dock ej en 

möjlighet då informanterna var utspridda över Sverige och jag varken hade tid eller ekonomi 

att fara runt för att utföra intervjuerna 

 

De svar jag fick var inte de jag förväntat mig. Jag antog innan arbetets start att det skulle vara 

relativt lätt att få fram konkreta kunskaper. Mitt sätt att ställa frågor och att jag inte var 

tillräckligt tydlig med min frågeställning kan givetvis ha inverkat på resultatet. Jag kunde 

säkerligen också ha varit bättre på att leda informanten tillbaka till frågan om denne tappade 

tråden. Frågorna kunde ha upprepats och tydliggjorts då jag märkte att svaren blev oklara.   

 

Det skulle säkerligen ha gjort skillnad i hela arbetet om jag sett en skillnad på teoretisk, 

praktisk och tyst kunskap inom formgivningen, men som det heter, ett oväntat resultat eller ett 

icke befintligt resultat, är också ett resultat. Jag fann relevant litteratur mot slutet av arbetet då 

intervjuer redan var gjorda. Om jag funnit denna litteratur tidigare hade det speglat in på 

intervjufrågornas formulering och även i mitt sätt att lyssna och förstå informanternas svar. 

Med teorin i bakhuvudet hade jag kanske kommit på att tydliggöra frågorna under 

intervjuernas gång. 

 

Inom forskningen talas det om vikten av att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Det är bland 

annat genom detta arbete som vi på utbildningen får skriftlig erfarenhet. Under hela 

utbildningen har också pågått en diskussion runt begreppen och dagens forskningssituation. 

Muntliga redovisningar och reflektioner över andras arbete gör också att vi får en kunskap att 

uttrycka oss.   
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Resultatdiskussion. .  

Resultatet påvisar att studenter med examen från utbildningen Slöjd, hantverk och 

formgivning på Linköpings universitet, får en kunskap, som till stor del stämmer in med 

kunskaper, som arbetsgivare kan efterfråga hos en formgivare. Studerande på utbildningen har 

skilda materialkunskaper och inriktningar, vilket kan göra att vissa är mer eller mindre 

lämpade för olika branscher där formgivare kan behövas. Studeranden på utbildningen har 

dock inte stor erfarenhet av att arbeta med designmetodiker likt Kenneth Österlins som jag 

refererar till. Dock kan metodikerna säkert utan större svårigheter användas och anpassas till 

andra arbetssätt och tvärt om.  

 

Ola Andersson anser att det inte behövs en utbildning för att arbeta som formgivare, och visst 

kan säkert en god konstnärlighet eller formkänsla finnas utan utbildning. Men utan utbildning 

är jag inte säker på att formgivaren vet hur denne bäst ska behärska och använda sin kunskap. 

Om jag var ansvarig på ett företag skulle jag vilja ha en formgivare som kunde ta ansvar för 

följderna av beslut genom ett utarbetat sätt att hantera delarna och se helheten.  

 

De konkreta exempel på kunskaper som nämns förutom sådana som krävs för de flesta yrken 

idag, som exempelvis samarbete, är en historisk kunskap. Detta uppnås oftast inte utan någon 

form av utbildning. Annars skulle kunskapen kunna ligga i redskapet, i tekniken att använda 

exempelvis konstnärligheten eller formkänslan. Design och formgivning kanske är ett redskap 

att lära sig utnyttja kvalitéerna som redan finns. Eller kanske detta innebär två olika sorters 

kunskap. Formgivning och design kan också anses vara ett redskap med metoder och 

metodiker. Att de kan vara en teoretisk kunskap och konstnärlighet eller formkänsla ses som 

en praktisk. Detta kanske är anledningen till att jag fick så få konkreta exempel på kunskaper. 

Det kanske av olika anledningar är lättare att beskriva teoretiska kunskaper. Det är konstaterat 

att språket inom konstnärliga utbildningar är en bristvara. Om inte de utbildade och 

universiteten kan beskriva sina kunskaper tydligt nog så kan man väl inte räkna med att andra 

ska kunna det heller.  
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Det verkar som att de kunskaper som arbetsgivaren faktiskt ser och som betyder mest är 

helheten, samarbetet och resultatet. De verkar inte kunna peka på många specifika kunskaper. 

En formgivare ska ge ett resultat. Arbetsgivaren i sin tur, behöver kanske inte veta så mycket 

om vilka kunskaper som krävs för ett resultat. Det kan också vara så att det är svårt att 

uttrycka vad man kräver. De kunskaper som tas upp mest är sådana kunskaper som faktiskt 

skulle kunna passa många yrken idag. De flesta arbetsgivare söker nog förmågor som god 

samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att jobba efter företagets värdegrund. 

 

Utbildning är i de flesta fall viktigt. Om man som arbetsgivare ska anställa en formgivare så 

är det säkert lättare att lita på att en utbildning ger de kunskaper man som arbetsgivare kräver 

än att kontrollera det själv. En utbildning ger dessutom någon form av erfarenhet då många 

utbildningar förs genom uppgifter som kan stämma med verkligheten. Erfarenhet är något 

som arbetsgivarna talar om som viktigt. I och med att en designer eller formgivares beslut kan 

ha så stor påverkan på hur det går för företaget så får man ha en förståelse för att arbetsgivare 

kräver en viss erfarenhet för yrket.  

 

Det har varit svårt att hitta konkreta kunskaper också i informationen som finns runt 

utbildningen. I måldokumentet står förmågor och kunskaper beskrivna ur ett vidare perspektiv 

vilket gjort att jag fått tolka vad informanternas kunskapskrav kan jämföras med. Därför har 

jag haft en svårighet att jämföra utbildades kunskap med företagens krav.  

 

Fortsatt forskning.  

Fortsatt forskning skulle kunna vara att försöka reda ut begreppsförvirringen. Detta är dock en 

debatt som pågått länge. Ett annat tips på fortsatt forskning skulle kunna vara att jämföra 

skillnaden på framtagning av produkter inom olika genrer. Ser skapandeprocessen annorlunda 

ut vid framtagning av bruksting i hemmet än vid framtagning av exempelvis 

sjukvårdshjälpmedel? 
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5 Bilaga 1 

Intervjufrågor:  

- Vill du delta i arbetet med fullständiga uppgifter?  

- Vad innebär begreppet designer för er? 

-Vad innebär begreppet formgivare för er?  

-Vad har en formgivare för arbetsuppgifter hos er?  

 -Vidareutbildar ni era formgivare? 

- Hur går ni tillväga för att hitta lämpliga formgivare? (Ex platsannonser, besöka mässor, 

rekommendationer mm.) 

- Vilka kunskaper bör en formgivare ha för ett samarbete med er? 

  - Några specifika kunskaper som behövs hos just ert företag?  

-  Andra egenskaper som formgivaren bör ha? 

 - Är utbildning viktig för er och i så fall vilken sort?  

- Hur länge har ni använt er av formgivare inom företaget? 

-Du har inget övrigt att tillägga? 

 


