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Sammanfattning 
Bakgrund:  I konkurrens om morgondagens konsument kommer sannolikt materiella värden inte 
räcka till. Företag måste också kunna erbjuda immateriella värden genom upplevelser. Ett sätt att 
göra detta är via produktens design. Den företagsekonomiska relevansen understyrks ytterligare 
av det faktum att lite forskning finns kring immateriellt värdeskapande och design.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för hur design kan tillföra immateriella 
värden till en produkt.  
 
Genomförande: Initialt konstruerades en begreppsapparat, ur teori från vitt skilda discipliner, som 
sedan genom tolkning av en rad intervjuer med relevanta aktörer utvecklades.    
 
Resultat: De immateriella värden som tillförs en möbel genom design kan förstås med hjälp av två 
huvudkategorier: estetiskt och socialt värde. Dessa värdens tillblivelse kan i huvudsak förstås som 
en social konstruktion uppburen av en rad aktörer i en värdekonfiguration. En historia konstrueras 
och ger möbeln ett värde. Kunskap har central betydelse för konsumentens/nyttjarens 
värdeupplevelse. Resultatet torde ha stor generalitet i form av dess språkbildande karaktär. 
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Förord 
 
De fann varandra över en bit blåbärspaj med vispgrädde. Inget socker i 

grädden; det var de båda överens om. Kanske kunde det här vara någonting 

tänkte de båda för sig själva. När han sedan inviterade var hon inte sen att 

tacka ja. Det var nu inte bara aversionen mot socker i grädden de delade. 

Efter ett antal år med förbestämda smaker alla på något sätt sprungna ur 

samma kulinariska disciplin ville de pröva sina lärdomar på nya områden. De 

ville åstadkomma sensationer som sällan smakats i detta kök. Deras 

gastronomiska ledsagare tycktes trött av sjömansbiff och köttbullar. Han 

längtade nog också efter nya retningar för sina smaklökar och gav dem i det 

närmaste fria kastruller. Han lånade också ut en del exotiska kryddor från sina 

hyllor. 

 

Det stod tidigt klart att den maträtt de ville komponera inte fanns i några 

kokböcker. Det fanns inget recept och råvarorna hämtades därför som från 

vitt skilda områden. ”Man tager vad man haver!” De kunde inte ha sagt det 

bättre själva. Projektet blev alltså att kombinera primörer från matlagningens 

många olika yttringar. Ett slags företagsekonomisk cross-over-cooking. Såväl 

basråvaror som örter, kryddor och så vidare blandades från så skilda hörn av 

kokkonsten att nyfikenheten bland de övriga kockarna i köket väcktes. Här 

luktade det nytt och annorlunda men också lite underligt. Kunde det här 

verkligen gå. Skulle soppan kunna redas ut? Skulle slutresultatet falla 

köksmästarna på läppen? Likt vid tillagningen av en sufflé fanns två alternativ: 

succé eller platt fall. Men det var precis så de båda kockarna ville ha det. 

”Friskt vågat…” 

 

Så följde experiment i köket, besök i andra kök och diskussioner kring 

möjligheterna med såväl kockar som lekmän. Dessa tilläts också smaka på 

tidiga versioner av maträtten. Därefter tillbaks till köket och några veckors 
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hårt slit för att samla alla lärdomar i ett enda fungerande recept. Så stod 

receptet då äntligen klart en vacker vårdag i juni och det var dags för den 

slutliga provsmakningen. Kockarna själva hade så uttröttade sinnen i 

allmänhet, och smak i synnerhet, att de hade svårt att avgöra hur det 

egentligen smakade. Med lite distans och omdömen från andra kockar, sin 

gastronomiska ledsagare och dennes kollega kunde de dock belåtet lägga 

kockmössorna på hyllan för den här gången. Sufflén visade inga tecken på att 

sjunka ihop. De lutade sig tillbaka, tuggade på en munsbit av den 

nykomponerade rätten och konstaterade att den inte bara var annorlunda, 

spännande och karaktärsfull, det smakade gott också… Jublet i matsalen 

förstärkte detta intryck. 

 

De båda kockarna, det vill säga vi, vill rikta ett stort tack till alla som visat 

intresse för vår uppsats och uppmuntrat oss under vägen. Ett särskilt stort 

tack till våra intervjupersoner som genom osjälviskhet, nyfikenhet gentemot 

vad vi gjort och uppmuntran inspirerat oss och givit oss den energi som vi 

såväl behövt för att orka hela vägen. Ett stort tack även till Hans Andersson 

som genom sin entusiasm inför värdeskapandeområdet också väckte vår 

nyfikenhet. Så sist men inte minst ett extra stort tack till vår ledsagare, 

handledare, Per Åman. Få hade vågat låta oss göra det vi gjort. Få hade vågat 

lita på två nybakade kockars, magisterstudenters, förmåga att, helt inställda att 

använda grytor dubbelt så stora som de överhuvudtaget sett tidigare, klara 

biffen. 

 

Låt väl smaka! 

 

Linköping försommaren 2002 

 

Johan Dyrendahl & Sophia Karlsson 
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1. INLEDNING 

Vi ämnar i detta inledande kapitel ge läsaren en bakgrundsbild för vårt problemområde 

samt även med hjälp av vårt syfte presentera den strategi vi valt för att söka nå vårt mål 

med uppsatsen. 

 1.1 BAKGRUND 
Konkurrensen mellan olika varuproducenter har funnits ända sedan handeln 

tog fart i vårt samhälle. På olika sätt har företag alltid försökt se till att just 

deras produkt på ett eller annat sätt skall vara bättre än konkurrenternas. Pris 

och kvalitet har utgjort de mest uppenbara och centrala 

konkurrensfaktorerna. Kunde en vara med högre kvalitet och lägre pris än 

konkurrenterna erhållas var lyckan gjord. Under den första delen av 

nittonhundratalet fokuserades på förmågan att till låga priser producera 

produkter av hög kvalitet. I och med att fler och fler företag förmådde 

tillverka likvärdiga produkter har det blivit nödvändigt att finna nya 

konkurrensmedel för att hålla konkurrenterna stången. Pris och kvalitet är 

fortfarande extremt viktiga faktorer men andra aspekter har framkommit i 

den allt mer hårdnande konkurrensen (Normann & Ramirez 1994). Service 

eller kringtjänster var bland de första aspekterna som uppmärksammades. Den 

hårda varan fick ett slags mjukt serviceskal och blev då en mer komplett 

produkt (Grönroos 1998).  

 

Nu verkar en ny våg vara på gång igen, vi är på väg in i nästa 

konkurrensskede. Det räcker inte längre med konkurrenskraftigt pris, kvalitet 

och servicenivå. Konkurrensen är så hård idag att pris och kvalitet nu går mot 

att bli baskrav för att en produkt överhuvudtaget ska kunna existera på 
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marknaden. Vill man nå en ledande position måste nya fördelar finnas. 

Gilmore & Pine (1999) lyfter bland många andra fram företagens förmåga att 

erbjuda värdefulla upplevelser för kunden, att tillfredställa kundens mer 

känslomässiga behov. Detta även om det rör sig om vad som till synes är en 

produkt för praktiskt bruk som en stol eller ett klädesplagg. Produkten måste 

framkalla en upplevelse hos kunden som är större eller mer värdefull än den 

som en konkurrerande produkt kan erbjuda. (Gilmore & Pine, 1999)  

 

En viktig aspekt i att framkalla upplevelser är själva inramningen, hur den 

säljs, var den säljs, hur den marknadsförs och så vidare. Detta är saker som 

inte förändrar den fysiska produkten utan ”bara” upplevelsen av den. Något 

annat som är en del av upplevelsen är produktens fysiska form. Produktens 

form kan alltså förstärka och göra upplevelsen av produkten mer värdefull. 

Produkternas design har därmed blivit till ett viktigt redskap med vilket 

värdefulla upplevelser kan adderas. Inom vissa branscher är design inte alls 

något nytt. Inom exempelvis klädbranschen har design mycket länge varit det 

centrala redskapet för att locka kunder. Fler och fler branscher börjar 

uppmärksamma betydelsen av design för sina produkter. Ett oerhört tydligt, 

och ständigt uppmärksammat exempel är Ericsson och Nokia. Det räcker att 

bara titta tillbaka ungefär tio år för att se att mobiltelefonernas utseende inte 

hade särdeles stor betydelse. Telefonerna från de olika företagen var inte 

speciellt attraktiva utseendemässigt och skilde sig heller inte nämnvärt åt. Men 

så hände något. Det räckte inte längre att konkurrera med funktion, pris och 

storlek ty de skilde inte så fasligt mycket mellan produkterna. Så en dag gjorde 

Nokia designen till en central del av produktutvecklingen istället för att låta 

denna vara en bisak. Detta var ett steg som underlättades betydligt av att 

Nokia under ca 20 års tid har haft konstnärer anställda inom företaget (Sven 

Lundh, 2002-04-09). Ericsson däremot genomsyrades av teknik med fokus på 

funktion. Idag kan vi se resultatet, Ericsson är fortfarande ledande inom 
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”business to business” men när det gäller konsumentprodukten 

mobiltelefoner är de sedan länge distanserade av Nokia. Idag har även 

Ericsson fått upp ögonen för designens betydelse och därmed utvecklat 

telefoner med en mer attraktiv utseende. Tilläggas i detta sammanhang bör 

även att i en undersökning, som gjordes för Svensk Industridesigns räkning 

(SVID) 1999, var konsumenten villig att betala dubbelt så mycket för att få 

den design en Nokiatelefon har i jämförelse med en Ericssontelefon (SVID 

Rapport P9002, 1999). Design är således i högsta grad av intresse också inom 

ämnet företagsekonomi.  

 1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Ett företags verksamhet beskrivs ofta som en process där värde adderas till 

produkten eller tjänsten. Det säger sig självt att ett företag måste skapa någon 

form av värde för konsumenten med sin produkt om denna skall gå att sälja. 

Produkten måste på olika sätt vara värdefull för den som gör inköpet. Ofta 

likställs värdet med det pris som konsumenten är beredd att betala för en 

produkt. För vissa varor är det mycket lätt att se värdet, för att ta ett exempel 

tänker vi oss att du har ett behov att mäta något. För att kunna mäta något 

behövs någon form av måttstock. Det finns flera alternativ att välja på som 

linjal, tumstock, måttband etc. Vid köpet väljer du den produkt som passar 

bäst för ändamålet, den produkt som är mest praktisk helt enkelt. Produkten 

har i stort sett endast ett funktionellt värde. Ponera i nästa scenario att du 

istället behöver en ny köksstol. Denna har i allra högsta grad också ett 

funktionellt värde att uppfylla, det måste gå att sitta på stolen och den skall 

vara bekväm. I dagens samhälle där mångfalden av produkter inom en 

produktgrupp är enorm finns det otroligt många olika stolar att välja mellan. 

Valet blir genast svårare, många faktorer måste vägas in. En av de största 

faktorerna är nog fortfarande hur mycket du vill betala för stolen och hur 

stort värde du anser att en stol kan bringa i ditt hem, men listan kan göras 

lång. 

3 
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Vad är det då som gör att det går att variera t.ex. stolar i all oändlighet? Och 

vad är det som gör att en kund väljer en specifik stol framför en annan? Jo, 

med hjälp av design kan man ändra färg form och utseende på stolen och på 

så sätt skapa olika upplevelser med olika produkter. Detta betyder att de 

upplevelser som kunden erhåller av en viss produkt måste vara värdefulla och 

kan göra att man köper en ny stol när man redan har en som fyller den krävda 

funktionen. Det är långt ifrån enbart funktionen som efterfrågas. 

Anledningen till att upplevelser har en så stor potential som 

konkurrensfördelsgivare är enligt Gilmore & Pine (1999) att relativt det värde 

de ger upphov till kostar det lite för företaget att åstadkomma dem (Gilmore 

& Pine, 1999), varje företagares drömsituation. Problemet är bara att 

upplevelser är en tämligen abstrakt och flyktig företeelse. Vad är det 

egentligen i en upplevelse som är värdefullt för konsumenten? Hur kan design 

ge upphov till en värdefull upplevelse? Nu börjar vi närma oss det problem 

som kommer att studeras i denna magisteruppsats men det är en liten bit 

kvar.  

 

Vår utgångspunkt är, likt i Normann & Ramirez (1994) resonemang, att det är 

nödvändigt att förstå, skapa en överblick av, värdekonfigurationen i syfte att 

omforma och styra denna för att kunna producera ytterligare värde. Vi anser 

att det är irrationellt att, som idag, framställa produkter där det explicit arbetas 

med att tillföra upplevelser och olika immateriella värden utan att veta hur  

och var dessa skapas och vilka de är. Det låter kanske otroligt hur det skall 

kunna vara så men faktum är att det är precis vad som händer idag. 

Forskningen inom detta område, likt konsumentbeteendeområdet, är i Sverige 

starkt eftersatt (Ekström & Forsberg 1999). Vilket kan förstås i det tidigare 

sagda har vi alltså valt att fokusera på designens betydelse för skapandet av 

immateriella värden och upplevelser då denna, vad det gäller fysiska 
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produkter, ofta utgör en mycket stor del av produktens värde. För att 

tydliggöra våra tankar en smula har vi valt att ha ett empiriskt fokus kring den 

svenska möbelbranschen och vi har då inriktat oss på den typ av produkter 

med ett högt designinnehåll (se vidare kapitel 3.1). 

Upplevelsen som en produkts design tillför kan ha med produktens funktion 

att göra men utöver det, och kanske viktigare, ger den även upphov till en 

upplevelse bortom funktionen. Det är denna upplevelse som intresserar oss. 

Det vi är ute efter är något immateriellt nämligen de immateriella värden som 

en produkts formgivning ger upphov till. Vad är det egentligen som gör att 

många är beredda att betala flera tusen kronor mer för en möbel med en 

speciell design? 

 

Vi vill, för att förtydliga, inte enbart studera immateriellt värdeskapande, då 

hade vi istället studerat konst där värdet i allmänhet enbart är av immateriell 

karaktär, det ligger så att säga i konstens natur. Nej, vi vill studera det 

immateriella värdeskapande i produkter som kombinerar immateriellt och 

materiellt värde, som kombinerar upplevelse och funktion. Empiriskt 

intresserar vi oss för möbelbranschen eftersom de ligger långt framme vad det 

gäller att poängtera designen, jämfört med många andra produkter, och att de 

samtidigt har en tydlig funktion. Anledningen är att slutsatserna som kan dras 

från ett sådant exempel dels torde vara mer generaliserbara och dels utgöra ett 

tydligt exempel för hur företag som inte kommit lika långt inom detta område 

kan bära sig åt för att nå dit.  

 

 1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för hur design kan tillföra 

immateriella värden till en produkt. För att nå detta har vi valt att ta hjälp av 

två delsyften: 
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• Identifiera vilka immateriella värden som design tillför en produkt. 

• Utveckla ett tankesätt kring hur dessa immateriella värdens tillblivelse 

kan förstås. 
 

 1.4 DISPOSITION 
Denna del av inledningskapitlet är till för att, i ett tidigt skede, skapa lite ordning och reda i 

den tämligen abstrakta kommande läsningen. Vi vill med hjälp av figuren nedan visualisera 

de olika delarnas inbördes relationer. Dispositionsfiguren nedan, eller delar av den, 

kommer från och med nu att följa med genom hela uppsatsen för att hålla läsarens bild 

tydlig över den struktur vi valt.  

 

Figur 1: Dispositionsmodell för uppsatsen som helhet 

3. Teoretisk 
utveckling av 

begrepp & 
modell 

Begreppet design

Estetiskt värde

Socialt värde

Värdekonfiguration

Värdekofigurationen

Värdekategoriseringen

4. Begrepp & 
modell relativt 
verkligheten

Syfte 
Problemdiskussion

Bakgrund 

De intervjuade

Värdekategorierna 
Aktörerna

Värdekonfigurationen 

5.Sammanfattningar 
& Slutsatser 1. Inledning 

”Historia”

Generaliseringar
Disposition 

Verklighets- och 
vetenskapssyn 

Metodansats 

2. Metod 

Metodens existens 
och uppbyggnad 
Tillvägagångssätt 

 

Kapitel 1. Inledning: I detta kapitel ämnar vi 

introducera det aktuella ämnet för läsaren. För 

att nå ett välstrukturerat syfte med uppsatsen 

har många långa resonemang kring ämnet förts vilka här presenteras för 

läsaren då dessa ger en logisk start på läsningen. För att läsaren redan från 

start skall få en bild av vad som komma skall presenterar vi också denna 

disposition i kapitel 1. 
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Kapitel 2. Metod: För att kunna förstå vårt 

arbete på ett grundligt sätt presenteras i detta 

kapitel hur vi praktiskt gått till väga samt vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. Detta är viktiga delar som, i vårt fall, kom att 

betyda mycket för arbetet och därmed har färgat hela uppsatsen.  

 

 

Kapitel 3. Teoretisk utveckling av begrepp & modell: 

I denna uppsats ser inte teorikapitlet ut som det 

vanligtvis gör i uppsatser. Vi kommer här att, på 

teoretisk väg, fylla ett antal begrepp med en innebörd samt utveckla en modell 

över hur vi tror att de immateriella värdena genom design skapas. Kapitel 3 

baserar sig alltså på vår anpassning och tolkning av litteratur från olika typer 

av ämnesdicipliner. Kapitlet mynnar sedan ut i en modell och två utvecklade 

begrepp som helt baseras på teori samt våra egna tolkningar av denna. 

 

Kapitel 4. Begrepp & modell relativt verkligheten: 

Detta kapitel inleds med en presentation av de 

olika personer vilka vi intervjuat för vår studie. 

Det görs då det är betydelsefullt för läsarens förståelse vilka personerna är. 

Vidare fyller vi sedan i våra två begrepp samt modellen, vilka vi teoretiskt 

utvecklat i föregående kapitel, med information om den svenska 

möbelbranschen. Vi kommer att vända och vrida på de fakta vi fått fram och 

med hjälp av dessa vidareutveckla modellen till en slutgiltig modell. 

 

Kapitel 5. Sammanfattning & slutsatser: I detta 

sista kapitel kommer, som rubriken antyder, vi 

att sammanfatta vad vi kommit fram till och 

dra slutsatser utifrån detta. Vi presenterar då de slutgiltiga begrepp och den 
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modell som utvecklats längs resans gång. Slutligen för vi en diskussion kring 

våra slutsatsers generella giltighet.   
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2. METOD 

För att läsaren lättare ska få förståelse för hur vi fått fram våra resultat redovisar vi i detta 

kapitel inledningsvis hur vi gått till väga och därefter vilken vetenskapssyn vi har. Avsikten 

är att skapa transparens i uppsatsen och därmed ge läsaren själv möjlighet att bedöma 

trovärdigheten i våra resultat samt ge läsaren en möjlighet att själv utvärdera om det finns 

alternativa sätt att tolka resultatet på. I modellen nedan visas hur det kommande kapitlet 

är uppbyggt. 

 

Metodens existens och
uppbyggnad

Verkligets- och vetenskapssyn

Metodansats

Tillvägagångssätt

2. Metod 
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2.1 METODENS EXISTENS OCH UPPBYGGNAD 

”Att utreda är tillräckligt svårt utan metodböcker. När man tar hjälp av metodböcker blir 

det praktiskt taget omöjligt.” (Anonym i Lundahl & Skärvad 1992, sid 7) 

 

Det ovan citerade är inte på något sätt i linje med vad vi tycker, för oss är det 

snarare precis tvärt om. Metoden utgör i vår uppsats en mycket viktig del för 

att kunna förstå arbetet vilket vi i detta kapitel kommer att påvisa. 

Metoddelen, och då avses speciellt den vetenskapsfilosofiska delen, ses ofta 

av många som en tung och kanske lite flummig del av uppsatsen, lite av ett 

nödvändigt ont. Metoden har dock för oss ett tydligt användningsområde då 

denna utgör ”vägledande principer för kunskapande” (Arbnor & Bjerke 1994, s. 26) 

och vi ser den som minst sagt nödvändig för att läsaren skall kunna få 

förståelse för vår utredning.  

 

Då vi behandlar ett mycket komplext och ibland även svårförståeligt område 

är det av största vikt att vi i metoden är tydliga med hur vi gått till väga och 

varför vi valt det förhållningssätt som vi har. Metoden inleder vi därför med 

en beskrivning av vårt uppsatsarbete som helhet. Vidare kommer vi att 

beskriva vår empiriinsamling och varför vi valt olika insamlingssätt framför 

andra. I denna inledande del kommer vi således att förklara för läsaren hur vi 

gjort vår undersökning. I de följande delarna förklarar vi, utifrån vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, varför vi gjort som vi gjort, allt för att förenkla 

detta annars ganska komplicerade område. Trots att vi vid val av metod 

naturligtvis tagit utgångspunkt i vår verklighetssyn väljer vi att först presentera 

vårt tillvägagångssätt. Detta gör vi av två skäl. Det första är att vi anser det 

vara mer pedagogiskt för läsaren att inledningsvis få veta vad vi gjort för att 

sedan ha något att relatera till vid läsningen av vårt vetenskapliga synsätt. Det 

andra skälet till denna ordning är att vårt vetenskapliga förhållningssätt, i 
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synnerhet gällande den sociala konstruktionen, hänger starkt samman med 

kapitel 3 och därför skapas en naturligare övergång till detta.  

 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

När arbetet med denna uppsats startades visste vi att vi ville skriva om design 

och värdeskapande men någon ytterligare precisering hade vi inte. I samma 

stund som vi valde att ge oss in på ämnesområdet design, som ingen av oss 

tidigare studerat och endast hade amatörmässiga kunskaper inom, förband vi 

oss att starta vårt arbete med mycket omfattande litteraturstudier. Studier vad 

avser såväl teorier som mer allmänna fakta om design och slutligen också den 

bransch vi kom att välja. För att hitta ett specifikt syfte att behandla blev vår 

inledande uppgift att studera den befintliga litteraturen inom först och främst 

designvetenskap. Detta blev ett omfattande arbete och efter att ha gjort 

djupdykningar inom designområdet förstod vi att det inte fanns speciellt 

mycket forskning med ett företagsekonomiskt perspektiv inom området. Då 

det inte finns någon instans för ämnet vid Linköpings Universitet tog vi i ett 

tidigt skede kontakt med en forskare inom designmanagement, Lisbeth 

Svengren, vid Stockholms Universitet samt Claes Frössén på SVID (Stiftelsen 

Svensk Industridesign) för att få en lite guidning på denna okända mark. Efter 

att från flera håll fått det bekräftat att det knappt existerar någon teori inom 

detta område förstod vi att vår uppgift skulle bli att utveckla någon form av 

grundläggande tankesätt kring immateriellt värdeskapande genom design.  

 

Tidigt i arbetet var det även viktigt att ta ställning till vilken bransch vi skulle 

lägga vårt empiriska fokus på. När det gällde design fanns det ett otal olika 

branscher att välja bland eftersom designens betydelse ökat betydligt de 

senaste åren. Detta trots att gemene man kanske ofta förknippar design med 

mode och inredning. Vi utgick därför från att vi ville arbeta med en bransch 

där designen är tydlig och där den varit av stor betydelse under en längre tid. 
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Ett annat, dock inte mindre betydelsefullt, kriterium var att vi personligen 

skulle tycka att det var en intressant bransch. För oss föll valet på den svenska 

möbelbranschen vilken erbjuder en spännande historia och samtidigt är en 

representativ bransch för vårt syfte. Det finns dock ett par saker som gör 

branschen specifik och kan komma att försvåra eventuell generalisering. 

Möbler är i stor utsträckning sällanköpsvaror vilket minskar deras 

trendinnehåll. De exponeras enbart i hemmet och förekommer därför inte i 

samma utsträckning i sociala sammanhang som kläder eller dylikt. Slutligen är 

många av designmöbelproducenterna i Sverige främst inriktade mot offentlig 

konsumtion, det vill säga att dess huvudsakliga försäljning sker till offentlig 

verksamhet som till exempel bibliotek. Vi tror dock inte att dessa 

”otypiskheter” skall behöva vara ett större problem för vår modellutveckling 

men vi ser det som viktigt att vara medveten om dem.  

 

Även möbelbranschen utgjorde för oss en relativt okänd mark varför 

omfattande efterforskning var nödvändig för att förstå branschens 

uppbyggnad och olika aktörers betydelse. Ett, för oss, mycket lämpligt forum 

för detta var att besöka Stockholm Furniture Fair i början av februari. Detta 

är Skandinaviens största möbelmässa vilken äger rum på Älvsjömässan varje 

år (http://www.stofair.se/furniture/). Med en iver likt två kalvar på grönbete 

for vi runt mellan montrarna för att tillskansa oss så mycket nyttig 

information som möjligt. Redan i detta skede tog vi kontakt med lämpliga 

företag för vår empiriska undersökning (vi återkommer till detta längre fram i 

detta kapitel).  

 

För att kunna lägga en grund för ett tankesätt om vilka immateriella värden 

som skapas genom design och hur dessa skapas lånade vi teorier från andra 

ämnesdiscipliner, exempelvis från konstteoriområdet, estetisk filosofi och 

konsumtionsteori. Den litteratur som vi tillägnat oss är av alla de slag, allt från 
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klassiker inom konstvetenskap och köpbeteendeteori till moderna 

tidsskriftsartiklar. 

Delar av den litteratur vi tillägnat kom sedan att användas i vårt teorikapitel 

som här utgörs av kapitel 3. I detta kapitel ämnar vi utifrån en rent teoretisk 

utgångspunkt, förklara vilka immateriella värden som skapas och denna 

presentation mynnar även ut i en modell där vi vågar oss på att förklara hur vi 

tror att dessa värden uppstår. Resultatet blev att kapitel 3 tog formen av en 

”liten teoretisk uppsats i uppsatsen”. Vi valde därmed att lämna den delen av 

uppsatsen i en modell vilken vi skapat utifrån de tankar vi fått genom 

litteraturstudierna inom diverse olika ämnesområden. I ett senare skede, i 

kapitel 4,  illustrerades och omarbetades modellen med stöd av vår empiri. 

Detta för att skapa en användbar begreppsapparat för skapandet av 

immateriella värden genom design. Vår uppsats speglar den ständigt pågående 

process som utvecklingen av en modell utgör. De olika delarna i uppsatsen 

följer naturligt på varandra och är även integrerade med varandra på ett 

självklart sätt. De utgör alla delar i den kontinuerligt kunskapsbyggande 

processen. Kapitel 3 ger därför en grovt tillyxad begreppsapparat jämfört med 

slutprodukten. 

 

När all empiri sedan var insamlad blev arbetet som sagt att tolka denna 

information utifrån vårt förhållningssätt och utifrån våra resultat omarbeta 

den modell vi utvecklat i kapitel 3. Eftersom vi redan där väljer att anpassa 

och analysera den teorimassa vi använder till det aktuella ämnesområdet blir 

arbetet i kapitel 4 att analysera dessa tidigare analyser och antaganden utifrån 

de intervjuer vi gjort. Upplägget på denna uppsats är därför något annorlunda 

i jämförelse med den gängse standarden vilket är viktigt att ha i minnet vid 

den fortsatta läsningen.  
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För att få en helhetsbild av om vår modell kan anses relevant som grund 

inom detta område blev det naturligt att vår empiri skulle bestå av personer 

från alla de olika aktörsgrupperna (se figur 15  sid. 44). Detta kom för oss att 

innebära en  blandning av olika personer som har olika roller inom 

designvärlden. De olika personerna finns presenterade inledningsvis i kapitel 

4.  

 2.2.1 Empiriinsamling 

För att på lämpligaste sätt kunna samla in den nödvändiga empirin krävdes 

efterforskning i de praktiska metodböckerna. Ett antal ställningstaganden, vad 

gäller på vilket sätt vi skulle samla in empirin, gjordes och dessa kommer vi 

nedan att vända och vrida på för att klargöra våra tankar och val kring 

empiriinsamlingen. 

 

2.2.1.1 Typ av studie ? 

När vi slutligen nått en syftesformulering för vår studie var det dags att börja 

fundera över på vilket sätt vi skulle studera fenomenet samt hur vi skulle 

samla in den empiri vi behövde för vårt arbete. Då vi i kapitel 3 ämnar 

presentera en tankemodell av hur immateriella värdeskapandet sker återstod 

det sedan för oss att gå ut i verkligheten för att göra ett rimlighetstest av vårt 

tankesätt samt utifrån detta modifiera detsamma för att nå någon form av 

användbarhet.  

 

Då vi ämnar att med hjälp av vår tankemodell ge en helhetsbild av hur de 

immateriella värdena uppstår skulle detta kunna göras genom en fallstudie då 

bland andra Merriam (1994) påvisar att detta är ett bra val då det handlar om 

att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Vidare beskriver Merriam 

(1994) det som lämpligt att använda sig av en fallstudie när syftet är att samla 

information för att sedan kunna tolka och förstå en företeelse. Trots detta är 

det inte en fallstudie vi genomför. Vår undersökning har, vilket påvisats ovan, 
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vissa likheter med en fallstudie men det finns faktorer som gör att vår studie 

inte är en renodlad fallstudie. Det faktum att vi väljer att samla in vår empiri 

genom att genomföra intervjuer inom designvärlden för möbelbranschen som 

helhet och i intervjuerna tala generellt om vilka immateriella värden som skapas 

genom design samt hur dessa skapas är en tydlig anledning till varför vi inte 

genomför en fallstudie. Vi är i intervjuerna inte intresserade av något specifikt 

i den bemärkelsen som exempelvis Merriam (1994) beskriver att en fallstudie 

åsyftar. Hade vi däremot valt ut ett antal aktörer som påverkar en specifik 

produkt och bett dem uttala sig om hur vilka de immateriella värdena är och 

hur de skapas kring just denna produkt hade en fallstudie genomförts. Vi 

menar att den studie vi genomför är en generell studie där vi, istället för att 

behandla ett specifikt fall, väljer att undersöka vad mycket etablerade personer 

inom designbranschen anser om vårt undersökningsfenomen samt med hjälp 

av den framkomna empirin vidareutveckla och diskutera vår tankemodell. 

 

Ett annat sätt att gå till väga vid insamlandet av empiri är att använda sig av 

en tvärsnittsstudie då det vanligaste är att ett stort antal personer tilldelas en 

enkät eller att kortare, relativt ytliga, intervjuer genomförs (Lundahl & 

Skärvad 1992). Eftersom det område vi valt att behandla är komplext till sin 

natur skulle det dock vara orimligt både vad avser tids- och resursåtgång att 

göra en tvärsnittsstudie men det finns fler skäl till det val vi gjort. Man kan 

skilja på en kvantitativ och en kvalitativ metod. Efterfrågas kvantifierbarhet 

kring de problem studien ger sig i kast med är en kvantitativ metod att 

föredra. Gäller det snarare att söka förståelse på djupet, det vill säga att man 

snarare är ute efter bakomliggande faktorer än statistiska samband, blir 

ansatsen med fördel kvalitativ. Vår ansats är i allra högsta grad kvalitativ. 

Anledningen är naturligtvis att de fenomen vi vill förstå är så komplexa och 

föränderliga att vi måste gå ordentligt på djupet för att lyckas med detta. Det 

är av största vikt att de personer som ingår i undersökningen verkligen förstår 
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vad det är vi talar om vilket är lättare att framföra i en kvalitativ studie där 

mer tid läggs på varje enskild deltagare. (Arbnor & Bjerke 1994) Mer om 

bakgrunden till detta finns att läsa i vår metod- och vetenskapssyn.  

 

2.2.1.2 Intervjuer 

Då det ämne vi valt att behandla är ett område där det i stort sett inte 

existerar någon befintlig litteratur eller teoribild samt att vi samlat teori från 

en lång rad olika teoretiska fält, för att bygga en egen teoretisk tankemodell, 

blev den empiriinsamling vi gjorde till ett kritiskt moment. Det var via vår 

empiri vi kunde få en uppfattning om modellens möjlighet att bidra till 

förståelse. Det var då av yttersta vikt att kommunikationen mellan oss och de 

deltagande personerna fungerade på ett, för båda parter, tillfredsställande sätt 

särskilt som det kan vara svårt att ta till sig vårt resonemang på grund av att 

det är nytt och abstrakt. Av denna anledning var det enda och bästa sättet för 

oss att samla in det empiriska materialet att genomföra djupgående intervjuer. 

De intervjuade personerna valdes på förhand ut genom ett, som Lekvall & 

Wahlbin (2001) kallar det, bedömningsurval där vi med viss vägledning från 

experter inom området valt ut lämpliga personer för intervju. 

 

Datainsamlingen baserades sedan på semistrukturerade intervjuer. Syftet med 

att göra en semistrukturerad intervju framför en strukturerad intervju är att 

den förra skall vara mer öppen och lämna större utrymme för den intervjuade 

att göra reflektioner. Den strukturerade intervjun antar i stället mer formen av 

en enkät där alla deltagande besvarar samma frågor (Kvale 1997). Då vi 

eftersträvade en öppen och flexibel intervju var det aldrig ett alternativ att 

genomföra en strukturerad och till fullo styrd intervju varför vi istället 

använde oss av den semistrukturerade varianten. Vid nyttjandet av denna typ 

av intervjuform är det lämpligt att ha en intervjuguide (se bilaga 1) till hjälp 

(Merriam 1994). I denna återfanns vissa huvudfrågor som vi verkligen ville få 
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svar på. I intervjuguiden gjordes vissa smärre anpassningar mellan de olika 

intervjuerna av den enkla anledningen att vi talat med människor från helt 

skilda yrkeskategorier inom designvärlden. Stommen i intervjuguiden var 

dock alltid den samma. Det var av stor vikt för oss att de intervjuade gavs 

utrymme att själva reflektera kring det ämnesområde vi behandlade varför vi 

medvetet, i inledningsskedet, valde att inte till fullo avslöja syftet med 

undersökningen. Vi var noga med att inte låta de intervjuade ta del av den 

förförståelse vi har inom området.  

 

En nackdel med att använda sig av intervjuer är den effekt som intervjuaren 

kan ha på personen som intervjuas (Kvale 1997). Att intervjuaren påverkar 

och styr personen som intervjuas går inte att fullt ut undvika men genom att 

vara medveten om fenomenet och dess betydelse anser vi att detta i största 

möjligaste mån undveks genom att vi exempelvis försökte att inte ställa 

ledande frågor. Det är även så att varje möte med en ny människa ger olika 

typ av information (Merriam 1994). Samspelet mellan olika typer av 

människor fungerar på ett varierande sätt. Den komplexitet och subjektivitet 

som varje människa besitter gör att de resultat som fås genom intervjuer kan 

bli väldigt olika beroende på vem den intervjuade samt intervjuaren är 

(Merriam 1994). Detta är något som heller inte går att påverka men det är 

ändå något som vi tycker är viktigt att inte förringa betydelsen av i vårt arbete. 

För att ge de intervjuade samma grundförutsättningar valde vi därför att 

under samtliga intervjuer vara delaktiga båda två.  

 

Intervjuerna som genomfördes tog alla mellan 1-2 timmar och samtliga 

intervjuer spelades in med bandspelare för att underlätta för oss själva, dels 

under själva intervjun dels för att vi skulle kunna gå tillbaka senare och 

kontrollera vad som egentligen sades. För att sedan kunna använda och 

analysera materialet skrevs alla intervjuer ut i textformat. Detta material skrevs 
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i stort sett ut ordagrant men då en bandinspelning blir avkontextualiserad vid 

nedskrivandet gjordes vissa redigeringar i texten för att uppnå full förståelse 

och tydlighet. För att följa vad Kvale (1997) anser vara god intervjuetik 

förklarade vi inledningsvis för de intervjuade på vilket sätt materialet skulle 

komma att användas och vi fick därvid ett godkännande av detta. Vi valde 

sedan även att sända intervjun i textformat till intervjupersonerna för att 

kontrollera att vi tolkat det som sagts på ett korrekt sätt. I kapitel 4 

analyserade vi därefter den framkomna empirin och tog hjälp av citat från 

intervjuerna för att förtydliga och belysa de viktiga huvudpunkter som 

framkommit. Utifrån detta gav vi även läsaren själv en möjlighet att bedöma 

trovärdigheten i de resonemang vi förde.  

 

2.2.1.3 Val av intervjupersoner 

I det ovan beskrivna belyser vi att valet föll på att göra intervjuer och i det 

kommande förklaras hur vi valt ut de specifika intervjupersonerna. 

 

Vår tankemodell består av ett antal aktörer vilkas inbördes roller vi hade för 

avsikt att titta närmare på för att skapa förståelse för fenomenet. Vi såg det 

därför lämpligt att prata med minst en person inom varje aktörsgrupp. För att 

hitta lämpliga intervjupersoner började vi med att sondera terrängen på 

Stockholm Furniture Fair. För oss gällde det att få tag på experter inom de 

olika grupperna. En expert är enligt Lundahl & Skärvad (1992) erkända 

personer som t.ex. ofta figurerar i media eller gör sig hörda genom olika 

branschorganisationer. Då detta är ett område som, vilket kommer att visa sig 

senare i kapitel 4, är starkt beroende av media var det inte speciellt svårt att 

peka ut lämpliga personer för intervju. För att ge denna undersökning en 

nämnvärd tyngd valde vi att rikta in oss mot några av de största profilerna 

inom designbranschen. Inom de flesta grupper har vi gjort fler än en intervju 

och i de fallen har vi medvetet valt att intervjua personer som tydligt 
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representerar olika inriktningar inom designvärlden. En närmare presentation 

av de intervjuade personerna följer inledningsvis i kapitel 4, där vi har valt att 

presentera de olika personernas bakgrund för att läsaren skall få en 

uppfattning av sammanhanget samt för att denne skall få något att relatera 

den använda empirin till. 

 

2.2.1.4 Undersökningens relevans 

Det är inte svårt att se relevansen i undersökningen då det vi gör grundar sig 

på att detta område är tämligen outforskat. Vi har även under arbetets gång 

fått stöd från de intervjuade i att det är ett område som borde forskas mer på 

och att det är konstigt att det inte kommit igång på ett djupare sätt. De sista 

åren har fokus på designens betydelse ökat väldigtt mycket. Det har länge 

talats om att det inte längre går att konkurrera med kvalitet för att det har i 

vårt samhälle blivit en självklarhet och att det nya konkurrensmedlet är design 

och upplevelsen därav (Johan Huldt, 2002-04-16). För att företagen skall 

kunna satsa på design och göra det på rätt sätt anser vi det vara av yttersta 

vikt att veta vilka värden som designen faktiskt ger upphov till samt på vilket 

sätt dessa värden skapas. Hur skall det annars gå att på ett effektivt och 

rationellt sätt utnyttja detta nya konkurrensmedel? Detta är en fråga som vi 

ämnar närma oss varför det finns en tydlig företagsekonomisk relevans med 

denna magisteruppsats. 

 2.3 METODANSATS  

Metoden som ett forskningsprojekt skall vara såväl konsekvent i förhållande 

till problemet och forskarnas, i det här fallet våra, grundläggande 

föreställningar om verkligheten och vetenskapen som konsekvent i betydelsen 

utan inre motsägelse (Arbnor & Bjerke 1994). De metodval vi beskrivit ovan 

utgör därför ingen slump. De motiveras utifrån den ansats vi ser det lämpligt 

att göra för att vi skall uppfylla det syfte vi har med uppsatsen. Ansatsen i sin 
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tur motiveras av vår syn på verkligheten, vetenskapen och dess metoders 

möjligheter att komma åt just verkligheten.  

 

Vårt syfte är, som tidigare redogjorts för, att skapa förståelse; att hitta verktyg 

och begrepp som  kan användas för att förstå fenomen som har med 

immateriellt värdeskapande att göra. Vi söker inte orsakssamband eller 

statistiska sanningar. Vi försöker förstå en subjektiv upplevelse av värden som 

inte kan beskådas och det ställer krav på såväl studiens genomförande som 

ansats.  

 2.3.1 Hermeneutik 

För att specificera vår ansats lite djupare än vad vi hittills gjort blir begreppet 

hermeneutik av intresse. När vi har med människor, deras uppfattningar och 

interaktion att göra förekommer begreppet mening allt som oftast. Saker sägs 

uttrycka en mening eller ha en betydelse. ”Begreppet ’mening’ används alltså både 

om mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga aktiviteter.” (Gilje & Grimen 

1992, s. 175) Mening är intimt förknippat med personerna för vilka något har 

en mening. Mening är såtillvida en subjektiv upplevelse. Gilje & Grimen 

(1992) framhåller att det karakteristiska för meningsfulla fenomen är att de 

kräver tolkning om de skall kunna förstås. Hermeneutik är enligt dem de 

försök som görs för att klargöra vad just förståelse och tolkning är. 

”Hermeneutiken i sina moderna varianter består både av försök att skapa en metodlära för 

tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå 

meningar.” (Gilje & Grimen 1992, s. 177)  

 

Arbnor & Bjerke (1994) lyfter fram en grundläggande skillnad mellan 

förklarande kunskap och förstående kunskap samt framhåller att 

hermeneutiken har med den senare att skaffa. De pekar på att positivismen, 

som är att se som hermeneutikens kontrapunkt, har som utgångspunkt att det 

inte finns några fundamentala skillnader mellan natur- och 
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samhällsvetenskaperna. Hermeneutiken har då följdriktligt motsatt 

utgångspunkt det vill säga att det finns en grundläggande skillnad och att 

metoderna därför måste vara andra. Medan positivisten inte drar sig för att 

betrakta ”sociala sammanhang och förlopp som ’fakta’ och såsom ’objekt’” (Arbnor & 

Bjerke 1994, s. 62) menar hermeneutikern att i den sociokulturella världen är 

varje fall unikt och kan därför inte ”underordnas någon objektiv eller kvantitativ 

regel”(Arbnor & Bjerke 1994, s. 63).  

 

Viktigt att förstå när en hermeneutisk ansats antas är huruvida en forskare kan 

förhålla sig objektiv till det som skall förstås. Enligt hermeneutiken handlar 

det inte om att förhålla sig objektiv till det studerade, därigenom uppnås inte 

god förståelse. Dessutom är det enligt hermeneutiken omöjligt att inte 

påverkas av den förförståelse man har eller det faktum att tolkningar också 

innebär att de egna värderingarna och den egna kunskapen tillåts medverka i 

förståelseprocessen. Eftersom vi har en hermeneutisk ansats syftar 

metodkapitlet bland annat till att förklara vilka utgångspunkter vi har och 

därmed ge läsaren möjlighet att utifrån sina utgångspunkter avgöra 

trovärdigheten i våra påståenden. Vi återkommer till begreppet förförståelse 

och subjektivitet nedan. 

 

 

2.3.1.1 Delarna och helheten 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln vilken 

pekar på ”sambanden mellan det vi skall tolka, förförståelsen och det sammanhang som 

det måste tolkas i”(Gilje & Grimen 1992, s. 190). Den hermeneutiska cirkeln 

(figur 2) åskådliggör det ständiga växelspelet mellan helheten och delarna. 

Anledningen till att det är en cirkel är för att det inte finns någon början och 

inget slut. Delarna tolkas utifrån den helhet de är en del av och helheten 

utifrån de delar den uppbyggs av och så vidare (Gilje & Grimen 1992). Kort 
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sagt är det så att vi, för att förstå delarna, måste ha ett grepp om helheten, en 

förståelse, vilken i sin tur bygger på att vi förstår delarna. Det kan tyckas vara 

ett slags moment 22 men eftersom ingen forskare saknar förförståelse, någon 

slags helhet, så kommer cirkeln med automatik att finnas där. Nu är det inte 

så att denna hermeneutiska cirkel är den enda och det finns en debatt inom 

hermeneutiken om hur cirkeln faktiskt skall se ut. Den nyss beskrivna cirkeln 

härrör sig enligt Alvesson & Sköldberg (1994) från den objektiverande 

hermeneutiken. En annan hermeneutisk cirkeln de tar upp är den som 

framhålls i aletisk hermeneutik där forskaren istället hela tiden anses röra sig 

mellan för-förståelse och förståelse (figur 2). I vårt fall är på sätt och vis båda 

sätten att se på forskningen relevanta men vi fördjupar oss inte vidare i olika 

typer av hermeneutik. Vi tittar på brickor i ett spel, aktörer i en designvärld 

som tillsammans bygger upp en helhet. Vi pendlar mellan att tolka delarna 

utifrån helheten och helheten utifrån delarna för att successivt ändå landa i en 

helhetsförståelse. Dessutom pendlar vi mellan den för-förståelse vi har inför 

det vi gör och den förståelse vi skapar som sen blir förförståelse i nästa steg. 

På det sättet kanske det inte rör sig om en cirkel i samma utsträckning som 

vad det gäller del-helhet varianten. Som redan nämnts kommer vi tillbaka till 

förförståelsens betydelse i ett eget avsnitt för detta nedan.  

Helhet Förförståelse 

Del Förståelse
 

Figur 2: Den hermeneutiska cirkeln hämtad från Alvesson & Sköldberg 1994, sid.116, egen 
bearbetning 
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2.3.1.2 Induktion, deduktion eller abduktion? 

Den hermeneutiska cirkel blir också intressant i förhållande till begreppen 

induktion och deduktion som i mer direkt mening är relevanta då de är en 

viktig del av den metodologiska ansats man tar. Man brukar skilja mellan en 

induktiv och en deduktiv ansats till forskning. En induktiv ansats innebär att 

utgångspunkten tas i empirin. Från empiriska observationer utvecklas teori. 

Deduktion innebär motsatsen. I en deduktiv ansats tas alltså utgångspunkten i 

teorin och man går då från det generella för att förklara det specifika. 

Alvesson & Sköldberg (1994) säger bland annat följande om induktion: 

”Ansatsen innebär alltså ett riskfyllt språng från en samling enskildheter till en allmän 

sanning.” De säger vidare om deduktion: ”En deduktiv ansats utgår tvärtom från en 

generell regel för att förklara ett enskilt fall av intresse.”(Alvesson & Sköldberg 1994, 

s.41) 

 

Det finns nu problem med båda ansatserna och det är dessutom svårt att se 

att de i sin rena form skulle kunna förekomma. Induktion är exempelvis svår 

därför att man alltid har med sig en generell bild som färgar ens syn vilket gör 

förutsättningslösa empiriska avstamp omöjliga. Dessutom hävdar Alvesson & 

Sköldberg (1994) att induktion inte erbjuder möjligheten att finna eller 

komma åt djupstrukturerna, det vill säga egentlig teori, utan att det snarare 

handlar om empirirska regelbundenheter, en slags ytstruktur. Vad gäller 

deduktion förefaller det lika omöjligt att bilda teori utan empirisk 

förförståelse. Helt faktafri teori torde vara svåruppnåelig och Alvesson & 

Sköldberg (1994) väljer till och med att benämna fenomenet ”vetenskaplig 

jungfrufödsel” (s. 43). Deduktion riskerar då enligt Alvesson & Sköldberg (1994) 

att förutsätta det som skall förklaras och på det sättet inte heller nå 

underliggande mönster. 
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Alvesson och Sköldberg (1994) föreslår därför en tredje möjlig variant som i 

viss mån är en kombination av de båda övriga vilken kallas abduktion. De 

menar att denna form bättre beskriver mycket av den samhällsvetenskapliga 

forskningen och att den också i många fall utgör en bättre och mer genomför 

ansats än att sträva efter de rena formerna an induktion eller deduktion.  

 

 Deduktion Induktion Abduktion 

 
Teori 
(Djupstruktur)  

 
Empiriska 
regelbundenheter 
(Ytstrukturer) 
 

 

 

 Empiri 
 

 

V

f

u

d

a

v

 

2

S

i

l

d

Figur 3: De olika vetenskapliga ansatserna hämtad från Alvesson & Sköldberg, 1994 
sid. 45, egen bearbetning 
idare beskriver de en abduktiv ansats som mer av en kunskapsbyggande och 

örståelseorienterad process där såväl det empiriska som det teoretiska 

tvecklas och förfinas. I figur 5 beskrivs schematiskt de olika ansatserna. På 

et sätt vi tolkar Alvesson och Sköldbergs (1994) resonemang behöver inte 

bduktion se ut exakt som i figuren. Det viktiga är processynen och 

äxelspelet mellan teori och empiri.  

.3.1.3 Vår abduktionsvariant 

om vi redan beskrivit är vår uppsats processorienterad såtillvida att de 

ngående delarna alla är byggstenar på vägen mot målet eller kanske snarare 

änkar i en process där kunskapen och förståelsen växer fram successivt. I 

enna process spelar empirin och teorin omväxlande huvudrollen. Vi ser 
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därtill vår uppsats som begreppsutvecklande och i viss mån teoribildande. 

Den står som en del i en förlängd förståelse- och kunskapsprocess som 

förhoppningsvis kan komma att fortgå efter det att denna uppsats slutar. 

Figur 4 nedan visar vår syn på detta.  

Tidigare  Vår ansats  Potentiell vidare  
forskning   forskning 

 

Teori 
(Djupstruktur) 
Empiriska 
regelbundenheter 
(Ytstrukturer) 

 
Empiri 

 

Figur 4: Illustration av vår ansats. 

 

Det skall sägas att bilden snarare beskriver vår kunskapsprocess än 

uppsatsens upplägg främst då vi inte delger läsaren hur vi till en början 

bekantade oss med det empiriska området. 

  

I figuren kan utläsas att vår uppsats bygger på en tidigare kunskapsprocess 

och lämnar möjlighet till en fortsättning. Vi tar vår början i ytstrukturer och 

därmed i viss mån i empirin i det att vi läser in oss på branschen etc. Sedan 

skapas teori från teori vilken därefter konfronteras med den empiriska 

verkligheten för att sedan åter ta klivet mot teori, då i en utveckling av den 

tidigare framtagna teoribilden. Därifrån finns sedan möjlighet att fortsätta 

processen med vidare forskning och ny konfrontation av empiri utifrån vår 

slutliga modell. Vi ser följaktligen förståelsen för det vi studerar som en 

kontinuerlig process som inte slutar bara för att den här uppsatsen gör det. 
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Detta är vår ansats. Det som möjligen kan vara förvillande är att det till synes 

är en pendlande process som ligger till grund för vår ansats och likaledes att 

den kan komma att ge upphov till en fortsatt process. Så är det nu inte. Vi 

bygger på forskning från olika discipliner och tar in olika begrepp och 

modeller. På samma sätt finns potential att ta ett antal olika spår framåt med 

utgångspunkt från våra slutsatser. En modell blir ju som alltid en ofullständig 

förenklad beskrivning av verkligheten. 

 

 2.3.2 Avbildning eller språkbildning 

Vi har redan slagit fast att det är att förstå vi är ute efter och inte att förklara. 

En annan sida av den typen av vetenskap som vill förklara snarare än förstå, 

positivismen och liknande, är ett avbildande ideal. Det handlar om att 

verifiera verkligheten. Att vi inte har denna något oproblematiserande syn på 

verkligheten har vi redan sagt något om och kommer utförligt att utreda 

ytterligare nedan. Vad som är intressant är att Brunsson (1982) talar om två 

olika vetenskapsideal varav det avbildande är det ena och språkbildande det 

andra. Det språkbildande idealet innebär enligt Brunsson (1982) att 

forskningens uppgift är att skapa språk eller begrepp med vars hjälp man kan 

beskriva och förstå sociala situationer. Detta kan sedan enligt honom 

användas av de som befinner sig i situationerna för att förstå och även 

förändra. Detta synsätt eller ideal beskriver mycket väl vad det är vi försöker 

göra.  

 

Vi försöker skapa en begreppsapparat eller modell med vars hjälp 

verkligheten, i detta fall de immateriella värdena hos designprodukter, kan 

förstås. Att beskriva verkligheten är då sekundärt. Brunsson (1982) menar 

vidare att detta synsätt att korrekta avbildningar inte är viktigt är avgörande 

för hur man skall se på motsägelsefulla teorier samt möjligheten att 

generalisera resultaten. ”Forskarna kan i viss utsträckning lämna över frågan om 
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vilken teori som är bäst till användarna.” (Brunsson 1982, s. 107) Det är i 

applicerbarheten eller förståelseskapandepotentialen som en modell har sitt 

värde inte i hur ”sann” den är eftersom det ändå är väldigt svårt att avgöra, 

om det alls går.  

 

När det gäller generaliserbarheten torde den ju då också ankomma på hur 

användbar en tankemodell, eller en begreppsapparat är i andra sammanhang 

än det studerade. Vi kommer i kapitel 4 att diskutera eventuell möjlighet att 

generalisera resultaten. I vårt fall kommer det att innebära, i första hand, en 

fråga om det kan vara möjligt att använda tankemodellen på andra fack inom 

designbranschen än möbelbranschen, vilken utgör vårt fokus. Nästa steg efter 

det skulle vara en eventuell användning i bredare mening än möbler. Det är 

sedan upp till vidare forskning att avgöra hur god den praktiska 

användbarheten faktiskt är. Viktigt för att generalisering skall kunna göras, 

och för att resultaten överhuvudtaget skall vinna användning, när det gäller 

språkbildning är att framställningen är trovärdig. Eftersom en kvalitativ studie 

är svår att återupprepa och bedöma objektivt förlorar begrepp som validitet 

och reliabiltitet sin betydelse. Trovärdighet blir central då det är denna som är 

forskarens möjlighet att föra fram sitt budskap. Trovärdighet skapas genom 

att eftersträva öppenhet samt diskussion kring eventuella svagheter i ansats 

och resultat (Hägg 1982). Enligt Arbnor & Bjerke (1994) handlar trovärdighet 

ofta om att försöka förstå materialets upphovsperson. Vi försöker därför vara 

så öppna med våra utgångspunkter och vårt genomförande som möjligt. En 

del i detta är för oss att också ge en bild av våra intervjupersoner för att 

ytterligare stärka läsarens möjlighet att bedöma trovärdigheten i det som sägs 

och i hur vi tolkar detta.  

 

Brunsson (1982) säger också att generella teorier enbart är ett mellansteg i 

forskningsprocessen då slutmålet bör vara att förstå specifika situationer. 
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Återigen poängterar vi då att vår uppsats som är teorigenererande på ett 

tämligen generellt sätt skall ses bland annat som ett steg på vägen till mer 

specifika och specifikt användbara begrepp eller modeller. Slutligen framhåller 

Brunsson(1982) vikten av att språkbildningen har en solid empirisk grund just 

eftersom användbarheten är nyckeln till teorins värde. Vi håller visserligen 

med om detta varmed empirin också har en viktig roll i vår process. Att den 

inte beskrivs enskilt i ett eget kapitel skall inte ses som ett tecken på att 

empirin är något vi tar lätt på. Vi menar dock inte som Brunsson (1982) att 

teorin måste vara sprungen helt ur empiriska observationer. Vi menar att det 

är mycket viktigt och fruktbart att faktiskt ta sin utgångspunkt i annan teori 

för att sedan i kontakt med empirin ges möjligheten att bedöma hur 

användbar modellen eller begreppen är för att om nödvändigt vidareutveckla 

dem. För att motivera detta hänvisar vi tillbaka till vår syn på 

kunskapandeprocessen, i vårt fall den abduktiva ansatsen, som vi beskrivit 

den ovan. För att inte behöva ”börja om från början” bygger vi vidare på vad 

vi ser som användbara modeller. Riskerna med detta förfarande skulle kunna 

vara att vi är alltför uppmärksamma på det som bekräftar och inte på det som 

motsäger. Medvetna om denna risk har vi trots att vi konfronterar empirin 

med modell och begrepp som på ett sätt är ”färdiga” försökt förhålla oss så 

öppna vi kunnat för såväl bekräftande som motsägande information.  

 2.3.3 Förförståelse och subjektivitet 

”En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Vi möter aldrig världen förutsättningslöst.” ( Gilje & Grimen 1992, 

s.183) ”Forskaren är aldrig tabula rasa.” (Alvesson & Sköldberg 1994, s.122) 

 

Vår uppfattning om vårt undersökningsfall kommer oundvikligt färgas av 

våra tidigare uppfattningar. Hans-Georg Gadamer har myntat begreppen för-

förståelse och för-domar för dessa saker (Gilje & Grimen 1992). Fördomar 

kan möjligen vara ett aningen negativt laddat ord så låt oss istället använda 
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förförståelse. Denna är enligt Gilje & Grimen (1992) helt nödvändig för att 

förståelse alls skall vara möjlig. Förförståelsen ger enligt dem möjligheten att 

sortera bland information och rikta uppmärksamheten någonstans. Vidare 

menar de att begreppet förförståelse är besläktat med Poppers 

förväntningshorisonter och även Kuhns paradigmbegrepp. Det är naturligtvis 

så att förförståelsen också riskerar att vara av ondo i det att den färgar 

forskaren alltför mycket för att han skall vara klarsynt. Ericson (1998) menar 

bland annat att förmågan att se nya saker kan hämmas och därmed även 

kreativiteten. Som vi ser det är det därför viktigt att vi klargör vår 

förförståelse och på sätt och vis är det en stor del av syftet med metoddelen 

som helhet. Inledande begreppsutredande delar av kapitel 3 kan också läsas 

på detta sätt då läsaren där ges en bild av vår inledande begreppssyn. Vår 

filosofi är då att eftersom vi inte kan frånkomma vår förförståelse gör vi klokt 

i att redogöra för den i den mån detta går så att läsaren sedan kan bedöma vår 

trovärdighet utifrån detta. I och med vår egen medvetenhet om vår 

förförståelse kan vi också förhoppningsvis förmå se saker som inte enbart 

bekräftar den. 

 

Den hermeneutiska forskaren med sin kvalitativa förståelseansats brottas nu 

inte bara med förförståelsen som denne har eller, som Ericson ( 1998) kallar 

det, sin roll som tolkande subjekt. Forskaren har också att hantera att de 

beforskade själva också gör tolkningar av sin verklighet. Forskaren skall 

förhålla sig till en ”värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva”(Gilje & 

Grimen 1992, s.181). Gilje & Grimen (1992) framhåller ett begrepp myntat av 

Anthony Giddens för att beskriva denna samhällsvetenskapernas tillstånd 

vilket är dubbel hermeneutik. Att bara återge det som de sociala aktörerna 

säger blir därför en otillräcklig verklighetsbeskrivning enligt dem. Forskaren 

måste nå längre, djupare. Återigen är medvetenhet kring dessa förhållanden 

vår bästa garant för att vi inte snedvrids, feltolkar det våra intervjupersoner 
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säger eller liknande utan kan erhålla något som faktiskt är ett gott sätt att 

förstå den empiriska verkligheten. Den verklighet vi i slutändan just försöker 

förstå och i förlängningen skapa förståelse kring.  

 2.4 VERKLIGHETS- OCH VETENSKAPSSYN 

”För att överhuvudtaget kunna undersöka och förstå verkligheten måste man göra vissa 

antaganden om hur den är beskaffad och ser ut. Dessa antaganden fungerar som en 

vägledning för kunskaparen.” (Arbnor & Bjerke 1994, sid. 21) 

 

Som redan framgått har vi ett upplägg där teorisammanställningen liksom 

empiriinsamlingen är integrerade delar av kunskapsskapandeprocessen som 

denna uppsats syftar till att beskriva. Vi har en hermeneutisk och abduktiv 

ansats där vi söker skapa förståelse för abstrakta fenomen i form av 

immateriella värden. På sätt och vis är även metoden att betrakta som en 

integrerad del av lärandeprocessen. Vår målsättning med metodkapitlet är inte 

enbart att beskriva och motivera våra metodval för att på så sätt skapa 

trovärdighet för våra resultat även om naturligtvis det är en viktig del. Utöver 

detta kommer den del som nu följer också att i stor utsträckning prägla vår 

teoretiska modell. Detta avsnitt kommer nämligen att bland annat behandla 

en företeelse som brukar benämnas sociala konstruktioner. Det skall senare i 

uppsatsen visa sig att det är just en social konstruktion, konstruktionen 

immateriella värden, vi skall försöka förstå. Läs av den anledningen detta 

metodavsnitt även som en bakgrund till efterföljande kapitel 3. 

 

Vårt val av en hermeneutisk ansats grundar sig i Arbnor & Bjerkes (1994) 

uppdelning mellan tre synsätt: Analytiska synsättet, Systemsynsättet och 

Aktörssynsättet. De två förstnämnda syftar till förklarande kunskap medan 

det sistnämnda istället söker förståelse. Författarna skiljer här på explanatik, 

då begreppet positivism har vissa negativa konnotationer, och hermeneutik. 

Dessa tre synsätt innefattar sex kunskapskategorier eller paradigm. 
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Förhållandet mellan dessa är att vissa paradigm förutsätter vissa metodsynsätt 

för att inre konsekvens skall ernås. Det är exempelvis en inre motsägelse, och 

därmed inkonsekvent, att mena att verkligheten är en ”konkret och lagbunden av 

oss oberoende struktur” (Arbnor & Bjerke 1994, sid. 43) och samtidigt anse sig ha 

ett aktörssynsätt. 

 

Efter att närmare studerat de sex olika kunskapskategorierna och jämfört dem 

med vår verklighetsuppfattning har vi funnit att vår utgångspunkt stämmer 

bäst överens med synen att verkligheten är en social konstruktion. Då vi inte 

ser relevansen i att redogöra för samtliga sex kunskapskategorier kommer vi 

att beskriva enbart den nyss nämnda men också kontrastera den med de 

andra i de fall det behövs för att motivera vår syn. 

 

 2.4.1 Verkligheten som social konstruktion 

Att se verkligheten som en social konstruktion innebär att inte se den som 

något objektivt givet utan snarare något subjektivt. Enligt denna syn är 

världen en kontinuerlig process. En social konstruktion skapas i sociala 

interaktioner och upphör när den inte längre upprätthålls av dess medlemmar. 

(Arbnor & Bjerke 1994) Den sociala konstruktionen skulle kunna ses som en 

slags immateriell struktur upprätthållen i människors interaktion och 

medvetande. ”Människan måste betraktas som en social varelse som både skapar 

(påverkar) och skapas (påverkas) av kollektivt hållna innebörder.” (Ericson 1998, 

s.28) Weick (1995) talar om tre olika nivåer av subjektivitet utöver den 

individuella vilket är av intresse när vi talar om sociala konstruktioner 

eftersom de är att se som överindividuella strukturer om än burna av 

individer. Hans begrepp intersubjektivitet syftar till gemensamma uppfattningar 

som formas i kommunikation mellan två eller flera aktörer och bildar en nivå 

av socialt definierad verklighet (Weick 1995) Med denna syn på verkligheten 

blir heller inte en verklighet i sig av intresse. Istället är det de subjektiva 
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uppfattningar om ”verkligheten” som är viktiga. Uppfattningarna och 

föreställningarna hos människorna är, eller skapar, verkligheten.  

 

Vi tror nu inte att verkligheten helt saknar objektiva inslag eller att sociala 

sammanhang också i viss mån kan definieras av exempelvis biologi. I vilken 

mån detta är en objektiv vetenskap kan givetvis diskuteras men det vore 

alltför komplicerat att föra sådana resonemang här. Vi nöjer oss därför med 

att konstatera att den sociala konstruktionen förefaller överväldigande mycket 

mer inflytelserik än eventuella bakomliggande objektiva givna. Vi har denna 

uppfattning av flera skäl. Historien har många gånger ändrat uppfattning om 

vad som är sant i många frågor och dessa uppfattningar har också präglat 

tiden till den grad att det blir tydligt att det viktigaste inte är vad som är sant, 

om något är det, utan vilken uppfattning som råder om vad som är sant. 

Exempel på detta är synen på raser, kön, vad som är god konst och så vidare. 

Det råder givetvis delade meningar om huruvida världen är socialt 

konstruerad och i så fall i vilken utsträckning. Det viktigaste är att klargöra vår 

ståndpunkt. Det vi vidare säger i denna uppsats skall ses mot bakgrund av vår 

verklighetssyn. Vad avser mer specifika sociala konstruktioner, det vill säga 

sådana som rör immateriella värden i design och dess uppkomst, kommer vi 

att utförligt diskutera och argumentera kring dylika i kapitel 3.  

 

Vi betraktar verkligheten som ”subjektivt given och relativ” (Arbnor & Bjerke 

1994, s. 60) men inte till den grad att vi ser oss tillhöra den sjätte kategori som 

Arbnor & Bjerke (1994) redogör för under beteckningen ”Verkligheten som 

manifestation av mänsklig intentionalitet” (s.54). anledningen till detta är att denna 

syn alltför mycket betonar människans frihet och intentionalitet. Vi tror trots 

allt på kraftfulla strukturer som såväl formas av som formar människan.  
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Det är måhända lätt att förledas att tro att tanken om en socialt konstruerad 

verklighet också innebär stor frihet för individen. Så tror vi inte att det är. Vi 

ser konstruktionen, då den uppbärs av många, som ofta mycket stark och 

starkt präglande av individen. Det finns inom vetenskapen en distinktion 

mellan metodologisk individualism och kollektivism. Metodologiska 

individualister försöker enligt Gilje & Grimen (1992) förklara sociala fenomen 

utifrån individer medan metodologiska kollektivister försöker förklara 

individer utifrån sociala strukturer. Vi anser att detta bör ses som extremfall, 

åtminstone enligt den förenklade förklaring som just gavs. Vi tror därmed inte 

att individen är helt och hållet styrd av strukturen men ändå i stor 

utsträckning formad av den. Vi ligger närmare den kollektivistiska synen än 

den individualistiska. Det är en viktig nyansering av vårt 

socialkonstruktivistiska utgångsläge. 

 

Varför vi inte faller inom någon av de mer objektivistiska kategorierna torde 

redan vara uppenbart. Deras betoning av objektivitet antingen i form av att 

verkligheten är det eller att denna är objektivt tillgänglig rimmar illa med vår 

syn på det tolkande subjektet (se avsnittet om förförståelse ovan).  

 

Att vi gör sådan affär av vilken verklighetssyn vi har och inte bara konstaterar 

att vi är hermeneutiker med aktörssynsätt beror som vi redan nämnt på att 

just begreppet social konstruktion har en aningen mer central plats i denna 

uppsats än enbart som ett metodfilosofiskt begrepp. 

 2.4.2 Metodsynsätt. 

I konsekvens med vår verklighetssyn, det vill säga att den är i huvudsak socialt 

konstruerad, och i enlighet med Arbnor & Bjerkes kategorisering (1994) blir 

vårt metodsynsätt aktörssynsättet. Detta innebär också att ansatsen skall vara 

hermeneutisk, vilket vi redan beskrivit att den är. Finns det ingen objektiv 
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verklighet inom det aktuella området kan den heller inte sökas efter med 

positivistens verktyg.   

 

Förutom att verkligheten ses som socialt konstruerad ses kunskap enligt 

Arbnor & Bjerke (1994) som individberoende och verklighetsbeskrivningen 

tar därför sin utgångspunkt i olika aktörers tolkning, upplevelse och handling. 

De framhåller vidare att förståelse då är i fokus snarare än att förklara och det 

som skall förstås är dialektiska samband. Vad detta innebär klargörs nedan. 

Resultatet av forskningen är då, enligt Arbnor & Bjerke (1994), kunskap om 

de processer som socialt konstruerar verkligheten. Detta enligt dem bland 

annat i form av olika beskrivningsspråk och idealtypspråk. Detta rimmar 

mycket väl med den ansats som denna uppsats har. Vi är, som vi redan 

beskrivit, just ute efter språkbildning. Språk, begrepp eller modeller sprungna 

ur vår ökade förståelse och som syftar till att erbjuda verktyg för andra att 

förstå. Arbnor & Bjerke (1994) poängterar också mycket riktigt att 

kunskapandet förutsätter och i mångt och mycket bygger på en personlig 

medvetenhetsutveckling hos kunskaparen. Något vi tagit fasta på. 

 

2.4.2.1 Dialektiska samband 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kommer begreppet dialektik från det grekiska 

ordet dialektos som betyder diskurs, debatt eller genom samtal. De menar 

vidare att den dialektiska proceduren för fram motsägelsen i ljuset och att 

förstå dialektiska samband innebär att försöka förstå sambanden mellan olika 

aktörers tolkningar. Det hela handlar om hur den sociala konstruktionen 

uppstår i en kontinuerlig process där olika individers tolkningar påverkar och 

påverkas av varandra i ”ständig transformation” (Arbnor & Bjerke 1994, s.74). 

Ständigt återkommer begreppet social konstruktion. 
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3. TEORETISK UTVECKLING AV BEGREPP & 
MODELL 

Detta kapitel är till för att guida läsaren genom den process vårt arbete genomgått för att 

teoretiskt finna de immateriella värdena samt hur dessa uppkommer. Detta kapitel 

kommer även att ligga till grund för analys och diskussion i det efterföljande kapitlet. 

Modellen nedan visar hur vi, i stora drag, valt att disponera kapitlet.  

 

 

Socialt värde

Värdekonfiguration

Estetiskt värde

Begreppet design

3. Teoretisk 
utveckling av 

begrepp & modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna teoretiska del kan ha olika roller i en akademisk rapport men den finns 

alltid där i en eller annan form. I allmänhet står den som ett eget kapitel och 

utgör en slags teoretisk bakgrund eller grund för den analys som senare 

komma skall i uppsatsen. (Lundahl & Skärvad 1992) I denna uppsats har 

teoriavsnittet en mer central roll än vad som är normalt och det är också i viss 

mån till formen lite annorlunda. Mot bakgrund av det syfte vi har valt för 

uppsatsen blir kapitel 3 lite av en teoretisk miniuppsats. Vi tar inte bara upp 

teorier relevanta för att analysera den empiri vi insamlat utan diskuterar även 

teorin tills dess att en modell erhållits och bra begrepp vaskats fram. Modellen 
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vi har gett oss i kast med att skapa skall också i slutändan vara själva resultatet 

av uppsatsen som helhet. Det betyder inte att den modell som skapas i kapitel 

3 är identisk med slutprodukten. Nej, vad vi gör är att vi hämtar teori från ett 

antal olika discipliner eller ämnesområden för att söka foga dessa samman 

med en stor portion kreativitet för att fungera som förståelsemodell över ett 

empiriskt fenomen som flertalet av de använda teorierna inte syftar till att 

förklara. Som vi redan nämnt är anledningen till den valda ansatsen att det 

finns mycket lite företagsekonomisk teori inom det område vi vill studera. 

Vår uppgift blir då att formulera en grundmodell som sedan förhoppningsvis 

kan bidraga med förståelse för det studerade fenomenet. 

 

Vi anser att den immateriella delen av ett föremål utgörs av de värden som 

upplevelsen av ett föremål, eller dess aura (se vidare avsnitt 3.2.4.2), 

förmedlar. Det är därför med utgångspunkt i begreppet upplevelse vi 

strukturerat detta teoretiska avsnitt. Vi har gjort en grovindelning av 

upplevelsen enligt följande: 

 

• Föremålet ger i sig upphov till en upplevelse hos nyttjaren1. Denna 

upplevelse är det som vi åsyftar när vi talar om estetiskt värde. Det är värdet 

av upplevelsen av objektet i sig som är det estetiska värdet. Det betyder nu 

inte att upplevelsen är ofärgad av yttre omständigheter, den är snarare en 

konstruktion, men detta kommer grundligt att diskuteras vidare längre fram. 

 

• Föremålet ger upphov till en upplevelse hos nyttjaren genom att verka 

som en symbol för någonting annat i ett socialt sammanhang. Värdet av 

denna upplevelse kallar vi för socialt värde.  

 

                                                           
1 Med nyttja åsyftas om föremålet är exempelvis en stol inte bara att använda den, det vill säga sitta på den 
utan det kan även vara att betrakta föremålet eller helt enkelt inneha det. 
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Dessa två huvudspår kommer att behandlas var för sig, trots att uppdelningen 

inte är helt smärtfri, för att sedan fogas samman i slutmodellen. De båda 

värdena går i vissa fall in i varandra och kan vara svåra att skilja åt. Vi landar 

därför i en enda tankemodell där båda värdena finns med och inte i en för 

vardera värde. Det beror nu inte bara på detta, utan även att 

värdeskapandeprocesserna ser liknande ut och involverar i stort sett samma 

aktörer. Vad gäller den exakta uppdelningen av värdetyperna enligt ovan är 

teoridiskussionerna nedan inte till fullo lika exakt. En del av det som 

behandlas under estetiskt värde är relevant i diskussionen kring socialt värde 

och tvärtom. Detta beror på svårigheten att dela upp teoridiskussionen på 

detta sätt varför teoriernas ursprung i viss mån blivit vägledande. I kapitel 4 

diskuteras dock de båda värdetyperna mer strikt enligt definitionen för att vi 

skall nå fram till en distinkt uppdelning.  

 

För att vi skall kunna reda ut detta område är väldigt viktigt att läsaren har en 

tydlig bild av vad vi avser när vi talar om design varför vi kommer att börja 

med att utreda detta minst sagt luddiga begrepp. 

 

 3.1 BEGREPPET DESIGN 

Det är väldigt viktigt att läsaren har med sig vår syn på begreppet under läsningen av hela 

uppsatsen därför vill vi med härmed ge läsaren ett par glasögon som förmedlar vår syn på 

design. 

 3.1.1 Vad är design? 

Design är ett ord eller begrepp som alla tror sig veta vad det innebär men vid 

närmare eftertanke är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en 

entydig förklaring av ordet. För att kunna tala om design måste begreppet 

redas ut då olika parter kan prata om helt skilda saker när det gäller design. I 

denna del kommer vi att vända och vrida på begreppet design för att sluta i en 

förklaring till vad vi åsyftar i denna uppsats. 
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Ordet design är lånat från engelskan och kom till Sverige i mitten på 1940-

talet (Svengren, 1995). Innan vi började använda ordet design i Sverige 

användes istället ordet formgivning. Nu däremot används båda dessa ord i 

svenska språket. Vad är då skillnaden? För att börja från grunden ser vi nedan 

vilken innebörd Nationalencyklopedien ger orden. 

 

Design: Internationellt använd term för formgivning, dvs gestaltning av 

hantverkligt eller industriellt framställda produkter eller miljöer. (NE 1991 

band nr. 4) 

 

Designer: Internationellt använd yrkesbetäckning för formgivare av 

produkter och miljöer. Ett stort arbetsområde är serietillverkade konsument- 

och kapitalvaror, där designern ingår som medlem i ett företags 

produktutvecklingsgrupp. (NE 1991 band nr. 4)  

 

Formgivning: Gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda 

produkter och miljöer. Syftet med en formgivares arbete är att ge ett föremål 

eller en miljö en väl fungerande form som dels skall underlätta dess 

användning, dels skall verka tilltalande för användaren. Effektivt utnyttjande 

av material och tillverkningsteknik är, liksom hänsyn till fysiska och kulturella 

miljökrav, förutsättningar för en god formgivning. (NE 1991 band nr. 6) 

 

Om vi tittar på förklaringarna av orden ovan är det svårt att säga vad 

skillnaden är. Det är just detta som är problemet, ingen vet riktigt vilken 

skillnaden är. Med dessa följande två citat vill vi påvisa att skillnaden i 

betydelse kan vara påfallande.   

 

”Design är bruk, inget bruk ingen design.” (Huldt, 2002-04-16) 
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”Design är att kunna organisera ett kaos.” (Stenberg, 2002-04-12) 

 

Efter att ha studerat en stor mängd olika litteratur inom området kan vi 

skönja en trend vad gäller skillnaden mellan orden formgivning och design. 

Generellt sett är ordet formgivning en term som används snävare än ordet 

design. Många hävdar att ordet design är ett urvattnat begrepp som använts 

lite för flitigt för att den allmänna uppfattningen skall vara en och samma. 

Gunilla Allards och sven Lundhs uttalande nedan är två i raden som påvisar 

att detta är en vanlig uppfattning.  

 

”Design har blivit väldigt mycket av ett modeord som nästan börjat missbrukas.” (Allard, 

2002-04-18) 

 

”Design har blivit en ganska kletig etikett som man parkerar på det mesta.” (Lundh, 

2002-04-08) 

 

Design har under senare delen av 1900-talet kommit att innebära mycket mer 

än just utseendet på en produkt. Numera innefattar det även hur en produkt 

används och uppfattas med mera. Design kan omfatta uppfinning, 

konstnärskap, formgivning, ergonomi et cetera, listan kan göras lång och hur 

vi än försöker dra en gräns för vad design är så finns det alltid något som 

raserar den (Clark & Freeman 2000). I vissa fall kan det röra sig om 

situationer där designen i stort sett bara rör konstnärskap vid exempelvis 

konstglasframställning. I det fallet är produkten unik och designern likställs 

här med en konstnär. Namnet på designern blir här mycket viktigt mer som 

när det gäller en målning. 
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Formgivning är generellt något som ligger närmare handen och som därför 

används lite snävare än design.  

 3.1.2 Vad menar då vi med design? 

Utifrån det som sagts ovan skulle man kunna välja att säga att alla produkter 

är designade. Den design som är av intresse för oss, och som vi kommer att 

fokusera på, är dock den typ av design där fokus läggs på en medveten design 

(som form) vilken därmed genererar ett värde. Det skall alltså inte vara så att 

funktionen är det enda viktiga. Design är för oss något där funktion och form 

åtminstone får lika mycket utrymme. Det kan till och med vara så att formen 

får lite större utrymme än själva funktionen. Designen skall i vårt fall även ha 

en central roll i produktionsprocessen. Med bilden nedan vill vi visa vad vi 

menar när vi säger att ett föremål har ett fokus på design ifråga om form. 

Båda dessa fåtöljer är på något sätt designade men i fåtölj 1 anser vi att fokus 

ligger på designen som funktion och inte designen som form, i betydelsen 

form för sin egen skull. Denna är förmodligen en mjuk och skön fåtölj som 

fyller sin funktion väl men den är föga talande. Fåtöljen till höger har ett mer 

direkt språk, den fyller förmodligen sin tänkta funktion som fåtölj men det 

syns tydligt att mycket fokus lagts på att den skall se ut på ett speciellt sätt och 

därmed framkalla andra värden. I detta fall är det dessutom så att formen i sig 

medvetet är en direkt kommentar till fåtöljen ”Grand Confort” (jämför figur 

2) som Le Corbusier designade på 1920-talet vilken idag lever kvar som en 

klassiker.      
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Fåtölj 2 Fåtölj 1 

Figur 5: Bild för att illustrera vad vi menar med design, bilder hämtade från www.europamöbler.se 
samt www.swedese.se 

 

 

Figur 6: ”Grand Confort” designad av Le Corbusier år 1929, bild hämtad från www.steelform.com  

 

Med figur 7 vill vi bildligt visa och på så sätt tydliggöra att två olika möbler 

vilka är designade kan förmedla helt skilda saker. Vi menar att de båda 

fåtöljerna förmedlar ett värde genererat av funktion som är lika stort medan 

fåtölj 2 förmedlar en större andel värden genererade av formen jämfört med 

fåtölj 1. Dessa kan ta sin grund i ett flertal olika faktorer som t.ex. skönhet 

(vilket är en subjektiv åsikt som de båda kan förmedla), en relation till 

historien, tydlig intention etc. Denna typ av värden är mycket svåra att 

identifiera varför vi valt att göra denna stapeln i en gråskala som skall 
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illustrera att det är svårt att avgöra vilka värden dessa kvaliteter ger upphov 

till. Vad dessa värden består i kan vi i nuläget inte besvara men syftet är att vi 

skall komma närmare just detta mot slutet av denna uppsats. 

 

 

Funktion Form  Funktion Form 
 Fåtölj 1 

Figur7: Staplar som visar värden genererade av funktion och form för fåtöljerna i figur 5 

 

Det går också att se olika typer av design som en skala beroende p

eller grad av design som en produkt innehåller. Skalan skulle då ta

värden som är fokus i en produkt. Vi har här valt att göra en 

mellan materiellt samt immateriellt värde. De olika sidorna skall r

den ”rena” formen av dessa olika värden. En produkt som stenko

oss i allmänhet enbart materiella värden (i detta fall) i form av fu

tillför inget direkt extra värde om stenkolen förädlas och ges en sp

eller färg etcetera. I den andra ändan på skalan ser vi ”ren” ko

målning som ett bra exempel på något som förmedlar enbart i

värden. Vi vill med denna bild visa att den design som vi talar o

den högra delen av skalan, i närheten av stjärnan på bilden. Som s

designens immateriella värden om i stort samma saker som kons

mena att det rör sig om en gradskillnad snarare än en artskillnad.  

  
Materiellt 
värde t.ex. 
stenkol 

I
v
k

 

 
 

Figur 8: Skala mellan materiellt och immateriellt värde med indikation om de produkter vi stu
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Med detta i minnet går vi nu vidare i uppsatsen för att i det närmsta reda ut 

vad det estetiska värdet kan tänkas utgöras av. 

 

 3.2 ESTETISKT VÄRDE 

Vi har valt att titta närmare på två typer av värde som kan anses uppkomma 

genom den design vi genomgående åsyftar i denna rapport. I detta avsnitt 

kommer estetiskt värde att behandlas. Det må förefalla givet att en produkt 

med en medveten design, med en form, innehar ett estetiskt värde. Vid 

närmare eftertanke är det inte alldeles självklart vad detta värde består i och 

hur detta uppstår? Det är därför i allra högsta grad relevant att här gå djupare 

in på dessa frågor och hur estetiskt värde förhåller sig till de andra 

immateriella värden som design ger upphov till. 

 

Det finns en rik flora av teorier kring vad det är som konstituerar estetiskt 

värde. Begreppet utreds bland annat inom estetisk filosofi och konstteori. Det 

är svårt att se vilka värden utöver estetiska som konst kan tänkas ha, 

åtminstone vid en första anblick. Vilka övriga värden har exempelvis en 

målning. Funktionellt värde kan knappast förknippas med en dylik och även 

om det skulle ske måste det funktionella värdet anses försumbart relativt det 

estetiska värdet. ”Det estetiska härrör från Kants behandling av konsten och betyder att 

konstverket bär på ett kontemplativt innehåll utan praktisk nytta.” (Vilks 1995, s.46) 

Däremot kan det, beroende på vad man lägger i begreppet estetik, finnas 

andra värden. Exempelvis kan det diskuteras huruvida en exakt kopia eller 

förfalskning av ett storartat konstverk har eller inte har samma estetiska värde 

som orginalet. Det skulle kunna hävdas att så är fallet och att det faktum att 

priset (visserligen inte alltid en bra mätare på värdet men ändå) skiljer sig så 

kraftigt åt beror på andra värden. ”…-two objects that do not differ in any observable 

qualities cannot differ in aesthetic value. This rule helps to distinguish aesthetic value from 

other values.” (Beardsley 1982, sid.503). Det vi menar med sociala värden skulle 
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kunna vara ett sådant. Den status det innebär och den bekräftelse det ger från 

kännare gentemot personen som innehar en äkta van Gogh eller Rubens är 

exempel på detta. Detta påverkar enligt oss även upplevelsen. Samma sak 

gäller kännedom om designern eller kanske varumärket hos en designprodukt. 

Statustanken innefattar också enligt Vilks (1995) att deltagandet i en 

avancerad konstform kan i sig innebära status. I avsnittet, senare i detta 

kapitel, om socialt värde återkommer vi till denna diskussion.  

 

Innan teori kring estetiskt värde närmare beaktas kan det vara på sin plats att 

dra sig till minnes den definition av design som vi anammat i denna rapport 

och var den typen av produkt hamnar på skalan mellan renodlat materiellt 

värde och renodlat immateriellt värde. Vi ser ju konst som syftande till att i 

princip bara förmedla immateriellt värde. Även om det möjligen är alltför 

begränsat att enbart tala om estetiskt värde. Värdena är dock desamma längs 

skalan, av samma art som vi ser det, varmed det rör sig om en kombination 

av materiella och immateriella värden i en produkt av den typ vi talar om. I 

och med detta kan vi med hjälp av teori kring konst, det rent immateriella, 

skapa en förståelse för hur just dessa värden uppstår även i en produkt som 

har båda värdetyperna.  

 

Det tål att påpeka att det vi säger i denna uppsats ingalunda är 

okontroversiellt. På nära nog alla de teoretiska områden vi snuddar vid eller 

använder oss av mer ingående råder häftig debatt mellan olika läger. Det finns 

inga entydiga svar på vad vare sig konst eller estetik samt estetiskt värde exakt 

är eller hur det kan beskrivas. Vad vi vill framlägga är en tankemodell som 

erbjuder ett sätt att förstå värdeskapandet genom design. Modellens värde 

ligger i trovärdigheten med vilken vi lyckas framställa den samt dess 

användbarhet för att just förstå och tänka kring design och värdeskapande. Vi 

tror inte på någon absolut sanning i detta avseende och vill därför mena att 
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det snarare handlar om att hitta verktyg för att i någon mån greppa det 

ogreppbara. Det gör också att vi inte till fullo tar ställning för eller emot 

någon skolbildning inom exempelvis konstteorin även om vi naturligtvis lutar 

åt ett eller annat håll. Nu går vi vidare med att beskriva de olika 

grundläggande konstteoretiska inriktningarna som idag finns. 

 3.2.1 En konstteoretisk bakgrund 

Detta område är mycket stort men i det följande ämnar vi ge en 

grundläggande bakgrund för att det fortsatta i uppsatsen skall kunna förstås.  

 

Det första som kan konstateras är att det inom konstteorin finns en 

grundläggande dualism att konfrontera. Det rör sig om de två ytterligheterna 

essentialism och institutionell teori. Låt oss börja med…   

 

3.2.1.1 Essentialism 

”…konstens egen existens, alltså att konst är ett slags automatiskt och i grunden 

omedvetet beteende. Det är alltså essentialism. Icke-essentialism är att inte tro på 

något konstens externa och spontana vara – att det inte finns någon gemensam 

egenskap för alla konstverk.”  

(Vilks 1995, s. 20)  

 

Konsten skulle därmed ha ett slags inneboende värde, ett värde givet att det 

är konst och att konst är någonting verkligt, något grundläggande, något i sig 

själv varande, något med essens. Det till skillnad från att konsten ges eller 

tillskrivs ett värde eller att den har ett värde i sitt uttryck, i den upplevelse den 

ger upphov till hos betraktaren, men inte i sig själv. Med en alltmer 

mångfacetterad flora av uttryck som går under beteckningen konst blir den 

gemensamma egenskap som konst förutsätts inneha i essentialismen till synes 

omöjlig att beskriva eller ens finna. Otaliga försök att definiera konst har dock 

gjorts och görs fortfarande men hur fångar man ett begrepp vars hela syfte, i 
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synnerhet på dagens konstscen, till synes syftar till att medvetet gäcka de 

definitioner som finns.  

 

3.2.1.2 Institutionell teori 

”Den institutionella teorin är ett svar på konstens utveckling till domäner som 

definitivt överskrider de sköna konsternas kategorier. När konsten bestod av 

målningar, skulpturer o dyl, fanns det en viss ordning bland artefakterna. Med 

Duchamp och idékonsten gick den klassificeringen förlorad.” 

 (Vilks 1995, s.25)  

 

”På vilket sätt förstördes konsten av Duchamp? Konsthistoriker och konstteoretiker 

hade med en gedigen möda lyckats hålla ståndpunkten att konstens essens handlade 

om det visuellt estetiska. Duchamps readymades var svåra att förvandla till estetiska 

objekt (det saknas inte försök i den vägen) eftersom de så tydligt var anti-konst. Om 

de accepterades som konstverk, betydde detta att hela det grundläggande tänkandet 

kring konst inte längre ägde giltighet.” 

 (Vilks 1995, s. 63)  

 

Institutionell teori, vilken är tämligen sentida, är alltså ett svar just på det 

faktum att konsten alltmer gäckar och försöker gäcka givna definitioner av 

vad den egentligen är. Institutionell teori menar att konst inte är något i sig, 

inte har ett värde i sig utan att den tillskrivs epitetet konst, att den tillskrivs ett 

värde. I allmänhet sker detta av ”konstvärlden”2 vilket förvisso ger teorin och 

argumenten för den en ofrånkomlig cirkularitet. Konstvärlden definierar ju 

därmed i princip sig själv. Dessutom definieras aldrig riktigt fenomenet 

konstvärlden och slutligen så är det en sak att något kan anses vara konst och 

en helt annan vad som är eller kan anses vara god konst. Det kan också skifta 

över tiden som i exempelvis Duchamps fall. Enligt Vilks (1995) måste denne 

                                                           
2 Den skara av aktörer som har betydelse för ett konstverks framtid. 
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idag ses som en större och viktigare konstnär än Picasso medan den allmänna 

meningen inom konstvärlden, bara för sådär ett halvsekel sedan, var en 

annan. 

 

För att förstå problematiken som moderna konstuttryck ställer essentialismen 

inför, och som därmed givit institutionell teori sin utbredning, kommer vi 

nedan att kort förklara vad som är det unika med Marcel Duchamp. 

 

3.2.1.3 Marcel Duchamp 

Förståelse för vad denne monumentala 1900-tals konstnär åstadkom 

underlättar sannolikt förståelsen för denna uppsats. Duchamp har varit viktig 

i många sammanhang inom konsten men även för Ivar Björkman (1999) och 

hans begrepp ”aura” som vi senare skall återvända till. 

 

Marcel Duchamp började sin konstnärsbana som impressionist och kubist 

men övergav slutgiltigt dessa riktningar vid 25 års ålder. Därefter motsatte 

han sig estetiska kategoriuppdelningar och den fokusering kring yteffekter 

som enligt honom rådde vid seklets början. (Björkman 1999) Två av 

Duchamps mer kända verk, ”Flasktorkaren” och ”Fontän” (se figur 9 nedan) 

är tydliga uttryck för denna brytning. Duchamp tog helt sonika två 

färdigtillverkade föremål, ”readymades”, en flasktorkare och en urinoar i 

porslin, signerade dem och sökte ställa ut dem. Till en början visade detta sig 

vara mycket svårt. Verken har senare blivit mycket inflytelserika och den 

idékonst som Duchamp framförde har för alltid ställt konstbegreppet på 

ända, detta var höjden av betoning på upplevelsen hos betraktaren. Konstens 

yta var ointressant det var det bakomliggande uttrycket, idén som skulle lyftas 

fram. Den idé som Duchamp vill föra fram tycks för oss vara ett slags uttryck 

för metakonst, med sin konst kommenterade Duchamp konsten och 

konstbegreppet (Vilks 1995). En intressant frågeställning är om Duchamp 
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hade blivit lika inflytelserik om han inte redan varit en etablerad konstnär 

inom andra discipliner. Det är nu inte huvudpoängen här så låt oss lämna 

detta därhän. 

 

 

Flasktorkaren, 1914  
(källa:www.pangbom.com/hans/thisisart/duchamp)

Fontän, 1917  
(källa: www.online.adept.se)

 

Figur 9: Två exempel på Marcel Duchamps ”readymades”. 
 

Duchamp visar med sin konst att det är i tolkningen av verket det blir, eller 

inte blir, konst. Ett objekt, exempelvis en flasktorkare, är inte ett konstverk av 

sig självt men kan bli det om det finns en konstnär med en tanke, en kritiker 

som förstår denna tanke, något föremålet förhåller sig till (i det här fallet 

ytfixeringen inom konsten), en betraktare som förstår uttrycket och får en 

upplevelse av objektet samt det han vet om exempelvis den kritik det erhållit. 

Sedan rullar det på. Föremålet kanske visas på museum och konststatusen 

cementeras därmed ytterligare, auran expanderar. Konstnären själv är blott en 

kugge i ett större maskineri. Det var detta Duchamp insåg samtidigt som han 

hade något att säga om konsten som sådan. Hans konst poängterar också 

vikten av det medvetna valet. Varför valdes just dessa föremål? Det finns en 

intention som ger föremålen mening. 
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3.2.1.4 Konsten - en konstruktion 

Hur ser då uppfattningen om konsten ut idag? Vilks (1995) menar att icke-

essentialism idag dominerar i konstvärlden men att många är både det och en 

smula essentialister. ”Det är inte helt logiskt men jag förutsätter inte att världen är 

ordnad på ett (till synes) logiskt sätt. … Motsägelser, inkonsistens och inkonsekvens är 

faktorer att beakta vid behandlingen av det hala ämnet Konsten.” (Vilks 1995, s.42) Vi 

fördjupar inte diskussionen kring institutionell teori utifrån ett renodlat 

konstteoretiskt perspektiv då det inte är meningsfullt i förhållande till vårt 

syfte. Däremot återkommer vi till konstruktionsprocessen och begreppet 

konstvärlden mot slutet av detta kapitel om estetiskt värde. Vi kan också 

redan nu konstatera att i förhållande till vår vetenskapssyn och syn på 

verkligheten med den sociala konstruktionen som stark kraft ligger den 

institutionella teorin närmast till hands. Estetiskt värde torde vara en social 

konstruktion och inte en given egenskap i den likaledes givna konsten. 

Därmed inte sagt att estetiskt värde enbart tillskrivs ett objekt av 

konstvärlden, i synnerhet inte när det som i vårt fall inte handlar om renodlad 

konst eller konst överhuvudtaget. Vi skall därför även återkomma till hur ett 

flertal aktörer kan tänkas samverka för att skapa, tillskriva ett objekt, en 

artefakt, en företeelse, upplevelse eller dylikt estetiskt värde. 

 

Nu tar vi resonemanget kring det estetiska värdet ytterligare ett steg genom 

att gå vidare med att behandla vad estetik egentligen är. 

 3.2.2 Estetik  

Hittills har vi resonerat kring konst och vad som är konst men vad är då 

egentligen det estetiska värdet? Om det nu är så att konsten tillskrivs 

exempelvis sin konststatus, hur bra det enskilda konstverket är samt vilket 

estetisk värde det har, hur skall man då se på detta estetiska värde. Är 

estetiken enbart detsamma som det sköna, är högt estetiskt värde detsamma 
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som stor skönhet, och är det i så fall inte i mångt och mycket en fråga om 

smak? En teoretiker som behandlar just detta är Hugo A Meynell (1997). Han 

menar att estetiskt värde kan ses som någonting objektivt i en slags 

ackumulativ mening. ”I slutänden är det dock den bildade allmänhetens konsensus … 

som utgör den mest tillförlitliga indikationen på konstnärligt värde.” (Meynell 1997, 

s.34)  

 

Estetiska omdömen om ett verk är objektiva i den mening att de säger att: 

”Lämpligt disponerade människor kommer att njuta av det eller skulle njuta av det vid 

rätt tillfälle.” (Meynell 1997, s. 49) Exakt vad som utgör en lämpligt disponerad 

människa och vad som är rätt tillfälle är aningen svårgreppbart men det finns 

ändå en poäng i det Meynell säger såtillvida att det ger oss en möjlighet att 

faktiskt komma närmare en kvantifierbarhet. Dessutom snuddar begreppet 

”lämpligt konstituerad” vid synen av att kunskap krävs för att uppskatta mer 

krävande estetiska uttryck. ”Den goda konsten skiljer sig från vad som blott och bart 

är underhållning i det att den kräver och belönar en konstant, livlig uppmärksamhet.” 

(Meynell 1997, s.68) 

 

Estetiskt värde är hos Meynell (1997) avhängigt av upplevelsen av 

konstverket. ”…den estetiska tillfredställelsen består av en tillfredställelse som är ett 

resultat av att man utövar och vidgar de kapaciteter som konstituerar det mänskliga 

medvetandet.” (Meynell 1997, s.52-53) Meynell (1997) begränsar sig således inte 

till att se estetiskt värde som beroende av skönheten hos objektet. Estetiskt 

värde har en vidare mening för Meynell (1997). Det handlar inte bara om att 

uppleva njutning genom skönhet utan snarare en tillfredställelse över att 

utvecklas som människa i någon mening. Det Meynell (1997) tycks tala om är 

en slags själsligen utvidgande upplevelse varmed det skulle finnas fog för att 

tala om upplevelsevärde eller något liknande. Vi har ju redan klargjort att 

estetiskt värde enligt oss är just en typ av upplevelsevärde, nämligen värdet av 
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den upplevelse ett föremål i sig självt ger upphov till hos betraktaren. Vi håller 

oss därför till estetiskt värde men poängterar härigenom att vår syn är att 

detta utgörs just av en tillfredställande upplevelse som inte nödvändigtvis har 

med skönhet i ordets normala betydelse att skaffa. Vi hänvisar tillbaka till 

avsnittet om Marcel Duchamp för att poängtera att estetiskt värde enbart är 

knutet till skönhet och upplevelsen av skönhet vore alltför torftigt. Det kan 

däremot vara möjligt att dela upp estetiskt värde i underkategorier varav just 

värdet av ”skönhet” skulle kunna vara en av dessa. Samtidigt skall är det 

viktigt att komma ihåg att inte heller skönhet är ett oproblematiskt begrepp 

och de olika ”undervärdena” torde vara så trassligt sammanflätade att detta 

vore ett livsprojekt i sig att reda ut. Låt oss därför inte fastna i det trasslet utan 

gå vidare nöjda med en, relativt sett, bra värdekategorisering.  

3.2.3 Kort sammanfattning så långt 

Så långt har vi ur en konstfilosofisk och estetisk teoribildning funnit ett par 

grundläggande förutsättningar för den del av vår modell som behandlar 

estetiskt värde. Värdet finns inte a priori i något som därmed utgör konst, det 

tillskrivs konsten. Även om det fanns ett värde i konsten i sig, att det fanns en 

gemensam nämnare för all konst, innebär det faktum att denna ej kunnat 

definieras, ej blivit utkristalliserad för allmän beskådan, att det ändå är någon 

(exempelvis konstvärlden) som avgör vad som är konst samt vad som är god 

konst och därmed vad som innehar ett stort estetiskt värde. Vi vill här, med 

hänvisning till vår verklighetssyn, hänvisa till estetiskt värde och konst som en 

social konstruktion. Detta är nu bara den grundläggande förutsättningen för 

fortsättningen av vårt tankemodellbygge. Hur detta då uppstår är väldigt 

viktigt för oss eftersom dess innehåll just är en konstruktion. De båda delarna 

är dock tätt sammanlänkade. I och med att värdet skapas i ett sammanhang är 

dess innehåll också avhängigt av hur detta sammanhang ser ut. Ur pedagogisk 

synvinkel finns det fortfarande anledning att vidare se till vad som normalt 
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läggs i begreppet estetiskt värde. Därigenom kan också en del om hur detta 

skapas förstås.  

 

Vi har också sett av Meynell (1997) att ett verks estetiska värde inte alls 

behöver vara enbart en fråga om smak, om subjektiva omdömen. Därtill 

finner vi att den estetiska upplevelsen kan kräva kunskap vilket gör att 

kunskapsbildningen blir en del av värdeskapandet. Kan kunskapen kring ett 

verk öka, förståelsen för dess plats i ett sammanhang utvecklas samt den 

mänskliga förmågan att förstå detsamma ökas, kommer också dess värde att 

öka. 

 3.2.4 Befintliga applicerade modeller och begrepp 

Vi har i det föregående talat om konsten och det estetiska värdet, i det 

fortsatta skall vi nu övergå till att tala om och diskutera några redan befintliga 

applicerade modeller för estetiskt värde.  

 

3.2.4.1 Det estetiska spelet 

Vår vetenskapssyn har lett oss genom konstteorin och präglat vår syn på det 

att värde skapas eller konstrueras i ett sammanhang. Pierre Guillet de 

Monthoux (1993) talar om ett estetiskt spel där konstnären, kritiken, tekniken 

och publiken i interaktion ger upphov till konsten, se figur 10 nedan. Det gör 

också att konstverket i sig inte är eller utgör ursprunget till hela upplevelsen. 

Som vi redan i viss mån påpekat ser vi att konstverket aldrig står ensamt eller 

att upplevelsen av det är ofärgat av förväntningar, kunskap, kritikens 

bedömning av detsamma, historiens konst- eller designriktningar och så 

vidare. Upplevelsen och det värde den innebär är således inte enbart beroende 

av objektets innehavda kvaliteter utan kanske till största delen den 

konstruktion eller möjligen aura som omger objektet. Tankegångarna kring 

det estetiska spelet har varit viktiga för vår förståelse för 

konstruktionsprocessen och vi har med hjälp av denna modell, och de fortsatt 
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beskrivna, utvecklat ett eget sätt att se på skapande av estetiskt samt socialt 

värde. 

 

För Guillet de Monthoux (1993) utgör det estetiska spelet till synes en grund 

från vilken olika typer av konstföretag och samhällsuppfattningar om konst 

kan åskådliggöras eller konkretiseras. Han beskriver exempelvis hur kulturen 

imploderar i konsten och allt blir konst i en slags politisering av konsten i 

totalitära samhällen (Guillet de Monthoux 1993). ”Alla tvingas in i diktaturens 

metafysiska maktikon. Man hotar med alienationens ensamhet och lockar med identitetens 

massa. Konstverket inramas med taggtråd.” (Guillet de Monthoux 1993, s.103)  

 

Guillet de Monthoux beskriver också i en senare bok, ”Konstföretaget” 

(1998), olika typer av konstföretag genom historien. Exempelvis är 

”bolagsmodellen” ett fall där samtliga aktörer finns under ett tak, inom en 

organisation, och den franska teaterscenen präglas bland annat av fast 

abonnemangspublik medan teatersällskapen är turnerande (Guillet de 

Monthoux 1998). För att beskriva olika typer av konstföretag fungerar det 

estetiska spelet så långt ganska väl. Detta är nu inte i första hand vårt syfte. 

Då vi istället vill gå in i spelet och se på förhållandet mellan de olika 

aktörerna. Vilken roll spelar de för värdeskapandet och så vidare. Frågan är då 

om det estetiska spelet är tillräckligt utvecklat. Kanske behövs fler aktörer? 

Svaret på denna fråga kommer vi att söka vidare efter och det kommer 

slutligen att presenteras i vår tankemodell i slutet av detta kapitel. Nu går vi 

över på nästa teori om det estetiska värdet.  
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Konstnär Kritik

Konst

Publik Teknik

 

Figur 10: Det estetiska spelet hämtat ur Guillet de Monthoux 1998 sid. 12, egen bearbetning  

 

3.2.4.2 Aurabegreppet 

Pierre Guillet de Monthoux är professor vid Stockholms universitet och leder 

ett forskningsprojekt kring estetik, konst och företagande. Den förste 

personen som disputerade inom detta forskningsprojekt var Ivar Björkman. I 

sin doktorsavhandling, som framlades 1998, ”Sven Duchamp – expert på 

auraproduktion” utreder Björkman begreppet aura. 

(www.fek.su.se/forskar/ecam.html) När han gör så fördjupar han sig också i 

vad som liknar det estetiska spelet. Aura skulle kunna liknas vid det 

immateriella ”skal” ett objekt har. Ett skal vilket i sin tur ger upphov till de 

immateriella värden som vi så gärna vill fånga likt flyktiga fjärilar, nåla fast och 

beskriva.   

 

Björkman (1998) åskådliggör konstvärlden genom att säga att (notera 

likheterna med det estetiska spelet): Konstnären (och eventuellt företaget) är 

utgångspunkten kring vilken publik, auraförmedlare, institutioner och 

tillverkning verkar. Jämförs denna modell med det estetiska spelet är den 

stora skillnaden att ytterligare en faktor tillkommit nämligen institutioner. I 

övrigt förefaller de vara likvärdiga, trots att konsten som sådan inte nämns i 

modellen nedan vilket beror på att modellen syftar till att beskriva 

konstvärlden och inte den interaktion som ger konst eller estetiskt värde. 
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Konstnären tycks också vara en mer central figur här men det är troligen av 

samma skäl. Konstnären behöver inte vara mer central för konsten och dess 

värde men om enbart aktörer beaktas och konstvärlden betraktas är det 

rimligt att sätta konstnären i centrum. Konstvärlden är ett flyktigt begrepp, 

vilket vi kunde konstatera ovan i diskussionerna kring konstteori och då 

specifikt institutionell teori. Beckers (1982) modell är ett försök att 

åskådliggöra vad som utgör konstvärlden och som schematisk översikt 

fungerar den relativt väl. Det kan dock vara svårt att exempelvis avgöra vilka 

journalister eller kritiker som kan anses vara intressanta eller vilken roll de 

spelar. Vidare finns det inte bara en konstvärld. Björkman (1999) talar om 

lokala konstvärldar mellan vilka det sker ett utbyte. Konstvärlden är en 

mångfacetterad företeelse liksom den sociala konstruktion, konst, den 

upprätthåller. Just denna kritik framför också Björkman (1999) mot Becker 

(1982). Fokuseringen på enhet och konsensus i Beckers (1982) modell är 

alltför stor. Vår förhoppning är dock att, vad vi menar när vi säger att det 

estetiska, och även senare det sociala, värdet inte är något av naturen givet 

utan i en konstruktion utav ett samspel uppkommet eller skapat värde, skall 

klarna för läsaren.  

 

 Auraförmedlaree
Journalister

Kritiker

AuraförmedlarPublik  
Kunder 
Publik

Konstnär/Företag Konstnär/Företag

Institutioner  
Stependiefonder/statligt stöd 
Museer 
Mässor 
Utbildningar 

Institutioner
Tillverkningg

Teknik
Material &

verktyg
Hantverkare

Tillverknin
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Figur 11: Beckers (1982) modell av konstvärlden, sid 34, egen bearbetning 
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Aktören institutioner i modellen ovan, vilken inte återfinns i det estetiska 

spelet, för in en mycket viktig aspekt i värdeskapanderesonemangen, nämligen 

var värdeskapandet sker. Att denna aktör inte är med i det estetiska spelet 

torde förklaras av att Björkman (1999) behandlar objekt, kring vilka en aura 

skapas och ger upphov till en upplevelse, medan det estetiska spelet har 

teatern som utgångspunkt. En teaterpjäs kan ju inte med samma enkelhet som 

ett objekt ställas ut på exempelvis museum. Å andra sidan är det ju inte 

betydelselöst för den upplevelse teaterbesökaren erhåller var den aktuella 

pjäsen uppförs, på vilken teater. Auran kring en teaterföreställning, om det i 

detta sammanhang kan talas om en sådan, ser rimligen annorlunda ut om 

pjäsen uppförs på Kungliga Dramatiska Teatern eller Stadsteatern i 

Stockholm för att ta ett exempel. Därmed inte sagt att värdet av en pjäs på 

någon av dessa teatrarna, med nödvändighet, skulle vara större eller mindre, 

men auran skiljer sig åt dem emellan.   

 

Aurabegreppet och förhållandet till reproduktion 

Björkman (1999) talar om tre faser i auraproduktionen vilka är 

tillblivelsefasen, exponeringsfasen samt stationeringsfasen. Vi skall strax gå 

närmare in på detta men först vidare förklara begreppet aura. ” ’Aura’ (latin: 

vind, fläkt, lätt skimmer, ljusglans, andedräkt) uttrycker det som omfattar ett föremål eller 

en individs skimmer, dess utstrålning.” (Björkman 1999, s.37) Auran är, som vi 

ovan kort nämnde, någonting immateriellt som omger konstverket eller 

objektet. Det handlar om värden utöver de bruksvärden objektet har och 

auran är inte något gudomligt skimmer eller liknande utan resultatet av en 

social konstruktion som påverkar individens uppfattning och upplevelse av 

det aktuella objektet.  

 

Benjamin (1969) menar att auran förstörs av reproduktion. Vår möjlighet att 

uppleva konstens aura har gått förlorad i det att teknik som möjliggör 
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reproduktion tillkommit. Det skulle, om sant, innebära att designprodukter 

inte kan ha en aura utan att enbart det unika konstuttrycket är förmöget till 

detta. Möjligen skulle unika designprodukter kunna inneha en viss aura vilken 

de serieproducerade inte skulle kunna inneha. Björkmans (1999) avhandling 

hämtar sin empiri från möbelföretaget Källemo3 och dess grundare Sven 

Lundh. Vissa av företagets produkter tillverkas i begränsade serier signerade 

av designern (eller konstnären om man så vill), detta för att försöka skapa en 

aura kring objektet. Björkman (1999) menar vidare att Andy Warhols4 konst 

är ett uttryck för att reproduktion inte betyder att auran förstörs eller går 

förlorad. Vi skulle snarare vilja se unicitet som en av många delar i aurans 

grund. Vid serieproduktion är det möjligen svårare att åstadkomma en stark 

aura men visst kan den finnas där. Visst har exempelvis ett handblåst 

konstglasföremål eller även ett bruksglas en aura genom sin design, det 

uttryck konstnären frammanat och som sedan förstärkts av ytterligare aktörer 

i vad som skulle kunna kallas ett upplevelsespel. Om inte någon aura kan 

tillskrivas ett designföremål, av den typ vi åsyftar, måste alla värden finnas i 

det fysiska objektet. Detta skulle innebära avsaknad av immateriella värden 

givet icke essentiella grundantaganden. Det är i alla fall den tolkning vi gör av 

begreppet aura. Därmed inte sagt att auran kring en tavla av van Gogh inte är 

oerhört mycket kraftigare än den kring en kaffekokare från Alessi5 eller ett 

bord av Bruno Mathsson6. Det är som att jämföra solen med en gatlykta men, 

för att fullfölja liknelsen, i båda fallen handlar det om ljus.  

                                                           
3 Källemo är ett ledande designföretag vad avser möbler i Sverige. Ledande vad det gäller att betona 
formens betydelse. Somliga produkter beträder gränslandet mellan konst och design. (Björkman 1999) 
4 Andy Warhol är en av 1900-talets mest kända internationella konstnärer. Han gjorde sig mest känd 
genom sitt sätt att massproducera sin konst. (http://www.warholfoundation.org/biograph.htm) 
5 Alessi är ett italienskt mycket känt designföretag grundat 1921. De massproducerar främst 
hushållsartiklar med stort designinnehåll. Alessi arbetar med mycket kända designers som exempelvis 
Philippe Starck. (http://www.alessi.com/flash.htm;  Collins 1999) 
6 Bruno Mathsson är en av Sveriges mest kända möbeldesigners. Berömmelsen nationellt och nationellt 
har gjort flera av hans verk till klassiker. Mathsson är en av Sveriges mest framstående uttolkare av 
funktionalismens idélära. (http://www.bruno-mathsson-int.com) 
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De olika faserna och var auran skapas 

Förhoppningsvis är bilden av vår syn på begreppet aura så klar som den kan 

bli. Om så inte är fallet klarnar det förhoppningsvis under det att vi behandlar 

Björkmans beskrivning av auraproduktionens tre faser.  

 

Tillblivelsefasen 

Den första fasen Björkman talar om är objektets tillblivelsefas vilken 

innefattar designprocessen och själva produktionen. Det är den del, av vad 

Björkman kallar auraproduktionen, som normalt anses ge produkten dess 

värde. Björkman har inte denna begränsande syn och inte heller vi. 

Upphovspersonen och det producerande företaget är medaktörer i 

konstvärlden dels genom att via produkten lägga en grund för värdeskapandet 

och dels genom sin medverkan och påverkan som kontinuerlig aktör i spelet. 

Objektets aura kan exempelvis vara beroende av upplagans storlek eller om 

föremålet är signerat av konstnären/designern (Björkman 1999).  

 

Ur företagets perspektiv finns stora möjligheter att genom det förhållningssätt 

man antar i förhållande till övriga aspekter av spelet och dess historia också 

påverka den aura som de produkter man erbjuder sedemera erhåller i spelet. 

För att kunna utnyttja dessa möjligheter krävs insikt i hur den sociala 

konstruktionsprocessen ser ut. Såvida man inte skall vara hänvisad till tur och 

slump. Picasso sa exempelvis så här om sig själv: ”I am only a public entertainer 

who has understood his times and exploited them as best he could, the inbecility, the vanity, 

the cupidity of his contemporaries.” (Kuspit 1993, s.166) 

 

Enligt Björkman (1999) såg också Andy Warhol sig som ett medium, en 

person som förstått konstvärlden och dess dynamik eller 

auraproduktionsprocessens förutsättningar. Skillnaden dem emellan är att 
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Warhol inte hade några problem med att utnyttja sin förståelse medan Picasso 

tycks ha sett sig själv som till viss del en bluff, att han lurade samtiden och att 

det fanns sann konst, konst i sig.  

 

Det förefaller troligt att alla konstnärer inte har denna medvetenhet utan 

snarare är summan av olika omständigheter. Detta även om man ser till 

historiens mest framgångsrika konstnärer. De många exempel på konst som 

finner sitt värde efter att konstnären gått ur tiden tyder exempelvis på detta. 

De flesta konstnärer är nog snarare ute efter att finna ett unikt uttryck än att 

tillfredställa ett auraproducerande spel.  

 

Exponeringsfasen 

Den andra fasen i auraproduktionen är objektets exponeringsfas och det är 

”då produkternas mening skapas i ett offentligt sammanhang” (Björkman 

1999 s.146). Objektets exponering kan ske på ett flertal sätt och alla påverkar 

de auran på olika sätt. När objektet exponeras offentliggörs det och möter 

därmed en publik. ”I och med att föremålet visas för en publik ’vidgas’ det kollektiva 

medvetandet om objektet, samtidigt som definitionen av det tilltar.” (Björkman 1999, s. 

40) Vad Björkman tycks mena här är att dels blir kännedomen om objektet 

större men dessutom blir objektet ”större”, dess innehåll ökar. Det fysiska 

objektet förändras naturligtvis inte vilket lämnar den immateriella delen, 

auran. Det är den som tilltar.  

 

Viktiga aspekter i exponeringsfasen är hur och var objektet exponeras samt 

även under hur lång tid exponeringen sker. Exponeringen kan exempelvis ske 

i butik, på museum, i konsthallar, i media och så vidare. (Björkman 1999)  
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Stationeringsfasen 

Så till den tredje och sista fasen, objektets stationeringsfas. Det syftar till när 

objektet tas ur det offentliga rummet och finner en stationär plats en plats där 

det ”brukas”. Det kan handla om att en privatperson köper ett föremål och 

placerar det i sitt hem, eller för all del att ett museum köper in det eller att det 

finner sin plats i offentliga lokaler. (Björkman1999) Nu blir det tydligt hur fin 

gränsen är mellan de olika faserna och att exponeringsfasen i mångt och 

mycket överlappar stationeringsfasen. Att ett föremål finner en ägare och 

nyttjare behöver ju inte alls innebära att det helt försvinner ur offentlighetens 

ljus. Auran fortsätter att konstrueras och den omgivning objektet befinner sig 

i spelar även nu roll för hur aurans karaktär skall bli. Inte ens när en 

privatperson placerar ett objekt i sitt hem försvinner det helt ur 

upplevelsespelet eller auraproduktionen. ”Ett hem kan mycket väl fungera som en 

marknadsplats, när vänner kommer på besök eller när media gör ’hemma hos’ reportage.” 

(Björkman 1999, s. 40) Det senare är visserligen få förunnat men att bekanta 

kommer på besök och på så vis bekräftar och i viss mån producerar 

föremålets aura är inget ovanligt. Värdet som uppstår härigenom, det vi kallar 

socialt värde, är inte alls försumbart vilket vi skall se i kapitlet kring detta 

nedan och i vår slutgiltiga modell.  

 

Uppdelningen i tre faser kan ge intrycket av att de tre faserna följer på 

varandra sekventiellt men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Ett 

föremål kan exempelvis återgå till exponeringsfasen efter att ha varit 

stationerade. Det är inte heller alltid vattentäta skott mellan de tre faserna. 

Trots detta är uppdelningen poängfull i att den tydliggör olika skeenden och 

att ”var-aspekten” lyfts fram (med ”var-aspekten” menar vi var värdet 

skapas). Den traditionella synen på värdeskapande ger vid handen att 

skapandet av värde sker i och med produktionen av den fysiska produkten. 

60 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

När en stol lämnar fabriken har den sitt högsta värde och sedan konsumeras 

detta värde. När immateriella värden beaktas och produktionen av dessa blir 

denna syn djupt otillräcklig. Auran skapas ju inte i och med att det fysiska 

objektet skapas, åtminstone inte till största delen. Att värdet skulle byggas upp 

enbart i produktionen och att konsumtionen är en nedbrytningsprocess av det 

som konsumeras är en modernistisk myt (Firat & Venkatesh 1993). Vi vill se 

produktionen snarare som skapande av, ett för kunden, potentiellt värde men 

att själva värdet uppstår först under konsumtionen. Vilket värde har 

exempelvis en mobiltelefon som inte används? Föga! Den får sitt värde i ett 

socialt sammanhang samtidigt som den inte skulle kunna erhålla detta värde 

om den inte fungerade. Den fysiska produkten är, som vi ser det, en plattform 

för värdeskapande snarare än värdefull i sig.    

 

 

Auran och objektet 

Eftersom vi hela tiden kan tyckas vingla fram över gränsen mellan design och 

konst kan det vara på sin plats att här poängtera skillnaden mellan ett objekt, 

ett föremål, och den upplevelse detta ger upphov till i jämförelse med den 

upplevelse vilken skapas  genom ett teaterstycke som visserligen finner ett 

fysiskt uttryck men som inte med samma självklarhet kan medtagas hem och 

konsumeras om och om igen. Visst kan ett teaterstycke i viss mån 

återupplevas och även finna olika inramning men att utreda dessa möjligheter 

vidare här krånglar till begreppen i onödan. Just återupplevelsen av ett objekt 

är dock viktig när vi talar om design. Den ursprungliga upplevelsen av 

föremålet är en del i dess aura och formar senare upprepade upplevelser. Med 

förnyad kunskap om föremålet, föremål inom samma stilriktning och så 

vidare kan öka värdet av föremålet och den upplevelse detta ger blir större. 

Det innebär att föremålets fysiska frånvaro från delar av konstvärlden inte 

innebär att dess aura inte fortsätter att påverkas. Det torde vara så att först 
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när såväl objektet som nyttjaren träder ur konstvärlden (om nu så 

överhuvudtaget är möjligt) slutar upplevelsen att förändras. Eller är det 

kanske så att samspelet, objekt och nyttjare emellan, kan vara fullt tillräckligt 

för att producera aura. Varför inte egentligen? Betänk nötningseffekter som 

ger upphov till vad som skulle kunna kallas patina. En fysisk förändring hos 

objektet kan troligen också förändra dess aura. Likväl den historia objektet 

har tillsammans med nyttjaren. Återigen poängteras tidsperspektivet. Ett 

objekts egen historia, och dess sammanhangs historia, exempelvis den 

stilriktning det kan anses tillhöra, kan aldrig bortses ifrån.   

 3.2.5 Sammanfattning estetiskt värde 

Sedan tidigare hade vår syn på konst och estetisk värde fastslagits. Båda är 

sociala konstruktioner eller resultatet av dessa. Frågan som kvarstod var hur 

denna sociala konstruktion uppstod och vilka relevanta aktörer som deltar, då 

det vad avser detta bara fanns ett diffust tal om en konstvärld. Ovan har nu 

de båda teoretiska begreppen eller modellerna ”det estetiska spelet” och 

”konstvärlden” beskådats närmare. Det förstnämnda visar att konst är något 

som uppstår genom samverkan mellan ett antal aktörer och inte bara 

konstnären själv (Guillet de Monthoux, 1993). Detta liknar också konstvärden 

i den modell som Benjamin (1969) målar upp. Konstvärlden är då ett antal 

aktörer som samverkar i vad som skulle kunna kallas ett spel och därigenom 

explicit och/eller implicit tillskriver konstföremål dess konststatus samt dess 

värde. När vi talar om designföremål vilken inte är renodlad, eller ens alls, 

konst talar vi om den immateriella delen av dess värde eftersom de även har 

ett bruksvärde, ett materiellt värde. De immateriella värdena kommer ur den 

upplevelse som objektets aura, vilket kan sägas vara dettas ickefysiska 

existens, ger upphov till. Eftersom auran kan ses som länken mellan objektet, 

konstvärlden, upplevelsen och värdet av upplevelsen, är det ett användbart 

begrepp så långt (vi kommer att återkomma till ett alternativt begrepp senare). 
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Där slutar lite snöpligt avsnittet om estetiskt värde men vissa tankegångar 

återkommer nedan vad gäller socialt värde för detta finns också i direkt och 

indirekt koppling till auran. Dessutom återkommer begreppet slutligen i vår 

teoretiska modell som knyter ihop detta kapitel. 

 

3.3 SOCIALT VÄRDE 

I denna andra del av kapitlet kommer vi nu att beskriva att och hur det 

genom konsumtion av designprodukter kan skapas ett socialt värde. För att 

kunna göra detta har vi tagit hjälp av ett urval av den befintliga litteraturen 

inom konsumtionsteori samt en del annan teori. I den inledande delen av 

detta kapitel kommer vi att beskriva den köpprocess en människa genomgår 

vid varje köp för att kunna förklara när och hur vi tycker att detta sociala 

värde skapas. Från detta tar vi sedan avstamp och vandrar vidare för att ge en 

beskrivning av vad vi avser med socialt värde samt hur det uppkommer. 

Denna del kommer även att utgöra den andra grundpelaren inför vår slutliga 

analysmodell. 

 3.3.1 Bakgrund 

I takt med att vårt samhälle gått från att vara ett produktionssamhälle till att 

idag vara ett konsumtionssamhälle har materiella ting blivit allt viktigare för 

människan. Idag tenderar vi att bygga upp en identitet och en livsstil kring 

varor av olika slag. (Ilstedt 1997) Människan är en komplicerad varelse vilket 

tydligt förstås när litteratur om köpbeteende studeras. Köpbeteendeteorin 

eller konsumtionsteorin började accepteras som en ”riktig” ämnesdiciplin så 

sent som i slutet av 1960-talet, då även en av de mest lästa skrifterna om 

konsumentbeteende presenterades, Comsumer behaviour skriven av Engel kollat 

och Blackwell (Tuck 1977). På den tiden var deras nydanande satsning på 

detta ämnesområde inte fullt ut accepterad, man ifrågasatte varför det skulle 

behövas speciella teorier för detta enkla fenomen. Utvecklingen har dock 

visat att deras verk inte alls kom att bli en populistisk nyck, vilket många 

63 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

trodde. De första försöken till att förklara konsumentens beteende inriktade 

sig i stor utsträckning på att försöka påvisa logiska samband mellan olika 

variabler. Francesco M Nicosia, som var en av de tidiga teoretikerna inom 

området hade en teori om att det fanns linjära samband som kunde visa 

varför och hur ett köpbehov skapades, vilket han på olika sätt ämnade bevisa. 

Den största skillnaden mellan de ursprungliga teorierna inom området och de 

som är ledande idag är att psykologin framhävs som en mycket viktig faktor 

vilken tidigare inte togs speciellt mycket hänsyn till. (Tuck 1977).  När den 

litteratur som numera är representativ för området studeras kan vi tydligt se 

att ett antal begrepp ständigt kommer tillbaka. De flesta teoretiker verkar vara 

inne på samma spår gällande vad som påverkar vårt köpbehov. Det som 

skiljer dem åt är framför allt på vilket sätt dessa begrepp påverkar varandra. 

Detta tenderar att vara en djungel av olika teorier men ingen kan säkert visa 

att det är på ett speciellt sätt. Troligtvis är detta också fullt naturligt då 

människan återigen är en komplicerad varelse.  

 

Konsumenten har idag många val att göra i och med att utbudet på varor 

ständigt ökar. Det går allt som oftast att vara nöjd med en vara. (Ekström & 

Forsberg 1999) För att lägga en grund för det vidare resonemang kring hur ett 

socialt värde uppstår genom vårt köpbeteende kommer vi nedan att förklara 

hur själva köpprocessen går till. 

 3.3.2 Köpprocessen 

Ett köp av en produkt är ingen handling som enkelt kan förklaras, det är en 

hel process. Denna startar långt innan själva köpet sker och avslutas långt 

efter inhandlandet. Inom konsumtionsteori har ett antal olika steg i processen 

identifierats, dessa sträcker sig från det att ett behov börjar skapas till dess att 

ett eventuellt upprepat köp kommer att genomföras. Det finns en uppsjö av 

olika författare att vända sig till inom detta område men då vi noterat att de 

alla säger i stort sett samma sak har vi valt att i det fortsatta utgå från den 
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beskrivning som görs av Foxall & Goldsmith i boken Consumer Psychology for 

marketing (1994) I figuren nedan presenteras bildligt hur köpprocessen går till.   

 

Planering av köp 

Utveckling av 
behov 

Inköpet

Utvärdering av 
köp 

Upprepat köp 

 

Figur 12: Köpprocessen hämtad ur Foxall & Golsmith 1994 sid 26, egen bearbetning 

 

3.3.2.1 Utveckling av behov 

Stegen i figuren ovan är ett sätt att förenkla verkligheten för att kunna förstå 

kundens beteende vid ett köp. När behovet av en produkt skapas kan detta 

ske på ett flertal olika sätt. Det kan vara kunden själv som skapar ett behov 

genom sin omgivning men här kommer även ett företags marknadsföring in i 

bilden. Med en effektiv marknadsföring kan företagen skapa ett behov hos 

kunden utan att kunden från början ansåg sig ha ett behov av en specifik 

produkt. Vilket nämnts tidigare spelar en mängd olika faktorer in när ett 

behov skapas såväl sociala, psykologiska som kulturella. En persons uppväxt 

har stor betydelse för vilka värderingar och åsikter en person kommer att ha i 

framtiden, vilket i sin tur i stor utsträckning påverkar konsumtionen. Under 

uppväxten exponeras vi för en mängd olika produkter vilket skapar en 

grundläggande referensram för hur det framtida levernet kommer att bli. Den 

miljö en person växer upp i kan skapa behov av att vilja ha samma saker i 

framtiden. Hemmet, vänners hem och alla miljöer man befinner sig i påverkar 

en människas bild av hur den vill leva och konsumera genom livet. Samtidigt 
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som olika miljöer skapar behov av produkter kan dessa även ge upphov till en 

känsla av att vilja ha något helt annat, något som verkligen inte är det som 

upplevts tidigare. (Foxall & Goldsmith 1994) Redan i detta skede menar vi att 

ett socialt värde kring den tänkta produkten börjar formas. När kunden i sina 

fantasier föreställer sig hur det i framtiden kommer att vara att inneha en viss 

typ av produkt uppnås ett välbefinnande. Redan där börjar ett värde att 

uppstå.  

 

3.3.2.2 Planering av köp samt inköpet 

När ett behov skapats skaffar kunden den information som behövs för att 

kunna genomföra köpet. Denna information tillhandahålls av företag inom 

branschen, av människor i omgivningen etc. Kunden frågar runt i 

omgivningen om vilka erfarenheter andra har av olika leverantörer, material 

etc. Informationen kunden får är ofta av olika slag och denna skall sedan 

passas ihop med personens tidigare referensramar och strukturer för att sedan 

falla ut till en åsikt som står för den specifika personen. Ett antal beslut skall 

fattas innan själva inköpet sker, beslut rörande produktens utformning, 

finesser, färg, leverantör etc. Det är en mängd beslut som skall fattas, vilka de 

är och vilken omfattning de är av beror helt och hållet på vad för typ av 

produkt det är som skall inhandlas. (Foxall & Golsmith 1994) Är det en ny 

soffa krävs helt naturligt en mer omfattande process än om en matvara som 

skall inhandlas. Alla olika beslut som fattas före kunden går till inköpsstället 

kan förändras under inköpet då säljaren kan tillföra ny kunskap och 

information som kan få kunden att ändra uppfattning. I detta skede har 

kunden tillägnat sig en mängd nya kunskaper inom det produktområde den 

tilltänkta varan befinner sig och denna kunskap anser vi vara en del i det 

sociala värdet. När det gäller den möbeldesign som vi åsyftar i uppsatsen 

finns det mycket kunskap att inhämta, det är en hel vetenskap. Kunskap om 

olika designers, möbelmaterial, produkters historia etcetera tror vi skapar en 
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möjlig framtida känsla av tillhörighet. Att lära sig känna igen olika möbler, att 

kunna visa för andra att man har kunskapen eller att bara få tillfredsställelsen 

och vetskapen om att kunskapen finns anser vi utgöra en del av det vi kallar 

för socialt värde. 

 

3.3.2.3 Utvärdering av köp samt eventuellt upprepat köp 

De sista två stegen i figuren, utvärdering av köp och eventuellt upprepat köp, 

utgör enligt oss de absolut största källorna till uppkomsten av det sociala 

värdet. Det är först här som det sociala värdet får sin permanenta grogrund. 

Nu får värdet i den nya produkten, t.ex. en möbel, chans att i sin tänkta miljö 

fortsätta att växa. Möbeln utvärderas ständigt av köparen som upplever en 

tillfredsställelse genom användandet av möbeln. Människor som kommer på 

besök utvärderar och kommenterar. Desto mer produkten kommenteras 

desto större värde skapas för ägaren (Firat & Dholakia 1998), det värde vi 

kallar för socialt värde. För många företag upphör inte kontakten med 

kunden när ett köp avklarat, det är ofta bara början på en långvarig relation. 

Företaget ser till att kunden får ett bra bemötande och att denne är nöjd med 

produkten vilket förhoppningsvis kan leda till fler köp i framtiden. Många 

företag arbetar även numera med att skapa register över sina kunder för att 

kunna skapa en mer personlig relation och på så sätt skapa en lojalitet hos 

kunden (Ekström & Forsberg 1999). Ett inköp kan komma att betyda mycket 

för en person för resten av livet samtidigt som ett köp kan försvinna i 

mängden och inte styra något annat. 

 

Nu har en grundläggande bild getts för hur en kunds köpbeteende fungerar. I 

det fortsatta kommer vi nu att gå in djupare på de faktorer som gör att ett 

köpbehov skapas, för att diskutera det sociala värdets betydelse. 
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 3.3.3 Varför skapas behov av en designprodukt? 

Människas köpbeteende påverkas, vilket nämnts tidigare, av en mängd olika 

faktorer kulturella, sociala, personliga, psykologiska etcetera (Antonides & van 

Raaij 1998). Detta fält är därför väldigt svårt att få en tydlig bild av. I det 

närmaste kommer vi att presentera de faktorer inom köpbeteendeområdet 

vilka vi anser vara väsentliga för att kunna uppfylla vårt syfte. Resonemanget i 

denna del tar sin utgångspunkt i vår teori om att designen i en produkt ger 

upphov till ett socialt värde vilket vi nedan kommer att påvisa genom att 

applicera konsumentbeteendeteori på designområdet.    

 

3.3.3.1 Identitet eller livsstil 

 

Inom forskningen på konsumentbeteendeområdet presenteras 

livsstil/identitet (vi kommer i det följande avse samma sak med dessa två 

begrepp) som faktorer vilka påverkar en konsuments produktval. 

Konsumenten anses köpa produkter som passar ihop med deras identitet 

medan produkter som kunden inte anser passa ihop med densamma blir 

bortvalda. Kunden efterstävar att en produkt skall förstärka eller bygga upp 

den livsstil personen har vilket tydligt förstås av citatet nedan. (Firat & 

Dholakia 1998) 

 

”Increasingly, we are what we consume” 

 (Firat & Dholakia 1998, sid 128) 

 

 Vad är då en persons livsstil? Nedan följer ett citat där Antonides och van 

Raaij (1998) på ett bra sätt förklarar vad en livsstil innebär: 

 

”Lifestyle is the entire set of values, interests, opinions and behaviour of consumers.”  

(Antonides & van Raaij 1998, s. 377) 
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Detta citat visar tydligt att en persons livsstil inte är något enkelt begrepp. En 

mängd parametrar påverkar vår livsstil vilka i sin tur påverkar våra inköp. Det 

kan vara svårt att på ett bra sätt förstå vad som skiljer värderingar, åsikter, 

intresse åt varför vi nedan kommer att använda oss ett par olika modeller föra 

att dels förklara detta samt även förhålla oss till den kultur som skapas inom 

designområdet.  

 

Atonides och van Raaijs modell - identitet 

Atonides och van Raaij (1998) förklarar här på ett bra sätt hur en människas 

livsstil är uppbyggd från grunden. De olika begreppen påverkar oss på olika 

nivåer, generell nivå, ämnesspecifik nivå samt specifik nivå.  

 

 

 

Områdesspecifik 

Specifik nivå 

Generell nivå 

Åsikter/Övertygelser

Intresse

Beteende

Värderingar & Normer

Figur 13: Illustration av hur en livsstil byggs upp, hämtad från Atonides och van Raaij (1998), egen 
bearbetning 

 

På den generella nivån talar vi om de värderingar och normer som en person 

lever efter. Dessa skapar en generell bas för hur en människa lever. 

Värderingar kan exempelvis bestå av på vilket sätt en person anser att 

människor skall agera sinsemellan. Normer rör snarare tankar om vad som är 
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tillåtet i ett samhälle och inte. Normer och värderingar är ofta relativt stabila 

och svåra att förändra. Skall de förändras sker det ofta under väldigt lång tid. 

(Antonides & van Raaij 1998) Om vi skall applicera detta på vårt område, 

design, kan anser vi att det på denna nivå avgörs vilka prioriteringar en 

människa gör i livet. I vårt fall skulle detta innebära huruvida en person 

överhuvud taget anser att materiella ting tillför ett värde i livet.    

 

När det gäller intresse och åsikter rör vi oss genast på en mer detaljerad nivå. 

På denna nivå kommer intresse först i ordningen. Det rör sig ofta om 

aktiviteter som politik, sport, resor etc. Intressen påverkar hur vi väljer att 

spendera vår tid och arbetsinsats inom olika områden. Det faller sig naturligt 

att människor med intresse för ett specifikt område väljer att läsa tidskrifter 

inom området, prata mer om det med andra människor och söker sig till 

likasinnade än människor som inte har ett intresse inom det området. 

(Antonides & van Raaij 1998) Ett tydligt exempel på att vårt samhälle till 

mångt och mycket är uppbyggt efter olika intressen är medievärlden. 

Reportrar och journalister tenderar att specialisera sig inom något område 

t.ex. sport, inredning, mat etc. Utifrån dessa olika områden skapas sedan 

tidsskrifter, TV-program etc. Det är enligt oss här det sociala värdet har sin 

absoluta utgångspunkt, det är på denna nivå som vi väljer vilka aktiviteter eller 

dylikt som vi ger en form av social status. Just fenomenet att en person söker 

sig till sällskap med liknande intressen gör att dessa värden får en grogrund.   

 

En persons åsikter är ännu steget mer specifikt än intresse, åsikter rör en viss 

fråga som t.ex. hur olika personer ställer sig till en viss designer. Åsikterna är 

mycket lättare att förändra än en persons värderingar vilket talades om 

tidigare. Dessa kan med lätthet förändras om ny information kommer 

personen till kännedom. (Antonides & van Raaij 1998) Det är bland annat när 
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utbyte av åsikter och erfarenheter inom ett visst område/intresse sker som vi 

tycker att socialt värde skapas. 

 

De ovan omtalade olika parametrarna resulterar sedan i ett visst beteende som 

präglar den livsstil som en person har/vill ha. Denna livsstil styr hur 

människor väljer att agera och då även de beslut som fattas angående 

konsumtion. Ovan kan vi tydligt se att grunden för huruvida ett köpbehov av 

en designmöbel kommer att kunna skapas läggs redan i en persons 

grundläggande värderingar. Om inte en syn finns som säger att materiella ting 

tillför något värde är chansen i stort sett obefintlig att ett sådant behov 

kommer att uppstå. På nästa nivå talar vi om intresse, detta är något som går 

att påverka vilket gör att det finns stora möjligheter att kunna locka fram ett 

köpbehov. Finns intresset, för i vårt fall designmöbler, från början uppstår 

naturligtvis köpbehovet lättare.  

 

Scheins modell - kultur 

Vid betraktandet av det ovan beskrivna resonemanget som Antonides & van 

Raaij (1998) för är det svårt att inte slås av likheten med det resonemang om 

kultur som Shein (1992) för i sin bok Organisation Culture and Leadership. Shein 

(1992) vänder på steken och åskådliggör sitt resonemang enligt figuren nedan. 

 

 

Artefakter 

Anslutande 
Värderingar 

Basförutsättningar 

 

Figur 14: Nivåer av kultur hämtad från Schein 1992 sid. 17, egen bearbetning 
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På den översta, ytligaste, nivån talar Schein (1992) om artefakter, som den 

mest synliga delen av en grupps kultur, vilka inkluderar allt som en människa 

ser, hör och känner när denne ställs inför ett möte med en ny grupp av 

människor. Denna nivå inkluderar det beteende en grupp av människor har, 

vilket Schein (1992) menar är ett uttryck för den kultur som råder i en grupp. 

Det kan tyckas enkelt att genom att efterlikna artefakterna automatiskt kunna 

vara en del av en grupp, men så enkelt är det inte menar Schein (1992) som 

angående detta skriver som följer: 

 

”…the observer can describe what he sees and feels but cannot reconstruct from that 

alone what those things mean in the given group, or whether they even reflect 

important underlying assumptions”  

(Shein 1992, sid 18) 

 

Men å andra sidan menar Schein (1992) att det möjligtvis kan vara så att 

artefakterna faktiskt framkallar en rättvis och tydlig bild, hos den 

utomstående, av de underliggande förutsättningarna. Det finns dock en 

svårighet som talar emot detta vilket Schein uttrycker på följande vis: 

 

”The problem is that symbols are ambiguous, and one can only test one’s insight into 

what something might mean if one has also experienced the culture at the level of its 

values and the level of its basic assumption.”  

(Schein 1992, sid. 18) 

 

För att kunna uppnå en rättvis förståelse för det som ligger till grund för en 

grupps kultur, vilken styr dess beteende, krävs åtminstone att en person under 

en längre tid befinner sig i dess absoluta närhet. (Schein 1992) 
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Nästa steg i figur 14 ovan benämner Schein (1992) för anslutande värderingar 

vilka är värderingar som gruppen i sin helhet har anslutit sig till av en eller 

annan anledning. En värdering hamnar ofta på detta steg först efter att den av 

gruppen har prövats och accepterats. I vissa fall när det exempelvis gäller 

värderingar som har att göra med estetik, omgivning eller liknande, mindre 

konkreta områden, är det dock vanligare att gruppen som helhet måste nå 

konsensus genom social validering. Med detta menar Schein (1992) att vissa 

värderingar bara kan delas genom att dela en social upplevelse med varandra. 

Värderingar på denna medvetna nivå kan i viss mån förutsäga vissa av de 

artefakter som gruppen visar upp. (Schein 1992) Om dessa värderingar inte är 

grundade på rätt sätt riskerar en persons beteende att gå stick i stäv med 

dennes beteende i en annan situation. Schein (1992) menar alltså att en person 

som försöker att anpassa sig utan att egentligen ha den rätta förståelsen i 

grunden ofta kan avslöjas. 

 

Det sista steget i Scheins (1992) modell består av vad författaren kallar 

basförutsättningar. Här menar författaren att de grundläggande omedvetna 

tankarna och känslorna finns. Det är de åsikter som är ”taget för givna” som 

här ligger till grund för kulturen menar Schein (1992). Basförutsättningar är 

ett begrepp som för Schein är så tagna för givna att inga andra alternativa sätt 

att tänka existerar inom en och samma kultur. Detta är förutsättningar som 

alltid tillämpas men som aldrig ifrågasätts och som är väldigt svåra att 

förändra. (Schein 1992) 

 

En jämförelse mellan de båda modellerna 

De båda ovan beskrivna modellerna har olika etiketter, den första talar om 

hur en identitet är uppbyggd och den andra talar om hur en kultur skapas, 

men likheterna i de båda resonemangen är till synes många. Den stora 

skillnaden mellan de båda resonemangen är egentligen att Schein (1992) talar 
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om en kultur vilken rör fler än en person. Antonides & van Raaij (1998) talar 

istället om identitet vilken i deras resonemang endast rör en person. Det vi 

strävar efter att förklara uppkomsten av är, vilket vi tidigare sagt, de sociala 

värden som designen i en möbel ger upphov till. I detta fall anser vi det finnas 

en poäng att tala om både identitet och kultur, det beror på hur man ser på 

fallet. Syftar vi på designvärlden anser vi det snarast vara en kultur som skapar 

förutsättningar för ett socialt värde. Om vi istället talar om den enskilda 

individen ger den kultur som råder inom designvärlden upphov till ett socialt 

värde i form av identitet. Dessa båda begrepp är som synes väldigt tätt 

sammanlänkade och är båda mycket viktiga för uppkomsten och skapandet av 

de sociala värdena.  

 

Vidare från detta resonemang kommer vi nu att gå in på varför och hur ett 

socialt värde kan ge upphov till ett köpbehov.   

 

3.3.3.2 Självperception 

Vi har ovan sagt att bland annat en persons livsstil styr vilka köpbehov som 

uppstår. Det kan också vara tvärt om, att en produkt står för en livsstil som 

en människa väldigt gärna vill bli förknippad med och på det sättet 

uppkommer ett köpbehov. Båda dessa beteenden tar sin utgångspunkt i en 

persons självperception, hur denne ser på sig själv eller vill se på sig själv 

(Antonides & van Raaij, 1998). 

 

Foxall & Goldsmith (1994) har delat upp fenomenet självperception i två 

olika delar: 

 

• Faktisk självbild 

• Ideal självbild 
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Den faktiska självbilden relaterar till den bild en person faktiskt förmedlar till 

sin omgivning och som stämmer med hur personen är. En idealisk självbild 

däremot är den bild en person helst skulle vilja förmedla till sin omgivning. Att 

kunna förmedla den image eller livsstil som en person önskar är idag värt 

väldigt mycket för de flesta människor (Ekström & Forsberg 1999). Detta 

anser vi vara en av anledningarna till varför en designintresserad person kan 

tänka sig att offra väldigt mycket tid och pengar på att få tag på en viss möbel. 

Detta är ett fenomen som utkristalliserats i och med konsumtionssamhällets 

framväxt. Idag finns det i stort sett en produkt för varje smak, det går alltid 

att vara nöjd med en vara (Ilstedt 1997)  Det värde som skapas, när en person 

lyckas förmedla den bild av sig själv som är den önskade och därigenom 

uppnår det önskade resultatet eller den önskade upplevelsen, har vi valt passa 

in under samlingsnamnet socialt värde. Att kunna konsumera det som står 

högst på önskelistan, t.ex. en ”Myranstol”7, ger ett värde i sig men det skapar 

även ett socialt värde i form av den känsla av tillhörighet som skapas. (Foxall 

& Goldsmith 1994) 

 

3.3.3.3 Tillhörighet 

Begreppet tillhörighet hänger, vilket ovan förklaras, till synes väldigt nära 

samman med resonemanget om socialt värde. En känsla av tillhörighet och 

status skapar enligt oss ett stort socialt värde. Design förmedlar en viss stil 

och status på grund av att de ”medvetna” har produkterna, de är dyra, andra 

blir imponerade av att se produkterna etcetera (Ekström & Forsberg 1999). 

Olika produkter skapar status och roller i olika delar av vårt samhälle. I ett 

litet jordbrukssamhälle skapas hög status kanske av att lantbrukaren har 

redskap/hjälpmedel av ett visst märke med speciella funktioner. I 

storstäderna kan det istället exempelvis ge status att ha möbler formgivna av 

en speciell designer. Känslan av tillhörighet strävar människan efter i många 

                                                           
7 Myranstolen designades 1952, av dansken Arne Jacobssen, och säljs fortfarande i mycket stor 
utsträckning och anses vara en klassiker. 
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hänseenden och att konsumera ”rätt” sorts produkter är ett sätt att känna 

tillhörighet (Firat & Dholakia 1998). 

 

Detta resonemang kan kopplas till Stabell & Fjeldstads (1997) syn på 

värdeskapande i nätverk. De menar att värdet inom vissa företag skapas 

genom nätverk. Att sammanlänkandet av de i nätverket ingående kunderna är 

själva värdeskapandet. När ytterligare en kund adderas till nätverket ökar 

värdet för de övriga som redan ingår i nätverket (Stabell & Fjeldstad, 1997). I viss 

mån anser vi att även det sociala värdet av tillhörighet, vilken uppnås genom 

konsumtion av designprodukter, skapas på detta sätt. Med detta menar vi att 

ju människor som känner igen en möbel som finns i ens hem desto större 

socialt värde kan skapas. Vetskapen om att det finns människor som förstår 

den livsstil och identitet som ämnas förmedlas skapar en tillfredsställelse. Det 

finns en baksida på myntet också. Vi anser inte i detta fall, likt Stabell & 

Fjeldstad (1997), att nämnda värde fortsätter att öka i all oändlighet. Vi tänker 

oss att det finns en gräns där det inte längre är bra om antalet individer, som 

använder eller förstår designprodukten, ökar. Vi anar att det, i fallet med den 

typ av designmöbler vi avser, kan finnas en reaktion som är precis omvänd. 

Det skulle innebära att värdet av att ha en viss produkt minskar om var och 

varannan person har den. Det speciella i produkten är då längre inte så 

speciellt och kan inte längre förmedla den identitet som man själv står för. 

Detta resonemang kan kopplas samman med det tidigare förda angående den 

aura Björkman (1999) talar om. En av aurans grunder är unicitet, som vi 

tidigare har sagt, och i enlighet med detta resonemang tar vi avstånd från den 

exakta definition som Stabell & Fjeldstad (1997) använder sig av gällande 

nätverk men vi anser fortfarande att likheter finns. 

 

Här kan också kopplingar göras till det estetiska spelet vilket beskrevs i den 

föregående delen av kapitlet vilken behandlar estetiskt värde. Vi menar att det 
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är genom att kunderna och kritikerna ingår i nätverket som värdet skapas. Det 

är då konsumenten, betraktaren och kritikerna (de medvetna) som bygger upp 

det sociala värdet av en produkt. Hade dessa parter inte ingått i nätverken, 

eller varit en del av det estetiska spelet, hade heller inget värde skapats. Det 

hade inte skapats något värde för företaget, försäljaren av produkten, sett ur 

ett rent ekonomiskt perspektiv och heller inte för konsumenten. Det enda 

värdet som skapats skulle vara för designern genom att de får utlopp för sin 

formgivning, vilket är ett av deras mål med yrket. Fullständigt värdeskapande 

hade naturligtvis inte heller uppstått för dem eftersom detta höjs till en högre 

nivå då alla aktörerna, konsumenterna, kritikerna etc. medverkar. Frågan är 

om vem som helst kan ingå i denna i detta krets av människor och hur blir 

man en del av kretsen. 

 

3.3.3.4 Symboliskt Kapital 

För att kunna besvara de ovan ställda frågorna kommer vi att ta hjälp av 

sociologen Pierre Bourdieus resonemang om kapital och då i synnerhet 

symboliskt kapital. I boken Sociologi och Epistemologi (1991) har författaren 

Donald Broady sökt urskilja egenarten i Bourdieus sociologi samt på ett, 

relativt Bourdieus, enkelt sätt förklara nyckelbegreppen i Bourdieus sociologi.  

 

Bourdieu använder sig av ett begrepp som han alltså kallar kapital vilket 

Broady (1991) gör en ungefärlig konkretisering av genom att säga att detta är 

värden, tillgångar eller resurser. Dessa kan vara av olika karaktär, i den 

vanligare meningen rent ekonomiska eller symboliska. Det är det senare av 

dessa kapital, det symboliska, som i vårt sammanhang är aktuellt. (Broady 

1991) 

 

”… symboliskt kapital är det som erkännes.” 

 (Broady 1991, sid. 169) 
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Citatet ovan anser vi vara en bra förklaring till vad som avses med symboliskt 

kapital. Ett värde som av någon tillerkännes någon eller något. För Bourdieu 

utgör symboliskt kapital ett väldigt allmänt begrepp som inte alls bara 

inbegriper vissa individer. (Broady 1991) 

 

”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 

tillerkännes värde.”  

(Broady 1991, sid. 169) 

 

Dessa sociala grupper kan bestå i vad som helst som till exempel institutioner, 

enskilda individer, titlar, vetenskapliga arbeten etcetera. Det Bourdieu vill åt 

med detta symboliska kapital är det förhållande där dessa sociala grupper 

”…åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige, det vill säga igenkännes och 

erkännes som hedervärda, aktningsvärda, sannfärdiga, överlägsna etcetera.”  (Broady 

1991, sid. 169)  

 

Detta resonemang kan jämföras med de ovan angivna som behandlar 

identitet och tillhörighet. Enligt det Schein (1992) säger skapar den kultur 

som finns inom en grupp en identitet, något som alla inom gruppen står för. 

Vid en jämförelse skulle vi kunna säga kulturen byggs upp av att gruppen 

tillerkänner olika saker symboliskt kapital. Det skapas gruppgemensamma 

värderingar om vilket värde olika saker, fenomen, åsikter, personer etcetera 

har och därigenom skapas en kultur. För att kunna till fullo förstå denna och 

så småningom bli en del av den, vilket Schein (1992) påstår går, menar vi att 

gruppen måste tillerkänna den inkommande personen ett symboliskt kapital. 

Vi menar att det inom gruppen bör råda samförstånd om att en blivande 

medlem faktiskt har samma basförutsättningar och värderingar. Genom att 

gruppen accepterar att en ny person har omfattas av denna förståelse kan 
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man då säga att denne tilldelas ett visst symboliskt kapital. Eftersom det 

symboliska kapitalet, enligt Bourdieu, kan tilldelas i stort sett vem som helst 

och av vem eller vad som helst, tolkar vi detta som ett rimligt sätt att se på 

saken. Vi anser utifrån detta att vem som helst faktiskt kan bli medlemmar av 

det modifierade nätverk (Stabell & Fjeldstad 1997) eller estetiska spel (Guillet 

de Monthoux 1993) som tidigare åsyftats. 

 

I detta kapitel har vi nu förklarat hur och varför ett socialt värde uppstår. I 

den avslutande delen ämnar vi nu kombinera de två presenterade 

värdetyperna, för att skapa en bild över hur designen av en produkt bidrar till 

att exempelvis en möbel köps. 

 3.4 VÄRDEKONFIGURATION 

Så har vi då fastställt två huvudsakliga värdekategorier som enligt oss rymmer 

de immateriella värden vilka frammanas av en produkt genom den form 

denna tingest har. Den första kategorin är estetiskt värde, vilket finns i den 

upplevelse av tillfredställelse som föremålet i sig självt ger upphov till hos 

betraktaren. Detta värde kan vara såväl en ”ytlig” skönhetsupplevelse av 

eskapistisk karaktär likväl som en sinnesutvidgande eller intellektuell 

upplevelse. Den andra värdekategorin är det sociala värdet som ges av 

upplevelsen av att inneha ett föremål och den symbol detta föremål utgör i ett 

socialt sammanhang. Detta värde kan bestå i status, identitetsförmedlare och 

tillhörighetsskapare etcetera. Allt detta uppstår, som vi redan sagt, inte under 

vad som skulle kunna liknas vid Rawls slöja av okunskap8 utan, genom ett 

samspel mellan ett antal olika aktörer och föremålets historia.  

 

Upplevelsen, vilken nyttjaren erhåller via det aktuella objektet, får sin karaktär 

i spelet mellan ett antal olika aktörer och därmed uppstår också 
                                                           
8 Moralfilosofen Rawls använder sig av begreppet ”veil of ignorance” för att beskriva det lämpliga 
utgångsläget för en person som skall bedöma en situation ur ett moraliskt perspektiv. Han syftar till den 
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förutsättningarna för det värde som upplevelsen ger. Objektet som sådant har 

inget värde av den typ vi talar om enligt vår syn. Utan designhistoria och utan 

en social konstruktion, som tillskriver föremålet karaktären av ett 

designföremål, skulle det vara lika meningslöst som en bit drivved eller 

liknande, ännu mindre faktiskt eftersom drivveden har en betydelse i det att 

den har en historia etc. Utan förförståelse har inga objekt estetiskt eller socialt 

värde enligt oss. Möjligen kan ett visst estetiskt värde finnas i en sådan 

situation men detta återkommer vi till i kapitel 4. Vi vill här påminna läsaren 

om att det är immateriella värden, ej funktion, ergonomi etcetera, som vi 

behandlar i denna uppsats. Förförståelse finns dock i princip alltid i mer eller 

mindre uttalad form men frågan är vad som formar den och hur den i sin tur 

formar upplevelsen. Vi har redan delgivit en del av våra funderingar men 

nedan kommer vi att försöka åskådliggöra vår teoretiska tankemodell där 

båda värdekategorierna ingår för att sedan reda ut vissa frågetecken som kan 

uppstå i samband med densamma. Innan dess skall vi utreda begreppet 

värdekonfiguration vilken vi lånat från Normann & Ramirez (1994) 

resonemang 

 

3.4.1 Begreppet Värdekonfiguration  

Normann & Ramirez (1994) tar i sin diskussion om värden avstånd från det 

ordinära synsättet på hur dessa skapas. Det vill säga att värdet/värdena tillförs 

en vara under produktionsprocessen och dessa i sin tur förtärs i och med 

konsumtionen. I stället menar författarna att även värdet i en produkt/tjänst 

kan fortsätta att öka då denna kommer konsumenten till handa. Normann & 

Ramirez (1994) för fram att de aktörer som skapat produkten tillsammans kan 

ge kunden möjlighet att fortsätta att höja produktens värde. Som exempel på 

detta talar Normann & Ramirez (1994) om IKEA. De framhäver IKEA:s sätt 

att outtalat skapa en överenskommelse med kunden om att de själva är med i 

                                                                                                                                                                         
absoluta objektiviteten som avsaknad av förhandskunskaper eller kunskaper om de inblandade parterna i 
situationen ger. (Rawls 1999) 
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värdeskapandeprocessen genom exempelvis självmontage. Normann & 

Ramirez (1994) framhäver här IKEA:s idé som på ett nytt sätt tillför 

produkten värde som något mycket positivt. En del av de budskap författarna 

vill föra fram är just vikten av att företag hela tiden hittar på nya sätt att 

tillföra produkten värde. En annan springande punkt i Normann & Ramirez 

(1994) resonemang är att de anser att detta kan göras genom att ständigt ge 

aktörerna som är inblandade nya roller. De menar att genom omkonfigurering 

av aktörsrollerna skapas nya värden vilka är nödvändiga att uppnå i dagens 

samhälle med den extrema konkurrens som uppnåtts i en moderna världen.     

 

För oss har det ovan angivna resonemanget många poänger. Paralleller till 

detta resonemang kommer nedan att dras i samband med att vi nu presenterar 

hur vi anser att de avsedda immateriella värdena skapas. 

 3.4.2 Hur skapas det estetiska och sociala värdet? 

Vi har redan många gånger påpekat att det som intresserar oss i denna 

uppsats är de immateriella värdena. Enligt huvudrubriken till denna del 

kommer vi att benämna den tankemodell, vilken i det följande kommer att 

beskrivas, för en värdekonfiguration vilket är ett sätt att påvisa likheten mellan 

vårt resonemang och Normann & Ramirez (1994) 

värdekonfigurationsresonemang. I viss mån skulle man nämligen kunna säga 

att vår modell bygger på eller kompletterar dessa tankar. Vi vill mena att det 

immateriella värdet som design tillför en produkt till stor del skapas i en 

konfiguration mellan ett antal olika aktörer efter själva produktionsprocessen 

är avslutad. Det rör sig inte om en rätlinjig process som det gör inom 

produktionsprocessen utan snarare en interaktion mellan olika aktörer. Den 

ickefysiska aspekten av en fysisk produkt uppstår som vi trummat in vid det 

här laget i en social konstruktionsprocess. Det är konfigurationen som utgör 

och uppbär denna konstruktion som vi vill beskriva med modellen. Kanske 

kan förståelse för denna konfiguration, precis som i Normann och Ramirez 
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(1994) resonemang, innebära en möjlighet att omkonfigurera eller att bättre 

utnyttja aktörernas roller för att på så sätt skapa och skörda mer värde. På 

detta sätt  menar vi att relevansen av förståelsen för immateriellt värde 

tydliggörs även för ett företagsperspektiv.  

 

Vi talade tidigare om aura. Oavsett om detta begrepp används eller om vi talar 

om en ickemateriell del av en produkt står det klart att denna är detsamma 

som den upplevelse den ger upphov till. Vi menar inte att ett föremål skulle 

omgärdas av osynlig materia utan auran finns i nyttjarens medvetande. Det är 

där den skapas och där den upplevs. Kanske skulle föremålet ses som en 

nyckel till detta upplevelserum skapat i interaktion med designvärlden. 

Nyttjarens roll är därmed oerhört central. Detta är också anledningen till att vi 

inte, likt Guillet de Monthoux (1993) i det estetiska spelet, ser nyttjaren eller i 

det fallet publiken likt en aktör som vilken som helst i konfigurationen. 

Däremot är betraktaren en sådan. Anledningen till denna skillnad tycks vara 

vårt fokus på värdeupplevelsen hos nyttjaren medan Guillet de Monthoux 

(1993) har ett mer allmänt fokus där betraktaren/-na torde vara motsvarande 

publiken. Vi har heller inte företaget eller konstnären/designern som 

utgångspunkt, likt Beckers (1982) modell, eftersom vi inte bara beskriver, det 

som här skulle kunna kallas, designvärlden utan värdekonfigurationen. Det 

blir därför logiskt att placera såväl objektet, designföremålet, som nyttjaren 

centralt i figuren. Kring produkten skapas ett immateriellt skal men det 

befinner sig egentligen i nyttjarens medvetande. Istället för att krångla till det 

ännu mer med ord skall vi åskådligöra vad vi menar med två figurer.  
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Designer/konstnär

 

Företag/producent Återförsäljare 
Objektet

Nyttjaren
Institutioner Media 

Betraktarna

Figur 15: Vår egen teoretiskt utvecklade värdekonfiguration  

 

Socialt konstruerade 
”glasögon” 

 

Fåtölj, ”Le Corbusier”

Figur 16: Illustration av det immateriella värdets bildande 

 

3.4.2.1 Utförlig beskrivning till de två figurerna ovan 

Figur 15 ovan åskådliggör de olika aktörerna som ingår i konfigurationen för 

skapande av immateriellt värde. Figur 16 visar lite närmare på förhållandet 

mellan objektet och nyttjaren. Figur 15 beskriver inget om på vilket sätt 

interaktionen mellan de olika parterna sker, vilka relationer eller interaktioner 

som är viktigast eller starkast i den sociala konstruktionsprocessen. Poängen 
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är att visa att de olika delarna samspelar i ett komplext mönster som inte med 

enkelhet kan förstås. Detta är i alla fall vår föreställning. Dessutom 

åskådliggörs hur objektet och nyttjaren så att säga befinner sig i ett kraftfält 

som påverkar dem. Objektet är fortfarande enbart en fysisk tingest men 

nyttjarens uppfattning av densamma påverkas av ”kraftfältet” vederbörande 

befinner sig i. Kraftfältet är den sociala konstruktionen. De olika delarna och 

nyttjarens uppfattning av det som pågår blir till en förförståelse om objektet 

hos nyttjaren. Detta ter sig på ett visst sätt för nyttjaren, och ger upphov till 

en viss upplevelse. Det är också det vi lite tydligare försöker visa med figur 

16. I nyttjarens medvetande är objektet inte bara dess fysiska form. Det är 

något annat, känslor framkallas, tillfredställelse uppnås (förhoppningsvis) och 

så vidare. Det är i nyttjarens ögon som ett objekts värde uppstår men dessa 

ögon ges filter eller glasögon av den sociala konstruktionen vilket gör att 

seendet, värdet, upplevelsen styrs av denna konstruktion. Därav  kommer de 

glasögon nyttjaren i figur 16 har. 

 

Figurerna, och då främst den första av dem, kan förhoppningsvis komma att 

vara mycket användbara i konfrontation med vår empiri. Detta dels som 

förståelseverktyg och dels som hjälpmedel för att kunna identifiera aktörerna 

med hjälp av empirin. Kategoriseringen av aktörerna och tanken kring en 

social konstruktion, uppburen av de olika aktörsgrupperna, tydliggör 

förhoppningsvis själva processen. Det är viktigt att inte, av modellen, luras att 

tro att den sociala konstruktionen är en statisk företeelse. Snarare är det att 

likna vid en process. Vi hoppas kunna förstå vår empiri med hjälp av 

modellen men också utveckla den så att den dels blir mer generellt användbar 

dels också så att den specifikt väl åskådliggör den aktuella branschen, det vill 

säga möbelbranschen.  
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Som vi redan nämnt har vi valt vår empiri utifrån modellen i ett försök att 

täcka in samtliga aktörskategorier och få deras syn på sig själva och de andra 

aktörerna samt konfigurationen i sin helhet. Detta för att försöka förstå och 

tolka det de säger med hjälp av de två modellerna som just redogjorts för och 

därigenom bedöma deras användbarhet samt vad som möjligen behöver 

utvecklas. Med detta i tankarna lämnar vi nu denna teoretiska utveckling av 

modellen, med en del lösa trådar, för att i det följande kapitlet ta hjälp av vår 

empiri för att förstå fenomenet. Vi ämnar i det avslutande kapitlet även dra 

slutsatser av den empiri vi har för att på så sätt söka nå en förfinad och 

utökad värdekonfiguration vilken kan vara användbar som tankemodell. Om 

vi drar oss till minnes kapitel 2, vår metod, skall  kapitel 3 inte läsas som en 

separat del utan som en integrerad länk i kedjan mot slutmålet. 
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4. MODELL & BEGREPP RELATIVT 
”VERKLIGHETEN” 

I det följande kapitlet kommer vi, precis som kapitlets rubrik skallrar om, att vända och 

vrida på begreppen ytterligare med hjälp av uttalanden de utvalda personerna inom 

möbelbranschen har gjort under de genomförda intervjuerna. Figuren nedan visar vilka 

olika delar kapitlet består av.  

 

 

 
4. Begrepp & 
m ell relativt 
v kligheten 

De

 

 

 
V

Vä

 

 

 

 

 

 

Så har vi då kommit en bit på väg i

har fört en omfattande diskussion

modell är skapad utifrån teori. Det 

oss själva i egenskap av forskare, 

till att med hjälp av den empiri vi h

begreppen samt den modell vi sk

sammanslagning av det som norm

analys. Vi kommer nedan att re
od
er
 intervjuade

ärdekategorierna

Aktörerna

rdekonfigurationen

 vår abduktiva ansats (se kapitel 2.3.1.3). Vi 

 kring ett antal teoretiska begrepp och en 

är nu dags att konfrontera vår modell, och 

med denna verklighet. Detta kapitel syftar 

ar ytterligare reda ut de tidigare behandlade 

apat i föregående kapitel. Vi har gjort en 

alt går under beteckningarna empiri och 

dogöra för vår empiriska undersökning, 
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diskutera denna samt även vidareutveckla resonemangen från det föregående 

kapitlet. I bilden nedan åskådliggör vi hur vi valt att lägga upp kapitlet. 

 

Vi kommer att inleda detta kapitel med en kort presentation av de personer 

inom möbelbranschen som vi intervjuat. Detta då vi tror att en sådan 

presentation ger läsaren dels bättre förståelse för det vi diskuterar men också 

bättre möjlighet att bedöma trovärdigheten i det som sägs. När denna 

presentation är gjord kommer vi, med utgångspunkt från vår teoretiska 

modell samt den insamlade empirin, att återigen diskutera vad estetiskt och 

socialt värde består av men denna gång med hjälp av den insamlade empirin. 

Vidare kommer vi sedan att granska varje aktörsgrupp för sig. Detta för att ge 

läsaren en allmän bakgrund till vad de olika aktörerna gör, diskutera vilken roll 

aktörerna har i skapandet av det immateriella värdena samt utreda deras förhållande 

till de andra aktörerna. Slutligen kommer vi att diskutera modellen som helhet 

samt vidareutveckla denna till sin för denna uppsats, slutliga form. Även detta 

kommer att göras utifrån de intervjuer vi gjort.  

4.1 DE INTERVJUADE 

 

Nedan gör vi en kort presentation av de personer vi har intervjuat. Vi väljer att göra det då 

vi anser det vara av stor vikt för läsaren att veta lite om de personer som deltagit i studien. 

Det ger större transparens vad avser bakgrunden till det sagda och ger förhoppningsvis 

därigenom större trovärdighet till empirin. 
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4.1.1 Designers 

4.1.1.1 Gunilla Allard  

Figur 17: Gunilla Allard samt fåtöljen 
Cinema hämtat från 
http://www.svenssons.se 

Efter att ha gått estetiskt gymnasium i 

hemstaden Linköping tog Gunilla vägen via 

diverse textil- och konstnärsutbildningar till 

filmbranschen. Hon började att arbeta som 

rekvisitör för att sedan arbeta som 

scenografassistent åt professionella scenografer i 

syfte att lära sig yrket. Efter att ha arbetat som 

scenograf under en tid ville Gunilla Allard vidareutbilda sig. Hon valde då att 

komplettera sina tidigare studier med studier vid Konstfacks institution för 

möbler och inredning. 1988 då hon var klar på Konstfack erbjöd 

konjunkturen stora möjligheter, företagen blomstrade och stod öppna för 

framtidens designers. Gunilla hade turen att tillsammans med fyra andra 

nyutexaminerade starta ett samarbete med Lammhults Möbel AB. Företaget 

erbjöd studenterna att genom en ”workshop” på ett år få fri tillgång till den 

kunskap som fanns inom Lammhults i syfte att utveckla svensk möbeldesign 

med hjälp av unga designers. Detta blev starten på en karriär som 

möbelformgivare och idag är Gunilla Allard en av Sveriges mest framstående 

inom området. Hon har fått en rad prestigefyllda utmärkelser för sina möbler. 

På bilden ovan ser vi Gunilla Allard själv samt en av hennes mest kända 

möbler, fåtöljen Cinema, vilken bland annat har fått utmärkelsen Utmärkt 

Svensk Form. Fåtöljen Cinema är ett i raden av exempel på vad Gulilla Allard 

och Lammhults har gjort tillsammans. Sägas skall också att Gunilla Allard 

fortfarande har ett tätt samarbete med Lammhults. (Gunilla Allard 2002-04-

17 samt ”A design portrait”, Lammhults) 
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4.1.1.2 Love Arbén 

Figur 18: Love Arbén samt 
fåtöljen Friday hämtat från 
http://www.husohem.se, 
http://www.svenssons.se 

Intresset för konst, arkitektur och kultur under hela 

Love Arbéns uppväxt varit en del av familjeintresset 

så en yrkesmässig framtid inom branschen var för 

honom naturligt. 1978 tog Love Arbén 

arkitektexamen från Kungliga tekniska högskolan och 

anställdes då på Ahlgren, Olsson, Silow (AOS) 

Arkitektkontor AB. Detta var, ett för tiden, 

annorlunda arkitektkontor då de sysslade med en typ av helhetslösningar, 

ritade allt från byggnaden till minsta dörrhandtag. Här deltog Love bland 

annat med planering av ombyggnad och inredning av Riksdagshuset. 1985 tog 

Love Arbén steget vidare och startade eget, Love Arbén Arkitektkontor AB. 

1986-87 antogs även Love Arbén till Lammhults workshop och fick där 

samma möjligheter som Gunilla Allard. Love Arbén har under sin verksamma 

tid som arkitekt både arbetat som inrednings- och byggnadsarkitekt vilket i 

branschen är ganska speciellt. Love Arbén har skördat många framgångar och 

är prisbelönt inom båda områdena. Sitt företag driver Love Arbén fortfarande 

men på en lite lägre växel än tidigare på grund av att han sedan 1994 innehar 

en professur på Konstfack. Detta faktum innebär att Love för oss har bidragit 

med två aktörsroller, dels som designer men även som företrädare för 

institutionen utbildningsväsendet. Likt Gunilla Allard har även Love Arbén 

ett nära samarbete med Lammhults. På bilden ovan ser vi fåtöljen Friday som 

är den senaste produktionen som tagits fram i samarbete med Lammhults. 

(Love Arbén 2002-04-19, A design portrait, Lammhults) 
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4.1.1.3 Ugly Cute  

Figur 19: Markus, Fredrik, Andreas 
samt ”Office utilities #1” hämtat från 
http://www.uglycute.com 

Detta är en liten designgrupp som består  av 

fyra killar som heter  Markus Degerman 

(konstnär), Jonas Nobel (konstnär),  Andreas 

Nobel (designer) och Fredrik Stenberg 

(arkitekt). På bilden vid sidan ser vi endast 

Markus, Fredrik och Andreas av den enkla anledning att det var just dem vi 

träffade under intervjun. Ugly Cute-killarna har ett gemensamma intressen i 

design, konst och arkitektur. Ugly Cute tycker att det ifrågasätts och 

diskuteras för lite inom området och det var just så deras samarbete startade. 

De började skriva ner sina tankar och tryckte ett slags fanzine som de kallar 

”Katzenjammer”. Efter ett tag bestämde de sig för att omsätta tankarna i 

verklighet och då startades Ugly Cute. Deras första utställning hölls i februari 

2000 och sedan dess har arbetet rullat på. De har alla andra arbeten vid sidan 

av arbetet med Ugly Cute. Ugly Cute är en grupp som i mångt och mycket 

arbetar på ett annorlunda sätt. Ofta när de designar grejer står de alla fyra i 

verkstaden och diskuterar för att låta föremålen få sin form, det är långt ifrån 

alltid det finns en ritning. Ett annat exempel på hur de skiljer sig lite från 

många andra är att de med enkla och billiga medel anser att det går att göra 

bra grejer. Deras utgångspunkt vad gäller bra design är att denna skall tala till 

sin omgivning. Ugly Cute är något av en banbrytande designgrupp vilken i 

flera sammanhang har gett upphov till diskussion. (Degerman, Nobel och 

Stenberg 2002-04-12, www.uglycute.com) 

      

 4.1.2 Återförsäljare 

4.1.2.1 Room, Anna Borglid 

Room har tre butiker en i Stockholm, en i Göteborg och en i 

Oslo. Room är en inredningsbutik som erbjuder ett 

helhetskoncept för hemmet. Butiken är uppdelad i två delar: 

Figur 20: Logotype 
hämtad från 
http://www.room.se

90 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

möbler och details (smågrejer). Nu till sommaren säljer de även utemöbler 

och har en avdelning för växter. Room vill förmedla högkvalitativa produkter 

med relativt hög trendfaktor. Det är viktigt för Room att kunden har en 

känsla av trygghet vid köpet.  

 

Vi har träffat Anna Borglid som sedan 1 ½ år är butikschef på Rooms butik i 

Stockholm för att få hennes bild av den påverkan Room, som återförsäljare, 

har på betraktaren/nyttjaren. Anna har arbetat inom Room sedan 1998 och 

innan dess arbetade hon på designbutiken House i Stockholm. (Anna Borglid 

2002-04-18) 

 

4.1.3 Media 

4.1.3.1 Sköna hem, Dan Gordan     

Figur 21: Dan Gordan, 
redaktör på Sköna Hem, 
hämtat från 
http://www.skonahem.se 

Sköna Hem har funnits sedan 1979 och har idag en 

upplaga på 105 000 tidningar. Läsekretsen uppskattas 

vara betydligt större än antalet prenumeranter. Sköna Hem 

riktar sig inte enbart mot den mest exklusiva 

inredningsdesignen, vilket t.ex. Residence kan anses 

göra, utan har istället som mål att vara en 

inredningstidning som alla skall kunna läsa och få inspiration genom. 

 

Vi har träffat Dan Gordan som är redaktör och textredigerare på 

inredningstidningen Sköna Hem. Han har arbetat som redaktionschef och 

reporter på Sköna Hem sedan 1992. Sedan ett antal år tillbaks har Dan hand 

om ett nyhetsblock i tidningen. (http://www.skonahem.se, Dan Gordan 

2002-04-16) 
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4.1.4 Betraktare/Nyttjare 

4.1.4.1 Martin Schröder 

På grund av att en och samma person är både betraktare, ingår i en annan 

persons sociala nätverk, och nyttjare av designprodukter har vi valt att ställa 

frågor av båda typerna till dessa två personer. Martin Schröder är en person 

som i stor utsträckning tänker igenom och planerar sin hemmiljö. Detta 

betyder inte att han konsumerar den mest exklusiva designen men det är 

viktigt för honom att hans hem förmedlar rätt känsla. Till yrket är Martin 

planarkitekt och arbetar på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Viktigt att 

komma ihåg är att betraktarna/nyttjarna inte är valda utifrån vilket yrke de har 

utan det viktiga var att ett visst intresse för design skulle finnas. 

(Martin Schröder 2002-05-03) 

 

4.1.4.2 Kerstin Löfdal 

Kerstin Löfdal är utbildad sjuksköterska och journalist. Arbetar idag som det 

senare delvis på frilansbasis. Kerstin är allmänt konst och kulturintresserad 

och har ett genuint designintresse. För närvarande är hon mycket engagerad i 

att renovera och inreda ett torp, där hon också bor, i södra delarna av 

Västergötland. Kerstin drömmer om en älgskinnsfåtölj av Mats Theselius 

framför kakelugnen. (Kerstin Löfdal 2002-04-24) 

4.1.5 Institutioner 

4.1.5.1 Svensk Form, Johan Huldt 

Figur 22: Johan Huldt 
samt logotype hämtat från 
http://www.fogia.se 

Svensk Form är en mycket gammal förening som fram till 1975 

hette Svenska Slöjdföreningen. Detta är världens äldsta organisation av 

denna typ. Svenska Slöjdföreningen bildades under mitten av 

1800-talet genom något av en politisk aktion. Man ansåg att om 

Sverige inte förmådde förkovra och bevara de svenska slöjderna 

skulle Sverige bli beroende av utlänningen och för att förhindra detta bildades Svenska 

Slöjdföreningen. Svensk Form har under alla år startat upp ett antal olika organisationer, 

som exempelvis Konsumentverket och SVID (Institutet för svensk industridesign), vilka 
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sedan har knoppats av. Under 1999 tog riksdagen ett beslut på att genomföra ett 

handlingsprogram för att bevara och utveckla arkitekturen, formgivningen och designen i 

Sverige. I detta arbete har Svensk Form fått en betydande roll då de anlitats för att 

genomföra olika projekt i enlighet med detta handlingsprogram. (Framtidsformer: Sveriges 

handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 2001). 

 

Vi har träffat Johan Huldt, VD för Svensk Form, för intervju. Johan är inredningsarkitekt 

och gick ut Konstfack 1968 och hör till en av Sveriges internationellt mest kända 

möbelskapare. Johans intresse för form och design väcktes tidigt under uppväxtåren då 

både mor och far var hängivna olika former av designarbete. Johan har ägnat största delen 

av sitt yrkesverksamma liv åt industridesign (den typ av design som krävs då produkter 

skall serieproduceras). Värt att veta i detta sammanhang är att Johan har arbetat i de flesta 

led inom möbelbranschen, exempel på detta är att han arbetat som designer, delägare i en 

möbelfabrik men även som detaljist genom att starta inredningsbutikskedjan (modell 

mindre) Basic Design. (Johan Huldt 2002-04-16)  

 

4.1.5.3 Nationalmuseum, Cilla Robach 

Figur 23: Logotype 
hämtad från 
www.nationalmuseum.se

Nationalmuseum har till uppgift att genom sina samlingar spegla den 

svenska designutvecklingen genom tiderna. I viss mån köps även saker in 

från övriga Norden och världen men bara i de fall där denna design har 

haft betydelse för den svenska designutvecklingen. Detta är en 

avgränsning som måste göras då Nationalmuseum inte får lov att 

avyttra någonting, de måste spara allt. Med hjälp av detta material har 

Nationalmuseum till uppgift att visa upp och förmedla till allmänheten betydelsen och 

utvecklingen svensk designen. Ett syfte med att Nationalmuseum inte får avyttra något är 

att det skall finnas möjlighet för forskare att titta på detta material utan att något har tagits 

bort. 

 

Cilla Robach är intendent för 1900- och 2000-talets konsthantverk och design på 

Nationalmuseum i Stockholm. Det innebär att hon har hand om allt från glas och porslin 

till möbler och grafisk design. Cilla Robach har innehar även en forskartjänst där hon 

forskar om 1960-talets formdebatt i Sverige. (Cilla Robach 2002-04-12) 

 

93 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

 4.1.6 Producent 

4.1.6.1 Swedese, Kenneth Johansson 

Figur 24: Swedeses storsäljare Lamino 
designad av Yngve Ekström 1956, hämtat från 
http://www.swedese.se 

Swedese är ett klassiskt svenskt möbelföretag med stark förankring 

i både hem och i offentlig miljö. Swedese 

grundades 1945 av bröderna Yngve och Jerker 

Ekström. Yngve var tongivande i ledningen av 

företaget ända fram till sin död 1988. 

Tillsammans med namn som Alvar Aalto, Bruno 

Mathsson och Arne Jacobsen utgjorde Yngve 

Ekström kärnan i den generation formgivare som gjorde begreppet ”Scandinavian 

Modern” känt världen över. Med stor medvetenhet och bred kunskap ritade han Swedeses 

möbler, huvudkontoret, logotypen, fotograferade, gjorde katalogerna, julkorten och så 

vidare. Mest känd ur Yngve Ekströms stora produktion är vilfåtöljen Lamino från 1956 (se 

bilden brevid), vilken fortfarande tillverkas och säljs över hela världen. Lamino utsågs 1999 

av tidskriften Sköna Hem till århundradets svenska möbel. Swedeses idé är den samma 

idag som för 30, 40 eller 50 år sedan: Att skapa vackra möbler för framtiden med avstamp i 

en moderna skandinavisk tradition. Med framåtblickande formgivare som delar den tidlösa 

idén om den arkitektoniska helheten. 

 

Vi fick möjlighet att, som representant för producentgruppen, tala med Swedeses VD 

Kenneth Johansson. Kenneth har arbetat inom möbelbranschen i drygt 30 år i mitten av 

1990-talet erbjöds han möjlighet att köpa Swedese av förre ägaren European Furniture 

Group (dåvarande NRK). Kenneth tog kontakt med en bekant som då lämpligt nog var 

delägare i Horreds Möbelfabrik och på så sätt köpte Horreds upp Swedese. Efter en tid 

delade bröderna på Horreds i syfte att klara generationsskiftet och Alf Johansson är idag 

genom bolaget Swedese Holding AB ägare till Swedese. I Swedese Holding ingår också 

Söderbergs Möbler i Nässjö. Någon styrd samordning förekommer inte utan samarbete 

sker från fall till fall när det är gynnsamt för båda parter. Anledningen till detta är att de 

anser att det är två skilda verksamheter som ej bör integreras då de skulle löpa en viss risk 

att inte kunna behålla de renodlade affärsstrategierna som råder för vardera företag. 

(Kenneth Johansson 2002-04-22) 
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 4.1.7 Övriga 

4.1.7.1 Christina Zetterlund, forskare 

Att Christina deltagit i våra intervjuer är på grund av att hon faktiskt bedriver forskning på 

immateriella värden och design. Hennes inriktning är att titta på design ur ett strategiskt 

perspektiv på alla plan, allt från den visuella presentationen av ett företag till användandet 

av design inom varumärkesbyggande. Hon har främst studerat företaget Lammhults. 

(Zetterlund 2002-04-19) Det var intressant för oss att träffa Christina på grund av att det 

har varit det enda aktiva arbetet inom området som vi stött på. Att få Christinas syn på 

vårt sätt att se på det studerade fenomenet gav oss vissa viktiga saker att betänka.    

 

Christina har dels en omfattande konstteoretisk utbildningsbakgrund men även en 

bakgrund av företagsekonomisk utbildning. (Zetterlund 2002-04-19) 

 

Utöver dessa intervjuer har vi även träffat tre andra viktiga personer som bidragit till vår 

förståelse inom området möbeldesign. Dessa möten har inte varit av den regelrätta 

intervjuformen utan har snarare varit ett samtal. Eftersom dessa samtal också varit viktiga 

för oss gör vi även en kortare presentation av dessa nedan. 

 

4.1.7.2 Sven Lundh: 
Sven är en av Sveriges mest omtalade och framstående personer inom 

möbeldesignbranschen. Han är den man som drivit möbelföretaget Källemo till det mycket 

omtalade och omdiskuterade företag det är idag. Sven har arbetat inom branschen större 

delen av sitt liv och besitter stor kunskap om branschen. Källemo är ett företag som skiljer 

sig från andra företag inom branschen i Sverige. De tillverkar möbler som ligger närmare 

konsten på skalan, som presenterades  i figur 8, än den design vi i övrigt behandlar i denna 

uppsats. (Björkman 1999 & www.scandinaviandesign.com/svenlundh ) Vi fick möjlighet 

att träffa Sven Lundh vid ett föredrag på konstgalleriet Passagen i Linköping. Vi pratade en 

stund med honom och bevistade sedan hans föredrag som behandlade det mycket 

passande ämnet ”Vad är design”. 

 

4.1.7.2 Claes Frössén: 
Claes arbetar med marknad och informationsfrågor på SVID, Stiftelsen Svensk 

Industridesign. SVID arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet med att fördjupa och 

utveckla kunnandet om industridesign bland svenska företag. Claes är i grunden utbildad 
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designer. Vi träffade Claes i uppstartsfasen av vårt arbete för att få inspiration och hjälp på 

vägen av någon som är insatt i ämnet. Claes bidrog med många värdefulla tankar som vi 

burit med oss under arbetets gång. 

 

 4.2 VÄRDEKATEGORIERNA  
I de tre inledande avsnitten, av vilka detta är det andra, har tyngdpunkten 

lagts på empiri medan de senare lägger fokus på fördjupad diskussion. Detta 

innebär att vi här kort kommer att diskutera och lyfta fram relevant empiri i 

förhållande till vår värdeuppdelning för att tydliggöra vad dessa 

värdekategorier innehåller.  

 4.2.1 Estetiskt värde 

Det första av de två värdekategorierna som vi nu kommer att behandla är 

estetiskt värde. Vad anser då de intervjuade att detta immateriella värde består 

av? 

 

När vi tittar på vårt empiriska material anser vi att det finns tre kategorier 

inom det estetiska värdet som utgör en relevant diskussionsgrund:  

 

• Skönhet  

• Innehåll 

• Personlig identitet 

 

Utöver dessa kategorier har även kunskap visat sig vara ett centralt begrepp. 

Kunskap är ett övergripande begrepp som är viktigt för det estetiska värdet 

som helhet. Utifrån dessa aspekter på estetiskt värde har vi nu delat upp den 

följande diskussionen av vad det estetiska värdet består. 
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4.2.1.1 Skönhet 

När vi talar om skönhet kommer vi oundvikligen tillbaka till frågan som 

ställdes i kapitel 3 nämligen om det finns något av naturen vackert eller inte, 

den essentialistiska tanken. Uppfattningen bland de intervjuade på denna 

punkt varierar lite. En av dem som framhåller det som essentialismen står för, 

det vill säga tron på en objektiv skönhet, är Huldt. 

 

Tror jag på objektiv skönhet? Ja, jag gör faktiskt det. - … - För det första kan man säga 

att vissa proportioner det vill säga rumslighet har tilltalat människor i tusentals år. Helt 

klart är ju att tar du upp 100 personer på ett berg i solnedgång så tycker 99 personer att 

det är djävligt vackert och en tycker inte det för att vara obstinat. Visar du samma tavla 

på en solnedgång för 100 personer så är det tvärt om. 99 personer tycker inte om det för att 

de fått lära sig att det är Hötorgskonst, billig konst. Det vi tycker är vackert är 

naturligtvis väldigt mycket påverkat av var vi vuxit upp och vilka förutsättningar vi fått 

och inte minst av den här typen av institutioner som basunerar ut ideal och förebilder. Då 

kan man säga att man kommer tillbaks till kunskapen igen. En ängslig människa tycker 

naturligtvis att det är lätt att köpa det som fått en godkäntstämpel av oss. Men en 

människa med en egen smak vågar naturligtvis göra någonting annat. (Johan Huldt 

2002-04-16) 

 

Johan Huldt (2002-04-16) avvisar alltså inte att skönhetsuppfattningen styrs 

av våra biologiska sinnliga förutsättningar. Den uppmärksamme läsaren anar 

att Huldt i citatet ovan även tar upp att skönhetsuppfattningen påverkas av en 

konstruktion av vad som är vackert. Nedan skall vi titta vidare på hur några 

andra av de intervjuade ser på saken. 

 

” Men sedan skulle jag även vilja hävda att det någonstans finns någonting som gör att 

vissa föremål överlever på ett annat sätt än vad andra gör. Om det nu har med 
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proportioner, kombinationer av materialval eller form och funktion att göra vet jag inte.” 

(Robach 2002-04-12) 

 

Det Cilla Robach (2002-04-12) på Nationalmuseum säger ovan är ett tydligt 

tecken på att hon tror att det kan finnas någon form av objektiv skönhet men 

samtidigt säger hon vidare att:  

 

”… om jag ser på mig själv vad jag tycker om och inte så märker man ju, och det har jag 

märkt sen jag var tonåring, att när man trodde man var originell så tar det bara en månad 

så börjar alla läsa Nalle Puh samtidigt eller börjar köpa fåtöljer med lammskinnsklädsel 

eller, alltså det är trender som går. Man tror att det är min smak men frågan är vad är 

då… Varför tycker jag så här just nu? Så ser man att det visst inte bara var jag som 

tyckte så och det visar ju väldigt mycket att man är en del av en tid. Man har säkert läst 

nåt eller sett och hört något och sen så lägger man ihop det ena och det tredje. -…- Skulle 

man ha levt väldigt ensam som Tarzan eller nåt så hade man kanske haft en annan 

skönhetssyn.” (Robach 2002-04-12) 

 

Love Arbén beskriver vad han anser det är som gör att en möbel blir en 

klassiker på följande sätt: 

 

” En klassiker sammanfattar på något sätt sin uppgift…… Det finns någon slags 

dynamik i formen som gör att den fungerar över tiden i alla typer av miljöer.” (Arbén 

2002-04-19) 

 

Vad denna dynamik består i menar Arbén (2002-04-19) är väldigt svårt att 

beskriva men detta uttalande anser vi ändå tyda på att det kan finnas en poäng 

i de essentialistiska tankarna. Arbéns (2002-04-19) huvudsakliga resonemang 

kretsar dock kring den sociala konstruktionen att det till exempel i dagens 
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samhälle ofta är viktigare vem som gjort något än vad de gjort. Love Arbén 

(2002-04-19) säger bland annat så här angående detta: 

 

”Om man skulle säga att möblerna ställdes ut som på en anonym vinprovning där man 

kunde titta på möblerna så vet man inte riktigt om det stämmer, om resultatet skulle bli 

samma, det kan ofta vara namnen kring möblerna som gör att de ses som vackra.” 

(Arbén 2002-04-19) 

 

Uglycute ser lite annorlunda på om det finns en objektiv skönhet eller ej. De 

framför tankar som påvisar att det eventuellt inte existerar någon objektiv 

skönhet, åtminstone inte under de förutsättningar vi lever idag. Följande citat 

påvisar deras tankar om detta. 

 

”…det är ett språk som vi lärt oss. För att kunna uppfatta det och ta del av det har man 

lärt sig det. -…- Det är många som hävdar att det finns något som är evigt vackert. Det 

finns en risk med detta… Vissa tror att det är biologiskt, man tycker inte om att frysa 

ungefär… men många gånger är det ju kulturen som kan ändra detta, titta på 

anorektiker. Företeelsen är en fingervisning om att kulturen kan slå ut biologiska 

fenomen.” (Stenberg & Degerman 2002-04-12) 

 

Frågan om vad skönhet är, är uppenbarligen inte lättutredd. Det är inget 

begrepp som är svart eller vitt. Att det bara skulle finnas biologiska och 

socialkonstruktivistiska faktorer som påverkar vad vi tycker är vackert är nog 

inte hela sanningen heller. Med detta vill vi lämna öppet för andra eventuella 

faktorer som till exempel djupt nedärvda kulturella faktorer vilka tar sig 

uttryck likt biologiska faktorer och skulle kunna påverka vad människan 

tycker är vackert. Detta område är dock inget vi kommer att gå närmare in på 

här och nu. Det är förmodligen en kombination av biologiska faktorer och en 

social konstruktion som ligger bakom skönheten, men frågan om vilken av 
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dessa som är mest betydelsefull kvarstår. Genom intervjuerna har de flesta, 

vilket visats ovan, antytt att det kan finnas något objektivt vackert men det 

alla har varit helt överens om är att det finns en tydlig social konstruktion som 

påverkar vad skönhet är. Detta är i konsekvens med vår syn på verkligheten 

som, i huvudsak, socialt konstruerad (se kapitel 2) och vår teoretiska 

utgångspunkt i kap 3. Utgångspunkten i detta arbete är, vilken tidigare 

framhävts, föreställningen om att värdena vi har att göra med är socialt 

konstruerade.  

 

Innan vi lämnar detta område vill vi lägga lite extra kraft på några intressanta 

detaljer som vi noterat. Som vi redan sagt framgår det vid intervjuerna att de 

socialt konstruerade värdena tros vara dominerande. Intressant att notera är 

att Johan Huldt (2002-04-16), och de andra som talat om en eventuell 

biologisk faktor, i sina synpunkter kring vår modell, vilken vi visade och 

redogjorde för i slutet av intervjuerna, inte alls opponerade sig. De ovan 

citerade lät då förstå att trots tron på en viss objektiv skönhet finns det en 

tydlig subjektivitet och social konstruktion som är av stor betydelse för det 

diskuterade. Vidare är även det uttalandet ovan som gjordes av Stenberg och 

Degerman på Uglycute (2002-04-12) mycket intressant. Anorexi är visserligen 

ett extremt exempel men likväl ett exempel på att eventuella biologiska 

faktorer helt eller delvis kan sättas ur spel av samhälleliga faktorer, i detta fall 

socialt konstruerade skönhetsideal etc. Likaså antyder de trender med 

avseende på vilka möbler, kläder, bilar, byggnader och så vidare som anses 

snygga, vackra och tilltalande vilka ständigt förändrar människors 

smakpreferenser enligt det sätt Robach (2002-04-12) beskriver att 

skönhetsideal och smakuppfattningar är tämligen föränderliga. Som vi alla vet 

är biologi inte av det slaget. 
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Huldt (2002-04-16) framhöll i intervjun att vi gjorde helt rätt i att inte fördjupa 

oss i eventuella biologiska eller liknande aspekter utan istället utröna de socialt 

konstruerade aspekterna då dessa i huvudsak är oberoende av om objektiva 

värden finns eller inte.  

 

Vi kommer med det ovan skrivna som grund att driva vår modell vidare 

oberoende av den filosofiska debatten om människan till huvudsak är 

biologiskt eller socialt determinerad. Vi har dock nyanserat oss och lämnar i 

enlighet med detta öppet för vissa eventuella biologiska faktorer eller 

liknande. Vi tror i och för sig fortfarande att detta är faktorer som är små i 

jämförelse med de socialt konstruerade. Det är sedan upp till läsaren, och 

övrig forskning, att ge svaret på frågan kring betydelsen av de båda 

aspekterna.  

 

4.2.1.2 Innehåll 

Även om vi anser att även estetiskt värde till övervägande del är socialt 

konstruerat betyder inte det att en designmöbels form saknar betydelse utan 

denna utgör snarare en förutsättning för att värdena skall bildas. Som vi 

tidigare nämnt måste värdekonfigurationen ses som en kontinuerlig 

konstruktionsprocess vilket gör att en möbel inte står fristående från sin 

historia. Designern förhåller sig till det rådande samhällsläget men även till 

designhistorien. Utöver det uppenbara estetiska värdet i att nyttjaren finner 

objektet vackert återkommer vi till den resterande upplevelsen av objektet i 

sig. En möbel kan vara mer än en möbel i betydelsen att den kan berätta en 

historia. Kanske skulle man till och med kunna tala om en själ. När vi 

exempelvis talar med Uglycute poängterar de intentionen bakom en design 

som viktig för att kunna bedöma hur bra en designmöbel är (Uglycute 2002-

04-12). De vill vidare inte gärna tala om bra design utan snarare intressant och 

Lundh (2002-04-08) håller med.  
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”Tyst design är dålig design!” (Stenberg, Uglycute 2002-04-12). 

 

”Likgiltiga föremål är ett virus, som man blir jättesjuk av!” (Lundh 2002-04-08) 

 

Designen skall enligt Uglycute säga något. Den skall ha ett innehåll bortom 

ytan.  

 

”Man kanske skulle kunna prata om, man behöver inte räkna dem men, hur många 

dimensioner design har. Vissa kan man tycka är ganska endimensionella. De slutar i ytan 

liksom.” (Nobel & Stenberg, Uglycute 2002-04-12)  

 

På frågan om hur designern bär sig åt för att skapa djup eller flera 

dimensioner sägs följande: 

 

 ”Det som är intressant går inte att rycka loss från det sammanhang som utgörs av 

samtiden helt enkelt. Det är här och nu. Det som är intressant idag är inte intressant om 

10 år. -…- Jag kan ta ett exempel då. Ser du bänken där? Den har inte bara en snygg 

yta. Den är gjord av ett material som betyder något. Den är gjord av ett material som 

många anser är dåligt helt enkelt. Spånskiva liksom… Då kan man liksom genom att 

addera ett lager glitter, på ett ganska banalt sätt, säga att vi tycker det här är fint och så. 

Men då är det liksom flera dimensioner i den här. Den är ju snygg men sen har man ju 

också påstått något om materialet. -…- Vad har spånskivan för roll i samhället? Den har 

ju en betydelse som vi alla har kommit överens om.” (Degerman,  Stenberg, Uglycute 

2002-04-12)    

 

Även Gordan visar tydligt här hur hans uppfattning är att historien är viktig. 
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”… samtidigt tycker jag att det har ett stort värde för mig att de här tingen har någon slags 

själ och de kan ha det genom att de är,.. att jag fick den av mormor, att jag hittade den på 

loppis i Köpenhamn och det var slitet och nött och det var den kvällen vi söp så bra. Jag 

menar den får en historia. Eller det kan vara den här stolen ritade Josef Frank 1924 och 

det var den första när han kom till Sverige för första gången. Då var den inte i produktion 

än men sen… och då använde han bambu för han var så intresserad av den japanska och 

kinesiska konsten, jaha, den får liv plötsligt i mitt hem och man kan säga att den får ett 

mervärde genom hans namn och historian.” (Gordan 2002-04-16) 

 

Designern kan skapa en innebörd, en mening, med en möbel genom den 

form den får och hur denna form förhåller sig till samtiden, möbelhistorien, 

annan design, materialet och så vidare. Det är viktigt att poängtera att denna 

historia kan upplevas av nyttjaren utan ett direkt socialt sammanhang. De 

intervjuade menar här att det kanske är idén bakom objektet som är viktigast 

och inte den slutliga fysiska gestaltningen, även om den naturligtvis skall 

förmedla idén. Kanske kan man också se att det är här gränsdragningen till 

konsten blir svår. När möblerna gestaltar idéer och är kommentarer till något 

annat faller tanken på Duchamps idékonst som behandlades i det föregående 

kapitlet. Föreställningen om att design handlar om yta kommer i alla fall på 

skam. Det skall också sägas att designern själv givetvis kan vara en del av den 

historia produkten berättar och att designerns sätt att förhålla sig till media 

kan sprida och stärka en möbels ”innehåll”. 

 

4.2.1.3 Personlig identitet 

Den tredje och sista av de kategorier, som de intervjuade framhållit som 

viktiga för det estetiska värdet, är den personliga identitetsaspekten. Det 

innehåll, den historia eller liknande som en produkt kan tänkas tillskrivas 

enligt ovanstående avsnitt skulle också kunna benämnas identitet. Det vill 

säga att möbeln har en slags identitet, en slags personlighet. De intervjuer vi 
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gjort tyder på att huruvida denna personlighet stämmer överens med 

nyttjarens och bekräftar den skulle kunna ha betydelse för det estetiska värdet. 

Det är inte utan att denna del ligger mycket nära både ovanstående avsnitt 

kring historian, innehållet, avsnitt och sociala värden i anslutning till identitet. 

Vi kommer att tydliggöra att det finns möjliga distinktioner att göra. 

 

Såväl Löfdal (2002-04-24) som Schröder (2002-05-03) talar om värdet av att 

en möbel har en slags personlighet och att denna personlighet bekräftar den 

egna, nyttjarens, personlighet. De menar att detta kan ses fristående från ett 

socialt sammanhang. Identitetsaspekter behöver enligt dem därmed inte 

enbart vara av typen socialt värde. De menar att möbeln blir ett slags spegel. 

En spegel som bekräftar, men som dessutom kan visa det nyttjaren vill 

framhäva och inte det som faktiskt är verkligheten. Schröder (2002-05-03) 

menar vidare att det inte bara behöver vara det specifika objektet som här styr 

identiteten utan även designern och vad denne gjort tidigare är viktigt. Han 

vill kunna identifiera sig med designerns ”helhetskoncept”. 

 

Vi kommer att återkomma till identitetsaspekter men då i samband med 

socialt värde. Nu har vi behandlat de tre nu möjliga underkategorierna till det 

estetiska värdet vilka framkommit via intervjuerna. Vi skall nu gå vidare för 

att tala om en annan, mer övergripande aspekt, på estetiskt värde, nämligen 

kunskap. 

 

4.2.1.4 Kunskap 

Vi talade tidigare om att även kunskap har framhållits som ett centralt 

begrepp inom det estetiska värdet. I det fortsatta kommer vi kort att återge 

samt diskutera de funderingar kring detta som de intervjuade har haft.  
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”Bra design tål kunskap. Riktigt bra design tål såväl okunskap som kunskap.” (Löfdal 

2002-04-24) 

 

Under den tid vi skrivit denna uppsats har vi gjort en del reflektioner kring 

vårt eget sätt att förhålla oss till design och då i synnerhet möbeldesign. Vi 

började förvisso inte tabula rasa vad avser insyn i designvärlden men vi var 

förhållandevis okunniga. Vi kände till ett par namn, några klassiker, men 

tyckte framför allt att design var ett spännande område att skriva om. När vi 

nu ser tillbaka på den dramatiskt kunskapsökande process vi genomgått kan 

vi konstatera att kunskapen förändrat vår syn på konst och design. Även vad 

vi uppfattar som bra design och vilka möbler vi själva skulle nyttja har 

förändrats. Vi ser området med nya ögon. Denna insikt i sig har varit av stor 

betydelse för vår förståelse av värdekonfigurationens konstruktionsprocess. 

Utifrån detta tolkar vi det som Kerstin Löfdal (2002-04-24) säger i citatet 

ovan som väsentligt i sammanhanget. Innan vi startade vår arbetsprocess 

kunde vi tycka att vissa möbler såg bra ut men nu, när vår kunskap inom 

området har ökat väsentligt, kan vi även närma oss en förklaring till varför vi 

tycker att något är bra design. Att vår kunskap inom området har ökat 

behöver nu inte innebära att vi idag tycker att något helt annat är bättre. 

 

I vår teoretiska utredning av begreppen snuddar vi vid betydelsen av kunskap. 

När Meynell (1997) talar om ”lämpligt disponerade människor” (se kap 3.2.2) 

menar han att kunskap krävs för att kunna avgöra och uppskatta god konst. 

Vi tror att det ligger en hel del i detta även med avseende på design. Det mest 

uppenbara exemplet på detta är att vi ovan lyft fram vikten av att en möbel 

berättar en historia som en faktor vilken förhöjer det estetiska värdet. Oavsett 

om denna historia har med designern, möbelns bakgrund, den samtida 

kontexten eller någonting annat att göra krävs kunskap hos nyttjaren för att 

förstå dessa aspekter. Historien måste så att säga vara känd. Vi drar oss till 
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minnes Marcel Duchamps readymades som behandlades i kap 3. Utan 

kunskap kring hans avsikter och konsten i allmänhet vilka han kommenterar 

blir dessa objekt mer eller mindre meningslösa. Med kunskap om detta får de 

en helt annan betydelse. Vad säger då empirin om detta och andra aspekter av 

kunskap? 

 

På frågan om design kräver kunskap för att till fullo kunna uppskattas 

varierade svaren en del men det fanns gemensamma nämnare och vår bild av 

kunskapens betydelse klarnade. Det var inte någon av intervjupersonerna som 

ansåg att ökad kunskap inte alls påverkar den upplevelse som en möbel ger 

upphov till. Zetterlund (2002-04-19) menar att upplevelsen förändras och att 

kunskap kan vara berikande men att det också är farligt att säga att med större 

kunskap kommer en större upplevelse. Hon säger detta med utgångspunkten 

att det vore snobberi av henne att med utbildning i bagaget betrakta sin 

upplevelse som på något sätt mer fulländad än den någon med mindre 

kunskap kan uppnå. Robach (2002-04-12) och Gordan (2002-04-16) förefaller 

båda vara av åsikten att kunskap otvetydigt berikar upplevelsen vilket framgår 

i citaten nedan.  

 

”Ja, det gör det absolut. Det tror jag gäller allt. Om man skall uppskatta klassiskt musik 

måsta man ha viss kunskap, eller åtminstone sådana här lite mer svårtillgängliga saker, 

sån här modern jazz eller konst, så tror jag det är överhuvudtaget. Jag menar även Kalle 

Anka, om man inte har någon kunskap kanske man inte kan uppskatta Kalle Anka 

alls. Det kräver ett sammanhang.” (Robach 2002-04-12)  

 

”Ja, alltså ju mindre man kan desto fattigare blir livet. Det tror jag. Jag menar om man 

går med en kunnig person på loppis då hittar man ju hur mycket fantastiskt som helst. -

…- Man ser med nya ögon och det får en mening bakom sakerna. -…-och läser man den 
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här historien då så får ju den här möbeln lite liv. Vi skulle just slänga den i containern. 

Då får den ju mening.” (Gordan 2002-04-16) 

 

I det första citatet ovan säger Robach (2002-04-12) att det kräver ett 

sammanhang för att förstå och uppskatta även Kalle Anka. Om läsaren av 

Kalle Anka inte har vetskap om att Kalle som figur är lite klantig, vem de 

andra figurerna i serien är etcetera kan det vara svårt att följa med och se 

värdet av serien. Robach (2002-04-12) menar att detta går att likna vid 

sammanhanget kring en möbel. Finns inte kunskapen om detta kan det vara 

svårt att till fullo uppskatta den. Vi tolkar Gordans (2002-04-16) resonemang 

kring att en möbel får mening som en förlängning på det Robach (2002-04-

12) säger om sammanhang. Det är först när man har kunskap om ett objekts 

sammanhang som det får en tydlig mening.  

 

 

Allard (2002-04-17) framhåller också vikten av kunskap men poängterar 

samtidigt att någonstans måste intresset börja och att ett designföremål också 

kan väcka intresse och ge en fullödig upplevelse utan djupare kunskap. När 

väl intresset väckts brukar man vilja fördjupa sig och därmed upplevelsen 

säger hon vidare. Schröder säger (2002-05-03), med hänvisning till att han för 

ett fåtal år sedan avslutade sina arkitektstudier, att hans syn på design har 

förändrats på grund av ökad kunskap om området. Om vi, för ett ögonblick, 

tillåter oss att vända blickarna inåt, mot vårt eget designintresse och 

förhållande till kunskap, blir det även för oss mycket tydligt hur intimt 

förknippat kunskap och en djupare förståelse är med totalupplevelsen av ett 

objekt. Nya dimensioner tillkommer och andra fördjupas. Med ödmjukhet 

inför de tolkande subjekten i form av designkonsumenters olika 

preferensstrukturer skall vi låta det vara osagt att alla eller ens de flesta 

resonerar på detta vis. Tydligt är i alla fall att de flesta av våra 
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intervjupersoner, bland annat de som vi nyss lyft fram, förefaller ha en 

liknande syn.  

 

Det som möjligen skulle kunna vara baksidan av ökad kunskap är att det 

skulle kunna finnas anledning att tro att den leder till en viss likriktning av 

smak och preferenser. Schröder (2002-05-03) påpekar risken för likriktning av 

nämnda saker. Han menar att en situation kan uppstå där man måste tycka på 

ett visst sätt för att inte visa på okunskap. I en sådan situation läggs stor vikt 

vid utlåtanden av personer som kan anses besitta stor kunskap inom fältet 

såsom professorer på Konstfack eller dylika, menar Schröder (2002-05-03). 

Zetterlund (2002-04-19) lyfter också fram hur vissa personer kan anses ha 

”rätt” att definiera vad som är bra på grund av den kunskap de har eller den 

position de innehar, institution de företräder etc. Hon nämner såväl Johan 

Huldt som Cilla Robach som sådana personer. De har, menar hon, ett slags 

varumärke som innebär inflytande. För att koppla tillbaka till avsnittet om 

skönhet och hur trender kommer och går förefaller det rimligt att den som 

har kännedom, kunskap, om dessa trender och en vilja att följa dem också 

begränsas i sin uppfattning om olika objekt. 

 

4.2.1.5 Sammanfattning estetiskt värde 

Estetiskt värde är enligt oss det värde som nyttjaren upplever i relation till det 

aktuella objektet utan detta objekts förhållande till nyttjarens sociala nätverk. 

Vi har ovan identifierat tre i viss mån urskiljbara undertyper till estetiskt 

värde. Den första av dessa är skönhet. Detta är en viktig och grundläggande 

del men svårdefinierad. Det råder i teorin delade meningar om förekomsten 

av objektiva skönhetsvärden. Vi nöjer oss med att konstatera att vi ser även 

skönhet som till största delen socialt konstruerat och att den delen går att 

studera oberoende om det finns objektiva skönhetsaspekter eller ej. Vi lyfter 

vidare fram en möbels innehåll, den berättelse eller historia den kan anses 
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berätta. Detta ger möbeln en vidare mening bortom ytan. Den tredje möjliga 

underkategorin som vi diskuterar är hur innehållet, historian, kan fungera som 

en identitetsbekräftare inför nyttjaren själv. Denna sista typ ligger lite i 

gränslandet till socialt värde, åtminstone om man ser till den uppdelning vi 

har i kap 3.  

 

Slutligen diskuterade vi betydelsen av kunskap hos nyttjaren för den 

upplevelse och det värde denne får ut av en möbel. Vi konstaterar att 

upplevelsen i allmänhet påverkas och förändras av mer kunskap. Därmed inte 

nödvändigtvis sagt att mer kunskap leder till större uppfattat värde. Vi anser 

att det senare trots allt är fallet i allmänhet och finner medhåll för denna syn i 

empirin. Slutligen lyfter vi fram hur kunskap kan att leda till likriktning av 

preferenser bland nyttjarna  

 

Med detta i minnet vandrar vi nu vidare för att på liknande sätt brottas med 

innebörden av socialt värde.    

 4.2.2 Socialt värde 

När det gäller det sociala värdet är inte möbeln i sig intressant. Det handlar 

istället, som vi sagt tidigare, om dess potential som symbol i ett socialt 

sammanhang. När vi i det fortsatta diskuterar socialt värde kommer vi att 

göra det utifrån tre aspekter för vilka detta symbolvärde är betydelsefullt: 

 

• Identitet/livsstil 

• Tillhörighet  

• Status 

 

Även för socialt värde har begreppet kunskap framhållits som ett mycket 

centralt begrepp varför vi, likt ovan för estetiskt värde, kommer att diskutera 

betydelsen av detta för socialt värde. 
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Innan vi går in på de tre aspekterna av socialt värde vill vi göra läsaren varse 

om ett intressant faktum vi noterat vid intervjuerna. De intervjuade har i 

början dragit sig lite för att framhäva vikten av det sociala värdet. Det 

framkommer efterhand att identitet, tillhörighet och så vidare är mycket 

viktiga aspekter men att det kanske inte riktigt är politiskt korrekt att säga ”jag 

väljer möbler i syfte att uppnå status”. Sociala värden tycks vara lite tabu men 

samtidigt framhålls de som oerhört viktiga när intervjupersonerna inte talar 

om sig själva som nyttjare. Vår uppgift är nu inte att kvantifiera vikten av de 

olika värdetyperna så låt oss istället studera det som sades angående socialt 

värde under intervjuerna. 

 

4.2.2.1 Identitet/livsstil 

”Det handlar ju om att ge konsumenten en självbild, en identitet. Det vill säga det är det 

konsumenten skaffar sig genom att köpa vissa saker och inte köpa andra. Eller att välja 

och att välja bort. Jag väljer den här stolen, då säger det någonting om mig likväl som att 

jag inte väljer den där stolen, eller de stolarna. Och ytterst är det ju det.” (Robach 2002-

04-12) 

 

”Jag tror det handlar väldigt mycket om att man vill skapa sig en image, en identitet.” 

(Allard 2002-04-17) 

 

”Jag tror att det finns två olika delar. Den första är att skapa en image inför sig själv och 

andra, mest för andra. För att visa att man hänger med och är medveten. Sedan finns det 

den där andra delen av folket som är så där maniskt intresserade. Som lever med detta hela 

tiden. Som kan alla årtal och alla namn. För dem är det dock mer en livsstil. För de flesta 

är det nog att skapa en image.” (Borglid 2002-04-19) 
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”För mig är valet viktigt. -…- Jag vill att det skall synas att det finns en medvetenhet. 

Som betraktare, för att använda ert uttryck, vill jag att hemmet skall säga något om 

personerna som bor där. Det skall inte vara så att prylarna talar utan det skall vara 

personen som talar genom dem. Det är därför det egna valet är viktigt.” (Löfdal 2002-

04-24) 

 

Identitetsaspekten är uppenbarligen viktig enligt våra intervjupersoner. 

Ovanstående citat är ett axplock av uttalanden där identiteten lyfts fram. Det 

förefaller vara så att människor vill uttrycka sig och visa sin identitet och att 

möbler då är ett av verktygen för detta att kunna göra detta. En möbel kan då 

fungera som en förmedlare av identitet, den kan säga något om nyttjaren i ett 

socialt sammanhang, den sociala kontext som rent fysiskt kommer hem till 

vederbörande. Hur viktigt identitetsaspekten av socialt värde är för oss är 

omöjligt att avgöra men att den är viktig framkommer tydligt i våra 

intervjuresultat. 

 

Det sista citatet av de fyra ovan antyder någonting som enligt oss anknyter till 

diskussionen vi förde i föregående kapitel kring faktisk och ideal självbild. 

Löfdal (2002-04-24) förefaller mena att den som strävar efter en ideal självbild 

och väljer objekt utifrån det snarare än utifrån den faktiska självbilden, det vill 

säga utifrån sig själv, kan löpa risk att möblerna försvårar uppfattningen om 

personen. Resultatet blir, för att använda Löfdals ord, att prylarna talar och då 

anser hon att ett sådant hem blir opersonligt och platt (Löfdal 2002-04-24). Vi 

har väldigt svårt att utifrån detta konstatera något annat än att det är en 

intressant tankegång och att olika konsumenter vill olika saker med den 

identitetsförmedlande dimensionen av en designmöbel. 

 

4.2.2.2 Tillhörighet 
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”Dels så är det ju klassfrågor ofta. Vissa designföremål är dyra och utstrålar att de är 

dyra och då någon köper dessa så är det ju ett värde. -…- Jag vet inte det finns ju 

subkulturer som uttrycker sig med någon grej de har eller gör. För dem är det ju att addera 

ett värde som gör att de kan identifiera sig med dem.” (Arbén 2002-04-19) 

 

”Och det grundas ju, min egen identitet, som jag ser det i väldigt hög grad av min 

grupptillhörighet som har att göra med min utbildning, var jag bor, vad jag jobbar med, 

vilka jag umgås med och vad de tycker och så. Då handlar ju det också om kunskap att 

markera sin identitet gentemot andra grupper och då visar jag att jag har kunskap om det 

här.” (Robach 2002-04-12) 

 

”Så fort den goda smaken blir för bred så förändras den goda smaken och blir någonting 

annat.” (Robach 2002-04-12) 

 

Att markera sin identitet är i allmänhet också att ta ställning vad avser 

tillhörighet. Man är, så att säga, sällan ensam om sin livsstil. De nyttjare vi 

talat med säger inte rakt ut att de funderar på huruvida en designmöbel ger 

dem en tillhörighet. Det ligger snarare implicit i identitetsfunderingarna. I 

citaten ovan kan också utläsas hur tillhörighet kan kopplas till designföremål 

men också hur grupptillhörighet i sin tur kan forma identiteten hos den som 

ingår i en grupp. Till detta resonemang kan en tydlig koppling göras med det 

resonemang vi förde i kap 3.3 om symboliskt kapital. Det kan sägas att det 

inom vissa grupper tillerkännes symboliskt kapital att ha vissa möbler. Detta 

går även hand i hand med Scheins (1992) resonemang om kultur. Den kultur 

som råder inom olika grupper tar sig uttryck genom olika ytliga artefakter och 

designmöbler kan vara ett bra exempel på sådana. Det är tydligt hur tätt 

sammanflätade identitet och tillhörighet är. Det vi kan säga, i relation till den 

diskussion vi förde i kapitel 3 kring nätverk, är att det även kan skönjas, i vår 

empiri och de citat som återges ovan, att både att tillhöra en grupp som att 

112 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

distansera sig från andra kan vara viktigt. Det sista citatet tyder också på att 

exklusivitet i meningen att alla inte skall ha tillträde, kunna tillhöra, ibland kan 

vara viktigt. Schröder (2002-05-03) poängterar också att vad gäller vissa 

exklusiva varor så kan hela poängen vara att få skall förstå. Vilka grupperingar 

tillhörigheten förhåller sig till kan troligen skifta väldigt mycket. 

Tillhörighetsaspekten förefaller viktig men tyvärr är den empiriskt 

svårstuderad vilket gör att vi inte kan utveckla dessa resonemang mer utifrån 

den studie vi gjort.  

 

4.2.2.3 Status 

”Jag antar att poängen är att andra vet att man äger denna och inte riktigt förstår vad det 

innebär men bara att det är väldigt dyrt. Du är ju onödigt rik. Det är ingen skillnad på 

att köpa smycken, stringkalsonger etcetera. Det är klart att det först och främst handlar 

om status.” (Degerman, Stenberg och Nobel, Uglycute 2002-04-12) 

 

En del av tillhörigheten behandlar, som vi tidigare sagt, klassaspekten vilken 

har tydliga likheter med status. Somliga designkonsumenter kan säkerligen ha 

som främsta syfte att signalera status. Frågan är om det är så viktigt som 

herrarna ovan gör gällande. Kanske när man talar om riktigt dyra produkter 

men ingen av de båda nyttjare vi talat med har poängterat status så starkt.  

 

Löfdal (2002-04-12) lyfter fram en intressant aspekt vad avser status. Hon 

menar att det inte bara har att göra med status i någon slags monetär mening, 

det vill säga att visa hur förmögen man är, utan att det också kan ha att göra 

med intellektuell status. Det skulle då enligt henne innebära att en person vill 

visa sin intellektuella sida och på så sätt hamnar högt i någon slags 

intellektuell hierarki. Det innebär att möbler blir ett sätt att sträva efter 

intellektuell status genom att ha rätt möbler som signalerar till ens sociala 

kontext. Löfdal (2002-04-24) antyder egentligen detta redan i citatet i 
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identitetsavsnittet ovan. Det finns drag av att den som köper exempelvis 

möbler för att uppnå status i den förra betydelsen inte bryr sig om att vara så 

medveten. Det räcker att förmedla prislappen för att göra en grov förenkling. 

Den som vill uppnå status i intellektuell mening måste däremot tydligt visa att 

valen är medvetna och bygger på kunskap kring möblernas immateriella 

värden som vi tolkar det Löfdal (2002-04-24) säger. Nu börjar resonemanget 

glida över på frågan om kunskapens betydelse och de koder som finns inom 

designvärlden så låt oss gå över på detta. 

 

4.2.2.4 Kunskap 

På liknande sätt som när det gällde estetiskt värde har kunskapen hos 

nyttjaren en central roll även för det sociala värdet. För att kunna ta del av alla 

de dimensioner en designmöbel kan sägas ha krävs förmodligen en viss insikt 

och kunskap. Detta gäller nu inte bara kunskap om produkten som sådan. 

När vi talar om en designmöbels sociala värde är det viktiga vilken symbol 

denna fungerar som i en social kontext. Då krävs kunskap om på vilket sätt 

en möbel är en symbol och hur denna symbol stämmer överens med den 

identitet, tillhörighet och status en person vill förmedla. 

 

”Då handlar det också om kunskap att markera min identitet gentemot andra grupper och 

då visar jag att jag har kunskap om det här. Precis som vilka krogar man skall gå på eller 

inte gå på, vilka bilar man skall köra och inte köra, det blir en hel räcka med grejer, 

vilken mat är det som är inne just nu och då måste man ju vara mer påläst känns det som, 

tror jag, idag för att hävda sig än det var för kanske femtio år sedan eller så. -…- Då 

måste man ju ha dem i en grupp där de andra förstår att oj har du sådana där. Så det är 

kunskap det handlar om. Kunskap för att marknadsföra sig själv eller sitt eget varumärke, 

sin identitet. Och det är där designen kommer in, som det varit på sistone varför man skall 

betala så mycket för den där stolen som är formgiven av den där personen.” (Robach 

2002-04-12) 
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”Det handlar ju om status och tillhörighet. Och status behöver ju inte vara uppåt utan det 

handlar om vilka koder den här personen har och vad för koder objektet sänder ut. Sen om 

media eller institutioner har stärkt de här koderna eller om man tror på media eller 

institutionerna så tror man ju på det här.” (Arbén 2002-04-19) 

 

”Det finns nåt slags kodspråk som man måste känna till. Vad som är status ges av 

allmänna uppfattningar, och kanske prislappen, ja så är det nog…. Men det där måste 

man ju känna till.” (Löfdal 2002-04-24)  

 

Löfdals (2002-04-24) resonemang, som vi diskuterade ovan, att status inte 

bara handlar om att visa hur mycket pengar man har utan även en intellektuell 

eller bildningsaspekt återkommer här hos Arbén (2002-04-19). Om vikt även 

läggs vid andra aspekter än prislappen och att en produkt utstrålar det som 

står på denna lapp handlar det just om att förmedla kunnande. Att det också 

är viktigt att känna till vad ett objekt sänder ut och hur det uppfattas i den 

sociala kontext, den grupp man tillhör eller vill tillhöra, kan utläsas i Robachs 

(Robach 2002-04-12) resonemang ovan. Både Arbén (2002-04-19) och Löfdal 

(2002-04-24) talar ovan om koder och kodspråk. Det är på det sättet som 

kunskapen tar sig uttryck. Utan kunskap om vilka koder det handlar om blir 

identitetsförmedlingen trubbig eller antyder okunskap. Tillhörighetssträvan 

blir fåfäng och status kanske kan uppnås i den enkla meningen men den 

intellektuella dimensionen är kanske den som mest av allt kräver att 

medvetenhet och kunskap om objektet. Detta stämmer också väl överens 

med Scheins syn på kultur som vi redogör för i kapitel 3.3.3.1. Han menar att 

den som bara skaffar artefakterna, den ytligaste nivån, genomskådas. Det 

krävs alltså mer genuin kunskap. Koderna och symbolaspekten styr de möbler 

man omger sig med. Begreppet koder blir lite extra intressant eftersom det så 

tydligt antyder hur möbler kan fungera som symboler tillskrivna vissa koder 
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som säger någonting i socialt värdeaspekten. Kunskapen hos nyttjaren är ett 

sätt att försäkra sig om att rätt signaler sänds ut. Kunskap är viktig ur flera 

aspekter för de sociala värdena. Samtidigt finns här, precis som i fallet med 

estetiskt värde, risker för likriktning. Kanske ännu mer utpräglat egentligen 

eftersom uttryck för att hitta tillhörighet söks samtidigt som ens 

smakuppfattningar kan påverkas och likriktas inom den grupp man tillhör. 

Huldt (2002-04-16) ironiserar över fenomenet: 

 

”… om man tittar på hur alla arkitekter bor så hänger det en PH-lampa i alla kök och 

under den står det ett Bruno Mattson-bord och Arne Jacobsens stolar, och det står hos alla. 

Det handlar ju naturligtvis om någon slags ängslig smitta att vara en i gänget. Och så har 

de svarta kläder. Samtidigt kan man väl säga att det är genom vår förskyllan så är det 

naturligtvis att ju mer kunskap man har desto mer liknar man varandra i smaken.” 

(Huldt 2002-04-16) 

 

4.2.2.5 Sammanfattning socialt värde 

Socialt värde är enligt oss det värde som nyttjaren upplever av objektet som 

symbol i relation till nyttjarens sociala nätverk. Precis som vad gäller estetiskt 

värde ser vi tre urskiljbara undertyper till socialt värde. Dessa är svårare att 

hålla isär då de är tätt sammanlänkade och mer olika aspekter av i grunden 

samma sak. Att vi diskuterat dem som vi gjort är av pedagogiska skäl. Den 

första aspekten är identitet eller livsstil. Möbler kan vara ett sätt för nyttjaren 

att säga något om sin identitet till sin bekantskapskrets. Den andra aspekten 

är tillhörighet som nyttjaren vill skapa genom det budskap den historia en 

möbel sänder ut, återigen till bekantskapskretsen. Den tredje aspekten är 

nyttjarens vilja att signalera eller uppnå status. Vi har i detta fall kunnat skönja 

två möjliga dimensioner vad avser status. Den ena och mest uppenbara är i 

ekonomisk mening och den andra kulturell eller intellektuell.  
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Kunskap är även här av centralt intresse. När det kommer till socialt värde är 

kunskap om hur ett objekt uppfattas i nyttjarens sociala kontext av stort 

värde. Medvetenhet i de val nyttjaren gör krävs för att denna skall uppnå 

önskad bekräftelse och därmed socialt värde. Kunskap har en ännu mer 

betydande roll för den intellektuella dimensionen av status då denna just 

handlar om att förmedla kunnande, förståelse och så vidare. Vad gäller 

likriktning förefaller denna kunna bli ännu större med anledning eftersom en 

önskan finns att uppnå denna status. Tillhörighet grundar sig exempelvis på 

att iakttaga vissa koder vilket gör att handlingsutrymmet blir mindre.  

 

4.2.2.6 Diskussion om värdeuppdelningen 

Vi anser att den uppdelning i två värdekategorier som vi gjorde redan i kapitel 

3 fungerar väl även efter kontakten med empirin. Vi ser inte heller att det 

finns anledning att dela upp värdena i ytterligare kategorier. De ytterligare 

uppdelningarna som skulle kunna vara möjliga ser vi fungerar bättre som 

underkategorier till de båda huvudtyperna eftersom dessa är mycket svårt att 

särskilja. Vi ser dock, vilket är en nyansering från den teoretiska 

konstruktionen i kapitel 3, att underkategorierna inom estetiskt värde relativt 

väl går att skilja åt även om ett visst beroende dem emellan finns. När det 

gäller socialt värde är det nästan tvärt om, det vill säga att det visade sig något 

svårare än vi trodde att hålla isär underkategorierna. 

 

En intressant fördjupning i vår förståelse som inträffat genom den empiriska 

undersökningen är kunskapsaspekten. Såväl för estetiskt som socialt värde har 

kunskap stor betydelse för karaktären på, och värdet av, den upplevelse en 

designmöbel kan ge upphov till. Ett resultat av kunskap tycks också vara 

likriktning vilket i och för sig inte är så konstigt. Om inte kunskap ledde till 

likriktning hur skulle då medvetenhet kunna förmedlas? Vi skall återkomma 

till värdekategoriseringen i kapitel 4.4.1 nedan för att där diskutera hur de 
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båda värdekategorierna förhåller sig till konstruktionsprocessen i 

värdekonfigurationen.  

 4.3 AKTÖRERNA  
I denna del av bearbetningen av den insamlade empirin kommer vi att föra en 

diskussion kring varje enskild aktör i värdekonfigurationen. För att komma åt 

hur respektive aktör bidrar till de båda identifierade immateriella värdena har 

vi valt att använda oss av en enhetlig struktur där tre huvudpunkter behandlas 

för varje aktör: Vi går dock inte ingående in på samtliga relationer utan främst 

de viktigaste eller mest betydelsefulla. 

 

• Allmänt 

• Relation till immateriellt värde 

• Förhållande till andra aktörer 

 

 4.3.1 Designer  

4.3.1.1 Allmänt 

Det säger sig självt att designern har en central roll i värdekonfigurationen. 

Det är trots allt designern som ger objektet dess form, dess design. Utan 

denna grundförutsättning hade vi inget att diskutera.  

 

Designerns sätt att arbeta skiljer sig enligt vad vi erfar från fall till fall och de 

intervjuade framhäver också att det generellt är väldigt olika från en designer 

till en annan. I vissa företag arbetar designern helt under företagsnamnet 

medan i andra förs designern fram som ett varumärke bredvid företagets eget 

varumärke. Det vanligaste beteendet vad gäller designprodukter förefaller, 

utifrån de vi talat med, vara det senare. (Arbén 2002-04-19, Allard 2002-04-

17) 
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Vad anser de intervjuade att en designprodukt är, vad är det egentligen vi talar 

om? Vissa av de intervjuade menar att det krävs att designern är känd för att 

det skall vara meningsfullt att tala om en designprodukt. Gunilla Allard säger: 

 

”Men någonting som är designat anser jag, eller formgivet, det är något där det finns en 

person bakom som gjort en ritning vilken har följts och det är ett genomtänkt projekt.” 

(Gunilla Allard 2002-04-17)  

 

Detta behöver nu inte med nödvändighet betyda att designern är känd. Anna 

Borglid går steget längre när vi frågar vad design är:  

 

”För mig är det direkt en möbel som bär en designers namn. Det är för mig en möbel som 

en känd designer har gjort.” (Anna Borglid 2002-04-18)  

 

Vi håller öppet för möjligheten att tala om designprodukter utan att designern 

är känd men det kan också konstateras att de flesta förefaller ha 

designernamnet som en väl synlig del av produkten i sin helhet. Så är 

exempelvis i fallet med både Love Arbén (2002-04-19) och Gunilla Allard 

(2002-04-17). Likaså använder Swedese sina designers namn i samband med 

produkterna och i marknadsföringen (Johansson 2002-04-22). Mycket få 

möbelföretag arbetar med fast anställda designers, de är i allmänhet för små. 

Undantaget i det sammanhanget är IKEA. (Zetterlund 2002-04-19) 

 

4.3.1.2 Förhållande till de immateriella värdena 

Designern lägger en slags grund för det immateriella värdet, objektets form. 

Med formen bidrar designern med det estetiska värdet. Vad gäller det 

estetiska värdet som designern tillför består detta naturligtvis i 

tillfredsställelsen en person upplever på grund av objektets skönhet.  Det 

estetiska värdet består, vilket vi tidigare påvisat, inte enbart av skönhet utan 
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designern har här naturligt möjlighet att tillföra objektet en historia. Låt oss 

koppla tillbaka till diskussionen kring Pablo Picasso och Andy Warhols olika 

syn på sin roll som konstnärer som fördes tidigt i kapitel 3. Båda spelade ett 

slags spel, de skapade sin konst i medvetenhet om de övriga aktörerna i 

konstvärlden vilka deltog i den värdekonstruerande processen. På samma sätt 

förhåller sig naturligtvis den kloka designern till omvärlden, samtiden samt 

designhistorien. De är en del av sin tid liksom de produkter de designar. De 

förhåller sig till de skönhetsideal som råder samtidigt som det finns en 

uppenbar tidlöshetssträvan hos bland annat Gunilla Allard (2002-04-17). Det 

senare är inte så konstigt egentligen och förmodligen accentuerat i just 

möbelbranschen eftersom möbler är sällanköpsvaror. När nyttjaren i direkt 

relation med objektet upplever att detta har en historia förhöjs upplevelsen 

genom det immateriella värde detta faktum medför.   

 

När vi kommer till hur designern kan tillföra socialt värde blir designern själv 

högst intressant. Det sociala värdet som designern tillför består till stor del av 

det designerns eget namn och den status eller historia detta uppbär. Detta 

framhävs av alla intervjuade och nedan ser vi ett exempel på de uttalanden 

som gjorts angående detta. 

 

”… en produkt uppmärksammas för att det är just en speciell formgivare som har gjort den 

så har man ju uppmärksammat formgivaren och det är det som ger möbeln stjärnstatus.” 

(Love Arbén 2002-04-19) 

 

Designerns namn blir ett varumärke i sig som förmedlar den historia som 

designern i sig har.  Designen hos produkten är då inte längre de enda viktiga 

utan även det symboliska värdet i designerns namn precis som är fallet med 

andra varumärken som exempelvis i fallet designade kläder. 
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4.3.1.3 Förhållande till övriga aktörer 

De designers vi har talat med har en nära relation till det producerande 

företaget. Ett undantag i detta är Uglycute. Allard (2002-04-17), Arbén (2002-

04-19) samt Johansson (2002-04-22) beskriver alla hur designprocessen är 

något av en dialog för att förverkliga den idé som designern i första steget 

kommer med. Lammhults, vilket är företaget som Arbén och Allard båda ritar 

möbler åt, har ett fåtal relativt trogna designers (Allard 2002-04-17) medan 

Swedese arbetar med ett antal olika designers men ändå håller en 

sammanhållen profil (Johansson 2002-04-22). Relationen mellan designern 

och företaget som producerar deras möbler kan skilja sig från fall till fall men 

mest i formell mening som de verkar enligt våra intervjupersoner. En annan 

viktig faktor för designern är naturligtvis vad producenten kan göra med de 

produktionsresurser som finns och vilken profil de önskar på sitt sortiment. 

Följande anekdot beskriver detta: 

 

”Producentens upplägg styr, man måste veta vad Lammhults är för något. Man kan säga 

att när jag ganska tidigt kom in på Lammhults någon gång 1987 fanns det två äldre 

formgivare som blev som mentorer för mig. Och då sa Börge Lindau till mig när jag hade 

ritat en sak, ja det är jättebra men räkna inte med att Lammhults skall bygga en ny 

fabrik utan titta på vad de kan göra i den de har.” (Arbén 2002-04-19)10 

 

Förhållandet mellan designern och producenten är ett ömsesidigt beroende. 

Designerns förutsättningar är beroende av företagets önskningar och 

produktionsmöjligheter.  

 

Om förhållandet till producenten styr designerns möjligheter med sin design 

är förhållandet till media centralt för att designerns skall kunna skapa sig ett 

namn och få uppmärksamhet för sina produkter. Media lyfter fram att 

                                                           
10 Börje Lindau en av Lammhults tidiga designers,1932-1999 (http://www.lammhults.se) 
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designers och arkitekter idag har lite av kändisstatus. Det gör att designerns 

namn har stor betydelse för hur upplevelsen konstrueras kring en produkt. I 

intervjuerna har detta lyfts fram på följande sätt: 

 

”… det var Philip Starck och vi hade träffat honom och då var det kul. Det var som att 

vara på popgala.” (Gordan 2002-04-16)11 ” 

 

… och arkitekter har ju nästan blivit popstjärnor.” (Johansson 2002-04-22)  

 

Samhället är ju sådant nu för tiden. Vi är intresserade av personer. Sedan om de också gör 

något kan vi väl också intressera oss för det. (Arbén 2002-04-19)  

 

”Man vill gärna ha den där historien, myten runt varför har du gjort den där stolen? Vem 

är det som ligger bakom? hur ser hon ut? vem är hon?… Man vill veta mycket mer. Det 

är inte bara stolen som räknas idag utan det är väldigt mycket en person man är ute efter 

också. … Pressen har ju varit väldigt intresserade av att lyfta fram personerna, ibland mer 

än produkterna tycker jag. Jag har ju alltid hävdat att det är produkten som är nummer 

ett och personen nummer två.” (Allard 2002-04-17) 

 

För designern är det två relationer, med producenten och media, som har en 

avgörande betydelse för skapandet av det immateriella värdet. Utbildningen, 

det vill säga en instans inom institutionsaktörsgruppen är viktig för designern. 

Vi återkommer till detta nedan. Relationer med övriga aktörer kan finnas men 

i möbeldesignbranschen har, enligt den empiri vi fått fram, dessa inte speciellt 

stor relevans.  

 

                                                           
11 Philippe Starck är en världsberömd designer som bland annat designat för det italienska företaget 
Alessi. 
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4.3.1.4 Sammanfattning designer 

Designern bidrar med tre saker; den fysiska formen på produkten, sitt namn 

samt idén eller historien bakom produkten. Därigenom är designern en 

nyckelaktör såväl vad det gäller det estetiska värdet som det sociala. Sin 

påverkan har designern i första hand på objektet som sådant samt i relationen 

till producenten och media. 

 4.3.2 Producent 

4.3.2.1 Allmänt 

Om designern krävs för att produkten, möbeln skall få en form krävs det en 

producent för att förverkliga formen, att faktiskt frambringa det fysiska 

objektet. Det gör att producenten har samma grundförutsättningsskapande 

roll som designern men producenten är mycket mer än så. Det är i allmänhet 

det producerande företaget som placerar produkten på marknaden och tar 

den från idé till produkt och då inte bara i fysisk mening. Företaget är också 

den aktör som skördar värdena av en specifik produkt, och det är företaget 

som kanske har mest nytta av att förstå sin roll i värdekonfigurationen. Det 

som kan röra till förhållandena en aning är företag som Källemo som inte har 

någon egen tillverkning utan istället lägger ut detta på underleverantörer 

medan de står för varumärket, marknadsföringen, samlar designers under sitt 

tak etc. Men å andra sidan kanske det inte är vem som ”snickrar ihop” 

objektet som är centralt. Christina Zetterlund (2002-04-17) som är i slutfasen 

av en avhandling om Lammhults och den strategiska betydelsen av design 

säger så här: 

 

”Man producerar ju inte en produkt i traditionell mening. Det är ju ett 

marknadsföringsföretag eller varumärkesföretag, de förstår sig kanske snarare i de termerna 

än som produktföretag. Dock är inte den föreställningen om något slags postindustriellt 

samhälle med strategisk design i fokus särskilt utbredd. De flesta producenter definierar ju 

sig själva i termer av produktion och identifierar sig själva till största delen med den fysiska 
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produkten, trots att man är utsatta för ganska så omfattande förändringar. Det såg ni 

säkert på möbelmässan att max 20-30 företag har någon slags varumärke, någon slags 

designkunnande. Inte ens alla des starkare varumärkena, som Kinnarps till exempel, har 

det.” (Zetterlund (2002-04-17) 

 

För att förmedla ett designkunnande och skapa designprodukter skulle 

företagen behöva släppa tanken om sig själva som tillverkande företag. Den 

immateriella produkten uppstår inte av sig själv i den fysiska. Det betyder 

också att även Källemo går under den beteckning vi avser med begreppet 

producent. De är faktiskt i den meningen mer av en producent än de som 

tillverkar deras produkter. Både Lammhults och Swedese, det vill säga de 

företag som vi i huvudsak kommit i kontakt med under vårt arbete, sköter sin 

egen tillverkning.  

 

Vad gäller producenterna av möbler i Sverige så finns det anledning att 

fundera över hur många som egentligen erbjuder design i den mening vi 

åsyftar. I citatet ovan antyds detta. Det är också så att det som produceras i 

Sverige och kan anses vara design i allmänhet är gjort mot offentliga miljöer 

(Robach 2002-04-12). Denna distinktion mellan möbler för privat och 

offentligt bruk förekommer inte alls i samma utsträckning utomlands enligt 

Johansson (2002-04-22). Detta faktum är också, som vi redan tidigare 

påpekat, en möjlig brist i vår studie men samtidigt har både exempelvis 

Lammhults och i synnerhet Swedese en del försäljning mot privatkunder och 

det finns en medvetenhet om spelreglerna på den marknaden. 

 

4.3.2.2 I relation till immateriellt värde 

Precis som i fallet med designern är producenten naturligtvis en 

grundförutsättning för att det överhuvudtaget skall bli en möbel och därmed 

skapas förutsättningen för att ytterligare värde skall kunna tillföras. 
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Producenten tillhandahåller en viss typ av produktionsapparat och styr på det 

sättet utformningen av, i detta fall, möbeln vilket i sin tur styr det immateriella 

värdet vilket skapas via produkten. Därutöver kan naturligtvis den historia 

som företaget står för, på samma sätt som den historia designern står för, ge 

produkten ett visst estetiskt innehåll och därmed värde. Företagets val av 

återförsäljare skulle också kunna vara ett sätt att påverka den aura som 

möbeln omges av vilket då i sin tur påverkar upplevelsen och värdet hos 

nyttjaren.  

 

Johansson (2002-04-22) poängterar vikten av ett homogent program och 

påpekar vikten av att bygga ett varumärke. Produktsortimentet skall enligt 

honom förmedla och bekräfta en slags företagssjäl. Han talar också 

upprepade gånger om vikten av att placera sig på designkartan, det vill säga 

skapa ett namn om sig att erbjuda intressanta och bra designmöbler. Swedeses 

sätt att placera sig på designkartan är att anlita internationellt erkända 

designers. Enligt Johansson (2002-04-22) är detta ett första steg, när väl 

varumärket är mer upparbetat skall designern inte längre stå lika mycket i 

fokus. Detta sätt att arbeta speglar tydligt det italienska designföretaget Alessis 

val av strategi. Alessi arbetar med all världens mest kända designers men deras 

namn framhålls inte så starkt som de skulle kunna göra på grund av att 

företaget Alessi har arbetat upp ett otroligt starkt varumärke i sig självt. 

 

Johansson (2002-04-22) nämner också hur viktigt det är att placera produkten 

i rätt sammanhang, dels mot återförsäljaren som vi redan nämnt men han 

exemplifierar också med hur Spendrups först introducerade sin öl på 

inneställen för att åstadkomma ringar på vattnet.  

 

”Det gäller att placera det här i den innersta kretsen först och sen få svallvågorna utåt. Det 

är så det funkar.” (Johansson 2002-04-22) 
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Det förefaller inte omöjligt för ett företag att genom lite klipskhet i 

presentation och placering/positionering av en produkt påverka dess sociala 

värde, och i viss mån också det estetiska, i relationen till övriga aktörer i 

värdekonfigurationen. 

 

4.3.2.3 I relation till andra aktörer 

Relationen med designern är givetvis mycket viktig för det estetiska värdet då 

det är i det samspelet idén formas, material väljs och en produkt kommer till 

(Allard 2002-04-17). 

 

Medan designern har sina starkaste, och för konfigurationen mest 

betydelsefulla, relationer till ganska få av konfigurationens aktörer så är 

producenten mer av en spindel i nätet. Vi ser starka relationer till samtliga de 

andra aktörerna förutom möjligen betraktaren. I de fall producenterna har 

egna utställningslokaler etcetera, vilket såväl Lammhults som Swedese har, 

förekommer även ett växelspel dessa aktörer emellan men såvitt vi kan 

bedöma är betydelsen av detta i konstruktionsprocessen inte så stor. 

 

Vad avser förhållandet mellan företaget och designern hänvisar vi till 

redogörelsen i designeravsnittet ovan.  

 

När det gäller media förefaller ett slags symbioslikande förhållande råda. 

Media lever på att exponera möbler som kittlar läsaren, tittaren osv och 

behöver då uttrycksfulla bilder på uttrycksfulla möbler för att uttrycka det 

enkelt. Pressmaterial tillhandahålles exempelvis av Lammhults på CD-ROM 

med stor medvetenhet om dess betydelse, om betydelsen av en snygg 

förpackning (Allard 2002-04-17). Gordan (2002-04-16) medger utifrån egen 

erfarenhet att media ibland låter sig påverkas.   
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”Det blir liksom, ju proffsigare de paketerar sitt nya lilla glas eller vad det är för någonting 

när de skickar det till mig desto större chans är det ju att det kommer i tidningen därför att 

det var snyggt. Jag får en snyggt plåtad bild redan från början och ett bra textunderlag. Så 

tänker jag perfekt jag måste ha något att fylla mina sidor med.” (Gordan 2002-04-16) 

 

Arbén (2002-04-19) påpekar också hur stor betydelse relationen till media har 

för företaget och att detta är en mycket viktig faktor till framgång. Han 

exemplifierar med Källemo vars framgång han tillskriver Sven Lundhs 

marknadsföringsgeni och förmåga att skapa medial uppmärksamhet kring 

Källemos produkter. Enligt Arbén (2002-04-19) ligger Källemos framgång 

snarare här än i exceptionell design. Att designen som kommer från Källemo 

är uppseendeväckande råder det nu inga tvivel om. Johansson (2002-04-22) 

påpekar också hur Källemos förmåga att skapa uppmärksamhet i media också 

gynnat andra företag genom att intresset för möbeldesign i största allmänhet 

har ökat. Producenters relation till media kan alltså ha betydelse för såväl den 

enskilda designmöbelns värde men också designmöbler i allmänhet. Utöver 

att media uppmärksammar möbler och deras producenter är naturligtvis 

annonsering och annan marknadsföring där företaget betalar en viktig del i 

relationen. Producenten vill exponera sina produkter och media behöver 

reklam och de pengar de kan ta för denna.  

 

Uppmärksamhet kring design sker inte bara i media. Exponering av möbler 

sker också i konsthallar, på museer och av andra institutioner i samhället. 

Även här finns en medvetenhet i relationerna. Företag skänker exempelvis 

ofta de stolar som Nationalmuseum efterfrågar till sina samlingar (Robach 

2002-04-12). Vi har också under arbetets gång bevistat en föreläsning av Sven 

Lundh på konstgalleriet Passagen i Linköping. Ett utmärkt tillfälle att 

medvetet skapa en aura kring de produkter som han och Källemo vill föra 
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fram. En annan institution som står i relation till producenterna, och för all 

del även designerna, är de formgivningsutbildningar som finns. Dessa har 

naturligtvis stor betydelse för vad och hur designerna formger men de utgör 

också en plats för producenterna att finna nya designers. Gunilla Allard fick 

exempelvis kontakt med Lammhults efter sin examen från konstfack och då 

genom sitt examensarbete (Allard 2002-04-17).  

 

Vad som faktiskt når kunden är såklart beroende av återförsäljarna och vad de 

väljer att plocka in i sitt sortiment. Företagen i sin tur är beroende av att få ut 

sina produkter via återförsäljare men det är också viktigt att det är rätt 

återförsäljare för att deras produkt skall får rätt inramning. Johansson (2002-

04-22) framhåller exempelvis hur de valt att ha 75 återförsäljare för 

Laminofåtöljen12 (se figur 24 sid. 51). För det nya sortimentet säger han att 

det inte är riktigt klart hur det blir med återförsäljare då dessa produkter är 

som han säger ”framtidsbetonade” och att många av de stora möbelkedjorna 

inte gärna befattar sig med annat än säkra kort. Johansson (2002-04-22) säger 

att de med sin nya kollektion snarare vill vända sig mot en ny kundkrets och 

det via mindre och mer designorienterade butiker. De hoppas enligt honom 

också på att kanske kunna skapa egna utställningar på en begränsad yta hos 

vanliga möbelvaruhus. Det kan, säger han, vara en möjlighet i framtiden. Allt 

detta antyder hur relationen mellan producent och återförsäljare kan vara 

mycket betydelsefull för att forma produktens presentation och få ut 

produkten till konsumenten i den form företaget självt vill. Företaget kan 

uppenbarligen ha vissa möjligheter att styra detta. 

 

4.3.2.4 Sammanfattning producent 

Producenten har likt designern en viktig roll i för skapandet av en produkt, 

grundläggande resursen i detta arbete är produktionsanläggningen. De 
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påverkar formen och materialet via den teknik som finns tillgänglig. I övrigt 

bidrar även producenten med ett varumärke som berättar en historia för 

nyttjaren. Producenten kommunicerar med hjälp av återförsäljare, 

institutioner och media, med marknaden. Denna kommunikation bygger i sig 

till stor upp de immateriella värdena för en möbel. Producenten har alltså 

relativt betydelsefulla relationer till övriga aktörer med undantag för 

betraktaren. 

 4.3.3 Återförsäljare 

4.3.3.1 Allmänt 

Enligt Borglid (2002-04-18) arbetar olika återförsäljare på olika sätt. Genom 

att tala med konsumenter och övriga i möbelvärlden samt genom egna 

erfarenheter av besök i möbelaffärer av olika typ har vi sökt skapa oss en god 

bild av återförsäljaraktörens roll i värdekonfigurationen. Av det som 

framkommit ovan i beskrivningen av relationen mellan återförsäljaren och 

producenten kan förstås att olika återförsäljare bidrar med olika aura till 

produkten. Återförsäljaren gör mer än att fungera som försäljningsställe för 

designmöbler. Denne erbjuder ofta en möjlighet att uppleva möblerna i en 

fingerad hemmiljö, dels erbjuder de ett koncept, en lösning som går utöver 

möbeln. Dessutom hjälper de ofta till med heminredningstips där möbeln kan 

väljas i bättre samspråk med sitt sammanhang. (Borglid 2002-04-18)  

 

”Vi vill skapa en hemmiljö. Vi radar inte upp möblerna på en rad och säger detta är det 

vi har. … Vi jobbar mycket utifrån teman, då vi sätter fyra tajta grupper som ska se 

likadana ut i alla butiker. -…- Det känns tryggt och de vet vad de får”  (Borglid 2002-

04-18)  

 

                                                                                                                                                                         
12 Laminofåtöljen är Swedeses bäst säljande produkt som har funnits med genom i stort sett hela 
företagets historia och designades av en av företagets grundare Yngve Ekström. Lamino har blivit utsedd 
till århundradets möbel av Sköna Hem. (Johansson 2002-04-22) 
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”Det man köper på designbutiken är ett färdigt resonemang, ett vattentätt resonemang. Det 

tycker jag är rätt bra. Det kan man ju förstå.” (Nobel & Degerman, Uglycute 2002-

04-12)  

 

På sätt och vis erbjuder som synes en butik ofta ett helhetskoncept. De 

hjälper kunden på ett sätt som skapar trygghet eftersom kunden erhåller en på 

sätt och vis kvalitetssäkrad produkt om de handlar hos ”rätt” butik. En butiks 

varumärke kommer därför också in i bilden samt deras kunnande och 

förmåga att hjälpa kunden med inspiration och inredningstips. Drar man det 

till sin spets, som Nobel och Degerman på Uglycute gör i citaten ovan, så 

underlättar återförsäljaren väldigt mycket för kunden. Återförsäljaren står för 

kunnandet och kunden behöver själv inte anstränga sig så mycket utan har en 

viss garanti att det inte blir ”fel”. Samtidigt framhåller Johansson (2002-04-22) 

att kunskapen idag inte är vad den borde hos möbelförsäljarna. Han hoppas 

på en framtid med fler små designorienterade butiker som värnar om design 

och därmed stärker dess ställning och sprider kunskap även till konsumenten. 

 

Utöver detta styr återförsäljarna som helhet det utbud som finns. De väljer 

sitt sortiment och genom att de styr vad som finns tillgängligt för 

konsumenten. Denna aktör sållar vad som finns eller inte finns. I avsnittet om 

producenten ovan kunde vi se hur möbler som inte var beprövade eller som 

stack ut och på så sätt inte utgör säkra kort kan vara svåra att få vissa 

återförsäljare att föra. Johansson (2002-04-22) menar att 80-90 % av de stora 

kedjornas utbud styrs centralt vilket också försvårar möjligheten att få ut små 

serier av speciella möbler lokalt. Den exponering som butikerna står för är 

givetvis också viktig.  

 

”Butiker och återförsäljare är viktiga för de kan också presentera på ett väldigt bra sätt.” 

(Allard 2002-04-17)  
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Löfdal (2002-04-24) framhåller hur hon som konsument regelbundet besöker 

möbelbutiker för att få en uppfattning om vad det är ”som gäller”, vad som är 

nytt och så vidare. Möbelbutiker är ett av hennes sätt att hålla sig ajour.  

 

4.3.3.2 I relation till immateriellt värde 

Vi har talat om värdet av att en produkt berättar en historia. När en 

återförsäljare skapar miljöer, sätter in en möbel i ett sammanhang och formar 

ett ”resonemang” skapar det också en slags historia kring produkten. Den får 

även här ett innehåll. Schröder (2002-05-03) lyfter fram betydelsen av vilken 

återförsäljare det är som saluför en produkt. Dessutom är återförsäljaren en 

viktig aktör för att förmedla produktens innehåll då detta är den främsta 

platsen där konsumenten kan komma i kontakt med den fysiska produkten. 

Den säkerhet som återförsäljarens helhetskoncept innebär, vilket bland annat 

Borglid (2002-04-18) beskriver, antyder en typ av socialt värde som 

återförsäljaren kan var med och skapa. Det förstås i synnerhet om man ställer 

det i relation till Löfdals påstående att en del av värdet med en möbel är att 

den utgör ett säkert kort. 

 

I och med att återförsäljaren också fungerar arena för vad som är aktuellt 

etcetera påverkar de också betraktarens såväl som nyttjarens uppfattningar. 

Löfdal (2002-04-24) hävdar att hon är medveten om att så är fallet. På så sätt 

definierar återförsäljare till viss del vad som kan anses snyggt eller trendigt 

eller luxuöst vilket påverkar såväl det estetiska värdet av produkten som det 

sociala. Påverkas betraktarens uppfattning, påverkas också per definition 

nyttjarens uppfattning av det sociala värdet ett objekt förmedlar (se kapitel 

3.3). 
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Även återförsäljaren bidrar, enligt ovan, till det immateriella värdet genom sitt 

varumärke (Borglid 2002-04-18). Är kunden lite osäker och inte har speciellt 

stor kunskap om olika producenter och designers kan återförsäljarens 

varumärke vara av stor betydelse. Anna Borglid på Room uttrycker 

varumärkets betydelse på följande sätt: 

 

 ”Går man hit så handlar man liksom rätt.” (Borglid 2002-04-18) 

 

Den exponering och det koncept en återförsäljare väljer påverkar i allra 

största grad en produkts immateriella värde, den upplevelse som kunden får 

av produkten i butiken. Av denna anledning är satsningen på en genomtänkt 

exponering mycket viktig för återförsäljaren.  

 

”Vi tänker väldigt mycket miljö och känsla. Man ska kunna komma in här och uppleva 

med alla sina sinnen. Det är därför vi har ett café och en blomavdelning. Vi vill skapa en 

hemmamiljö. Vi radar inte upp alla möbler på en rad och säger detta är det vi har.” 

(Borglid 2002-04-18) 

 

Även den kunskap som försäljaren i butiken har framställs som en viktig 

faktor som påverkar kunden i ett köp. 

 

”Det finns ju alltid kunder som vet precis vad de vill ha och har kollat runt och vet allt om 

marknaden men det vanligaste är ändå att vi får guida dem genom köpet. Säljarna har en 

gedigen produktkunskap och så pass mycket kunskap att vi ska kunna hjälpa till med 

heminredning.” (Borglid 2002-04-18) 

 

Försäljarna får i denna roll en tydlig möjlighet att påverka kundens upplevelse 

av en produkt och därmed dess immateriella värde. 
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4.3.3.3 I relation till andra aktörer 

Återförsäljaren interagerar med flera aktörer i värdekonfigurationen och en av 

dessa relationer är den som ovan behandlats, återförsäljarens relation till 

nyttjaren. Interaktionen mellan försäljaren och kunden är en relation i 

värdekonfigurationen som är av yttersta vikt. Eftersom denna relation tillför 

produkten ett immateriellt värde för kunden blir denna viktig för utvärdering 

av värdekonfigurationen. Löfdal (2002-04-24) nyttjar, som vi redan nämnt, 

designbutiker som en plats att få information om design och inte bara som ett 

inköpsställe. Hon menar att hennes designkunnande och uppfattning 

definitivt formas till viss del i denna miljö. Borglid (2002-04-18) påpekar att 

de försöker skapa en miljö där man kan uppleva med alla sinnen. De vill 

skapa miljöer och har därför även ett kafé nämner hon. Schröder (2002-05-

03) påpekar också hur hans bild av olika butiker också påverkar hans 

designuppfattning. Enligt honom är vissa butiker att betrakta som mer 

”designtäta”, vissa som mer trendiga, somliga som tämligen tråkiga eller 

”designlösa” och så vidare. Uppfattningen som nyttjaren har om en 

återförsäljare påverkar tydligen åtminstone Schröders (2002-05-03) 

uppfattning om de möbler som företaget för. Butiker med möbler, med vad 

han betecknar som stort designinnehåll, kan tänkas ha större påverkan på 

hans sätt att betrakta vad som är ”rätt” just nu och så vidare.  

 

Relationen som ömsesidigt viktig mellan producenten och återförsäljaren har 

vi tidigare redan redogjort för. Vad gäller designern framhöll vi ingen direkt 

stark relation mellan denne och återförsäljaren. Det som kan förekomma är 

att butiker gör speciella utställningar med en specifik designer (Allard 2002-

04-17). Detta angränsar till att återförsäljaren då istället fungerar som 

institution i form av utställare men det är en definitionsfråga. Klart är att 

denna typ av exponering förekommer så en relation av viss betydelse kan 

förekomma. 
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Relationen med media är precis som för producenten viktig för 

återförsäljaren. Där exponeras de produkter de för och skapar därigenom 

kännedom om återförsäljaren. Borglid (2002-04-18) påpekar hur viktig denna 

kontakt är och att de gör vad de kan för att uppmuntra PR. Room lånar enligt 

henne ofta ut saker som tidningar etcetera fotograferar och skriver om för att 

värna om kontakterna dessa två aktörer emellan. Gordan (2002-04-16) 

påpekar också att han i egenskap av journalist på Sköna Hem med jämna 

mellanrum besöker såväl företags utställningslokaler som återförsäljare och 

designbutiker.  

 

”Vad de plockar in i butiken. Då pratar man med Asplund eller något sådant och då 

säger de att de nästa vecka har vi tagit hit Karem Rashid eller någon annan internationell 

typ, vi har en utställning här och det är kul, kan du inte komma då vi har lite… 

Påverkar definitivt. Det finns nog flera sådana strömmar som går fram och tillbaka men 

det är klart företagen har väl, jag menar de påverkar ju genom sin annonsering. Det är ju 

deras direktkanal till verkligheten. …  Men vi påverkas ju både av företag och 

butiker…” (Gordan 2002-04-16) 

 

Citatet ovan beskriver väl hur media och återförsäljare båda har ett intresse av 

en gemensam relation. Det framgår också hur återförsäljarna kan påverka vad 

media skriver om och deras uppfattning om designläget. Förutom denna 

riktning på relationen så nämner också Borglid (2002-04-18) att de också 

finner inspiration i exempelvis tidningar och tidskrifter till hur de skall skapa 

sina teman etc. Hon menar att Room tittar en del i internationella tidningar 

för inspiration medan de vill vara med i svenska för att nå ut till 

konsumenten. De media som återförsäljarna vill synas i kan därmed också 

påverka återförsäljarna. Detta innebär att en viss cirkularitet uppstår kan 

uppstå menar Borglid (2002-04-18). 
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Relationen mellan återförsäljare och institutioner nämns nästan inte alls av de 

vi intervjuat vilket tyder på att det inte är någon direkt interaktion dem 

emellan. Vi vet i och för sig att sådant ibland kan förekomma. Vi har själva 

bevistat en utställning i Linköpings konsthall Passagen där möbelåterförsäljare 

hade lånat ut möbler till utställningen. Denna relation anser vi dock inte vara 

av något större intresse i denna rapport då de intervjuade inte alls utpekat 

denna relation. 

 

4.3.3.4 Sammanfattning 

Återförsäljarens sätt att exponera produkterna är, enligt de intervjuade, 

mycket viktigt då den känsla som förmedlas bidrar till skapandet av det 

immateriella värdet. Återförsäljaren kan bidraga med en form av trygghet som 

ger nyttjaren en känsla av att inte ha köpt ”fel” möbel. Återförsäljaren, om 

varumärket är starkt, kan fungera som en garant och också sätta in en enskild 

möbel i en helhet. Det varumärke som återförsäljaren står för kan i mångt och 

mycket skapa en trygghetskänsla för kunden, en vetskap om att handla rätt. 

Relationen med media är för återförsäljaren central då denna bygger upp 

varumärket och förmedlar detta till kunden. Viktiga är också relationen med 

producenterna och betraktarna. 

 4.3.4 Institutioner 

4.3.4.1 Allmänt 

Denna aktörskategori är förmodligen den mest mångfacetterade. Institutioner 

kan för oss utgöras av till exempel stort antal olika underaktörsgrupper som 

konsthallar, museer, mässor, utbildningsinstitutioner och så vidare.  

 

Vi har, vilket framgått tidigare, talat med företrädare för tre av de som 

rimligen är att betrakta som tunga institutioner. Nationalmuseum, Svensk 

Form och Konstfack är alla institutioner som de flesta, med något intresse för 
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design, känner till. Dessa institutioner omnämns också ofta i intervjuerna med 

de andra aktörerna vilket påvisar att vårt val av dessa var förnuftigt 

 

Nationalmuseum har en fast utställning med svensk möbelformgivning under 

1900-talet. Där strävar de efter att åskådliggöra den tongivande designen 

under denna epok. Deras uppgift är också att vara en kunskapsbas för 

framtiden. Forskare skall kunna gå in i samlingarna och få en uppfattning om 

vad som var den bästa eller mest stilbildande designen under olika perioder. 

Det är inte i första hand ”mittfåran” utan snarare ”utbrytarna” de tar in i 

samlingarna. Helst skulle de vilja lägga mycket mer möbler till samlingarna 

men måste sålla på grund av begränsade resurser. En annan viktig aspekt är 

att de söker införskaffa möblerna när de introduceras snarare än vänta på det 

eventuella genomslag de har i designvärlden och på marknaden. 

Nationalmuseum söker på det sättet stå opåverkade av andras åsikter om de 

aktuella objekten. (Robach 2002-04-12) Schröder (2002-05-03) nämner 

Nationalmuseum och menar att de har stort inflytande över gemene mans 

designkunnande och stiluppfattning. Allard (2002-04-17) nämner i mer 

allmänna ordalag att utställningar på konsthallar och museer är viktiga i 

värdekonfigurationen eller designvärlden. Swedese ser på museer på följande 

vis: 

 

”…att hamnar det på Nationalmuseum ja då är det åtminstone ett argument för oss då 

vissa kunder tycker att det förhöjer värdet på den produkten och får en annan status om 

den står där. … hamnar vi på Albert and Victoria Museum så är det klart att vi för 

fram det som ett argument att en produkt blivit invald i samlingarna. Det ger ett mervärde 

till produkten.”  

(Johansson 2002-04-24) 
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Svensk form har enligt Huldt (2002-04-16) en viktig roll för att öka 

designmedvetandet i allmänhet. De har enligt honom en folkbildarroll vilket 

är anledningen till att de ägnar sig åt utställningar med mera. Vidare säger han 

att de skall sprida svensk design utomlands. 

 

Vi sa tidigare att även utbildningsinstitutionerna har en betydande roll i 

sammanhanget. Det som åsyftas är då i första hand att denna institution 

besitter stor kunskap inom området. Detta gör att allmänheten sätter hög 

tilltro till de omdömen som exempelvis en professor på Konstfack ger en 

produkt.  

 

4.3.4.1 I relation till immateriellt värde 

Institutioner har ett stort inflytande över definitionen av vad som är god 

design. Institutionernas val av exponering är, likt medias, är mycket viktig för 

den laddning av värde en produkt får. 

 

Huldt (2002-04-16) nämner att Svensk Form ofta får kritik för att vara 

smakdomare, det vill säga att de utger sig för att ha mandat att definiera vad 

som är god smak. Så är nu inte fallet säger han också. Han menar att de alls 

inte sysslar med god smak utan med god form. Vidare säger han att det 

naturligtvis inte är så konstigt att deras inverkan blir lite av likriktande. Detta 

är enligt honom en naturlig del av att dela ut priser i design med 

representanter från olika yrkesförbund i juryn.  

 

”…det är som att arrangera årets kock…jag menar de har inte marmelad på strömmingen 

för de har gått kockskolor och så vidare och då blir det lite samma där. Så det är klart att 

ju mer kunskap du har inom designområdet desto närmare någon sorts formidé kommer du 

så jag vågar påstå att det är en sorts kunskap i botten på vårt propagandamaskineri. Så 

jag vågar påstå att det är väldigt enkelt att protestera mot det och säga att vi vill ha mera 
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trädgårdstomtar och knypplade dukar. Men det är väl bra; det är ju fritt.” (Huldt 2002-

04-16) 

 

Att institutioner erkänner vissa produkter genom att på olika sätt framhäva 

dessa tillför en produkt mycket av dess immateriella värde. Dels genom att 

institutionerna kan ses besitta stora kunskaper inom området vilket gör att de 

tillerkännes befogenheter att säga vad som är rätt och fel. Inom detta 

abstrakta område där inget är svart eller vitt tar människan ofta just 

institutionerna till hjälp för att avgöra.  

 

4.3.4.2 I relation till andra aktörer 

Enligt vad vi erfar från vår empiriska undersökning är det främst tre relationer 

där institutionerna är delaktiga som är av intresse att behandla. Dessa är 

relationerna till betraktarna/nyttjarna, producenterna och designerna. 

Producenterna och relationen till dem har vi redan behandlat.  

 

Det råder delade meningar om Svensk Form har något inflytande på 

betraktaren. Schröder (2002-05-03) menar att Svensk Form lever en ganska 

undanskymd tillvaro och vi har redan sett att han anser att Nationalmuseum 

har en mycket viktigare roll. Nobel (2002-04-12) menar också att Svensk 

Form har ringa betydelse. Huldt (2002-04-16) säger sig också vilja se att 

Svensk Form och andra institutioner får större betydelse på medias bekostnad 

och jämför med konstvärlden där han menar att Moderna Museet har 

oändligt mycket större makt än media och likaså har institutionerna i stort. 

Huldt verkar enligt vår tolkning mena att designkunskaperna är mycket större 

inom institutionerna än i media vilket skulle motivera att institutionerna hade 

större makt och inflytande över designvärlden, vad avser att lyfta fram goda 

designexempel etcetera. 
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Svensk Form påverkar nu inte bara genom de priser de delar ut och liknande 

utan även genom sina utställningar och genom den tidning som de ger ut 

vilket vi nämner vidare i mediaavsnittet nedan. Vad gäller utställningarna blir 

de mer lika andra aktörer inom denna kategori. Låt oss därför begrunda detta, 

genom vårt empiriska exempel Nationalmuseum, men också i viss mån i 

allmänhet. Nationalmuseum står öppet för allmänheten liksom andra museer 

och konsthallar vilket gör kontakten med betraktare tillika och nyttjare 

frekvent. Formintresserade människor besöker Nationalmuseum och får där 

en snabb överblick av 1900-talets svenska möbeldesign. Robach framhåller 

hur inflytelserika de kan vara på hur designkonsumenter ser på specifika 

produkter. Hon nämner bland annat hur försäljningen av en viss designers 

eller producents möbler skjutit i höjden i samband med att de hade en 

utställning om dessa. Hon nämner även att det påverkat priserna. Hon säger 

vidare att de är medvetna om att de påverkar de immateriella värdena och att 

det en stark formmässig kvalitetssäkring.  

 

”…har någon köpt någonting och så kommer man hit och ser att åhh den har de på 

Nationalmuseum. Då blir man lite extra rädd om den eller tvärtom att man tänkt köpa 

något och så ser man att där har de den då skaffar jag den. Då är den bra liksom.” 

(Robach 2002-04-12)  

 

Schröder (2002-05-03) säger som vi redan har sett att Nationalmuseum kan 

ha ett visst inflytande i enlighet med citatet ovan. Han säger vidare att de 

förefaller ha en medvetenhet i sitt arbetsätt som utstrålar förtroende. 

Schröder (2002-05-03) lyfter också fram aspekten att det är bekvämt att lyssna 

på de som anses ha stora kunskaper inom området.  
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”Det är bekvämt att tycka som en professor på konstfack eller så. Tycker jag det någon 

med stor kunskap uttalat sig positivt om är bra, då kan det ju inte vara så fel.” 

(Schröder 2002-05-03) 

 

Institutioner har en slags kvalitetssäkrande funktion inför betraktaren och 

nyttjaren. Det är en slags garant för att man inte är helt fel ute att lyssna på de 

med stor fackkunskap inom området såsom forskare, professorer, utbildade 

gallerister eller museeintendenter. Arbén (2002-04-19) menar att 

institutionerna likväl som media förstärker och lyfter fram vissa koder som 

mycket väl kan påverka designkonsumentens uppfattningar och val.  

 

Våra intervjuer har inte sagt så mycket om relationen mellan institutionerna 

och designers men en del kan vi säga. Robach (2002-04-12) framhåller hur det 

kan vara en personlig merit för en designer att finnas representerad på 

Nationalmuseum vilket i sin tur kan innebära att denna designers framtida 

designprojekt får en större tyngd och inte bara det aktuella objektet. Allard 

(2002-04-17) säger å sin sida att institutioner som gallerier ibland gör 

utställningar med specifika designers. Detta torde fungera lite på samma sätt 

som fallet med Nationalmuseum om än möjligen inte lika kraftfullt. 

Institutionerna förefaller också vara en av de platser där designern i mer 

direkt mening kan komma i kontakt med betraktare och nyttjare. 

 

Den institution som rimligen måste anses mycket viktig i relation till designers 

är utbildningen. Där ges designern sin kunskap och formas eventuellt i viss 

mån vad avser stiluppfattning etcetera. Vi redogjorde tidigare för ett citat där 

Huldt (2002-04-16) jämför med kocktävlingar och kockutbildningen. Han 

menar att det blir en viss likriktning i och med ökad kunskap. Arbén (2002-

04-19) å sin sida menar att det är svårt att ge designerna samma utbildning. 

De tar ändå bara åt sig av det de tycker är intressant menar han och därför får 
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de i princip sin egen individuella inriktning. Han betonar alltså inte lika starkt 

de likriktade inslagen i utbildningen.  

 

4.3.4.3 Sammanfattning 

Den roll som institutionerna i första hand har för allmänheten är att de anses 

besitta stor kunskap om möbeldesign. Betraktaren eller nyttjaren tillskriver 

därför institutionerna rätt avgöra och vägleda om vad som är rätt och i det 

här fallet bra möbeldesign. På detta sätt medverkar  

institutionerna till skapandet av de immateriella värdena kring olika produkter. 

Relationen med betraktarna är således viktig men även den med 

producenterna och designerna.   

 4.3.5 Media 

4.3.5.1 Allmänt 

Medias syfte är att förmedla information till omgivningen. Hur denna 

information ser ut och av vad den består är beroende av dels vilken typ av 

media det rör sig om men också vilken inriktning mediet har. I denna 

undersökning talar vi främst om den roll som tidningar och tidsskrifter har 

för möbeldesignen.  

 

Gordan (2002-04-16) beskriver Sköna Hems roll som vägledande för 

personer med ett designintresse om än inte av det mest exklusiva slaget. I 

tidningen Sköna Hem får läsaren ta del av nyheter, reportage, inredningstips 

etcetera. Tidningen är mycket till för att skapa inspiration för läsaren. Sköna 

Hem har tre inredningsarkitekter som bygger nya inredningar till varje 

nummer av Sköna Hem. För att hålla sig uppdaterade tillägnar dessa inredare 

ständigt den information som signaleras ut till omgivningen genom olika 

kanaler. Sköna Hem ger inte bara ut en tidsskrift utan har även lite 

bokutgivning och arrangerar mindre inredningskurser etcetera.  
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Såvida vi kunnat utröna är månadsmagasin eller tidskrifter de klart 

dominerande när det handlar om designmöbler. Dagspressen skriver också en 

del och det som syns på tv kan få ett enormt genomslag vilket kan utläsas av 

ett citat nedan. Gordan (2002-04-16) menar dock att det som sagt främst är 

den typen av media som Sköna Hem utgör vilka den designintresserade 

vänder sig till.    

 

4.3.5.2 I relation till immateriellt värde 

Aktörerna inom designvärlden har lite olika syn på medias roll. Alla har dock 

en åsikt vilken tydligt påvisar denna aktörs stora betydelse. 

 

”Man kan väl säga att den svenska designgruppen som kallas detta är helt byggd av 

media.” (Arbén 2002-04-19) 

 

”Men om loket har en blommig soffa i bingolotto så gör han mer än jag kan göra på tio 

år.” (Huldt 2002-04-16) 

 

”Media är en jättestor del i hur produkten kommer fram men, upplever jag ändå inte, de är 

inte de som bestämmer. Där är det ju ändå de som sen gör valen.” (Allard 2002-04-17) 

 

”Jag tror att designhistorien som historia är ganska okänd för de flesta och därför inte av 

så stor betydelse. Jag tror det är mycket mera vad tidningarna lyfter fram, vad som syns på 

tv och att man läser rätt tidskrifter förstås, tittar på rätt tv-program, vart spelar de in 

Kobra, vart spelar de in Rederiet, hur ser det ut, vad är skillnaden. Det är sånt som avgör 

vad som skapar de här immateriella värdena.” (Robach 2002-04-12) 

 

Det verkar inte råda några tvivel om medias genomslagskraft, men eventuellt 

om medias möjlighet att påverka konsumenten i dennes val. Huldt (2002-04-

16) framhåller dock med bestämdhet hur oerhört stor roll media har för hur 
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vi väljer. Han berättar om en möbelhandlare som han är bekant med som 

kunde avläsa precis vilken såpa som gick på tv utifrån sin försäljning. 

Eftersom vi inte är ute efter någon form av kvantifiering kan vi helt enkelt 

låta nöja oss med att konstatera att det förefaller råda konsensus kring att 

media har ett mycket stort inflytande över vad konsumenten kommer i 

kontakt med men också påverkar deras smak. Det vi här har beskrivit är 

något som tydligt påverkar de immateriella värdena och den upplevelse en 

nyttjare får av en produkt. Det är uppenbart så exponering via media har stor 

betydelse för vilken laddning en produkt får, vilken uppfattning som tillskrivs 

denna. 

 

4.3.5.3 I relation till andra aktörer 

Medias relation till designers, producenter och återförsäljare har vi redan 

behandlat ovan. Gordan (2002-04-16) poängterar relationen inom 

aktörsgruppen det vill säga influenser olika tidningar emellan. Det är ett 

givande och ett tagande av idéer. Han påpekar också att det går tydliga 

trender i tidningarna som när det för ett par år sedan var oerhört populärt 

med suddiga bilder. Vad gäller relationen med betraktare och nyttjare låt oss 

begrunda följande citat: 

 

”Jag tror de flesta använder tidningen som ett dygdemönster, det var ett dåligt ord, en 

likriktare. Har det varit i tidningen är det ett tecken på att det är bra, bra design, bra 

kvalitet, det är snyggt. Det tror jag. Så skall det väl funka. Man kan inte kolla allt själv 

och man är osäker. Det är som om DN:s kulturredaktion skriver den här boken är bra. 

Då tror jag på det; då läser jag den. Och har vi saker i tidningen då är det ett tecken på 

att det är snyggt. Då är det ok. …Man kan liksom inte tro att man kan vara, ha sin 

egen åsikt om allting. Jag tror man använder tidningen så.” (Gordan 2002-04-16) 

 

143 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

Även de nyttjare vi talat med nämner att de hämtar inspiration och håller sig 

ajour via tidningar. Löfdal (2002-04-24) säger sig exempelvis spåra trender via 

designtidningar. Hon poängterar också att även tidningarna har olika karaktär 

och att hon vänder sig till vissa som tilltalar henne och som hon anser är i takt 

med tiden och hennes smakriktning. Schröder (2002-05-03) menar också att 

inför ett köp kan tidningar vara en viktig källa till att finna det som han vill ha. 

Gordan (2002-04-16) hävdar att Sköna Hem utgör en slags mittfåra och att 

andra tidningar har andra roller. Han nämner också Wallpaper som något av 

en stilbildare som andra tidningar citerar eller hänvisar till. Han menar 

samtidigt att den tidningen i sig har litet genomslag i Sverige eftersom den har 

mycket liten upplaga. Sen är det naturligtvis som med de flesta tidningar att 

inredningstidningarna, vilka uppenbart dominerar mediebilden för design, är 

beroende av prenumeranter för att få annonsörer och så vidare. Denna typ av 

relation är av ringa betydelse för denna uppsats.  

 

Relationen mellan media och institutioner nämns inte av någon av de 

intervjuade. Dock är det naturligtvis så att media rapporterar om det vissa 

institutioner gör, vilka utställningar som ges och så vidare. Svensk Form som 

ses som en betydelsefull institution som vi också talat med har en egen 

designtidskrift vilket i det fallet innebär en stark koppling. Vi ser ändå ingen 

anledning eller möjlighet att fördjupa oss mer i relationen mellan institutioner 

och media. 

 

4.3.5.4 Sammanfattning 

Media påverkar vad nyttjaren och betraktaren kommer i kontakt med genom 

att välja ut vissa produkter för exponering. På detta sätt styr man även 

konsumenten i de val denne gör på marknaden. Media laddar även 

varumärken och produkter med värden genom att ”kunniga” personer ger 

omdömen om produkter. De förstärker och sprider trender samt den aura en 
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produkt har. Media har betydelsefulla relationer med alla aktörer bortsett från 

institutioner såvitt vi kunna konstatera.  

 4.3.6 Betraktarna 

4.3.6.1 Allmänt 

Betraktarna eller det sociala nätverket är en viktig aktör ur flera aspekter. Det 

är också en aktör som det är svårt att säga någonting om sådär i allmänhet. 

Alla är vi ju betraktare i någon form. Vi är betraktare när vi kommer hem till 

andra människor och ser deras möbler och då i synnerhet till vår 

bekantskapskrets. Schröder (2002-05-03) kommenterar detta på följande sätt: 

 

”Det är klart att om jag kommer hem någon jag inte varit hos förr så tillför det ytterligare 

en dimension till min uppfattning om den personen. (Schröder 2002-05-03) 

 

Det som gör betraktarna komplicerade i sammanhanget är att dessa är 

extremt olika. De har inte en tydlig gemensam nämnare som de andra 

aktörerna har. Betraktarna utgör en social kontext till nyttjaren och vilka i de 

flesta fall mycket mångfacetterad. Det enkla faktum att en nyttjares betraktare 

har olika bakgrund, intresse, utbildning etcetera gör att alla betraktare tillför 

helt skilda saker till den sociala kontexten. Löfdal (2002-04-24) poängterar hur 

ett hem kan vara något väldigt privat dit endast de närmsta vännerna har 

tillträde. Vidare framhåller hon också att ett annat hem kan fungera som ett 

visitkort eller representationslokal för exempelvis en företagsledare. Det ger 

hemmet olika roll och därmed även väldigt skiftande sammansättning 

betraktare. Detta utreds närmare nedan där betraktarens relationen till 

immateriellt värde återges. 

 

4.3.6.2 I relation till immateriellt värde 

I avsnittet om socialt värde (kapitel 4.2.2) ovan lyftes aspekter som 

tillhörighet, att sända en identitet samt olika statusaspekter fram. Utan en 
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social kontext blir sådana saker helt meningslösa. Det krävs en betraktare för 

att en möbel skall kunna få ett socialt värde. Genom att en betraktare 

kommenterar en möbel, på ett eller annat sätt, skapas ett socialt värde. Enligt 

resonemanget vi för i kapitel 4.2.2 ovan skapas en tillhörighet när betraktaren 

kommenterar eller på annat sätt visar vad denne tycker om en produkt. Det är 

nu så att likväl som betraktarens kommentarer kan leda till en känsla av 

tillhörighet kan de även leda till det motsatta. Med detta menar vi att det är 

viktigt att betraktarens uppfattning om ett objekt liknar den som nyttjaren 

har. Visar det sig att så inte är fallet kan det innebära att nyttjaren inte 

upplever något socialt värde alls eller till och med känner att objektet 

förmedlar fel bild. Detta talar Robach (2002-04-12) om på följande sätt: 

 

”Nästan vem som helst kan spara ihop till ett par Pradastövlar för 3 000 kronor. … 

Men då måste man ju också veta varför jag skall göra det och vad det faktiskt säger om 

mig.” (Robach 2002-04-12) 

 

Precis som resonemanget om kunskap där handlade om att man skall vara 

medveten om vilka signaler man sänder att det krävs kunskap måste en 

nyttjare naturligtvis ha kunskap om betraktarens kunskap. Den kunskap som 

betraktaren har att läsa de signaler som en nyttjare sänder ut har betydelse för 

den bekräftelse betraktaren kan ge och därmed uppkomsten av socialt värde 

hos nyttjaren. Vi skulle kunna utveckla dessa resonemang här men i kapitel 

4.2.2 ovan har redan betraktaren indirekt blivit grundligt diskuterad varmed 

det skulle blir lite av en upprepning att komma tillbaks till detta. Vi hänvisar 

därför tillbaka till nämnda kapitel. 

 

Enligt Stenberg (2002-04-12) är det viktigt vilken bakgrund betraktaren har. 
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”En stol får större värde om Andreas tycker om den än om Kalle på gatan gör det.” 

(Stenberg 2002-04-12) (”Andreas” syftar på Andreas Nobel)  

 

 Betraktarna i form av det sociala nätverk man är en del av har i vissa fall, 

vilket vi i och för sig också varit inne på tidigare, även en påverkan på vad 

nyttjaren uppskattar.  

 

4.3.6.3 I relation till andra aktörer 

Under intervjuerna har det talats mycket i allmänna ordalag om hur media har 

ett inflytande eller hur allmänheten uppfattar en designer och så vidare. 

Allmänheten är ju aggregaten av betraktarna, betraktarna är ju i vid mening 

alla människor men i mer begränsad mening en nyttjares sociala nätverk. Vad 

avser relationerna som betraktarna har så är de i den meningen i första hand 

enkelriktade. På så sätt befinner sig betraktaren i stor utsträckning i kraftfältet, 

i den sociala konstruktionen, som en relativt passiv aktör. Betraktaren har en 

relation till alla aktörerna men det är inget givande och tagande som det är för 

de andra aktörerna. Det är istället så att betraktaren insuper den information 

som alla andra aktörer förmedlar. Tydliga exempel på detta är när betraktaren 

läser tidningar i tidningar, går på museum, vistas i butiker med mera. Det är 

människor, såväl betraktare som nyttjare, som uppbär konstruktionen, det 

ligger i de sociala konstruktionernas natur (se metodkapitel 2.4.1  om sociala 

konstruktioner), och det är beroende av vilken sammansättning betraktare, 

vilket socialt nätverk, en nyttjare har hans sociala värden skapas.  

 

4.3.6.4 Sammanfattning     

Betraktaren är de som uppbär den sociala konstruktionen, det är genom 

dennes plats i bekantskapskretsen som den enskilde individen upplever de 

sociala värdena. Relationerna med andra aktörer i värdekonfigurationen är i 

de flesta fall enkelriktade. De andra aktörerna tillhandahåller möjligheter för 
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individen att ta till sig olika immateriella värden men enligt vad som 

framkommit i denna undersökning finns inget ömsesidigt beroende vilket i 

större utsträckning förekommer  mellan de andra aktörerna.  

 

 4.4 VÄRDEKONFIGURATIONEN 
Vi har nu behandlat värdekategoriseringen och aktörerna i 

värdekonfigurationen var för sig. Utifrån detta skall vi i det fortsatta behandla 

i vilken utsträckning värdekonfigurationen i sin helhet är användbar, i syfte att 

förstå hur immateriella värden skapas. Detta kommer vi att göra utifrån tre 

huvudpunkter: 

 

• Värdekategorierna i förhållande till värdekonfigurationen 

• Utveckling av värdekonfigurationen 

• Konfigurationens förhållande till aurafaserna 

 

 Låt oss då fortsätta resan mot målet… 

 4.4.1 Värdekategorierna i förhållande till värdekonfigurationen  

Om vi drar oss vår teoretiska utveckling av begrepp och modell till minnes, 

landade vi där i en modell, värdekonfigurationen, trots att vi har två 

värdekategorier. Det berodde på att vi ansåg då med en teoretisk 

utgångspunkt, att de båda värdena trots allt uppkom samtidigt, på samma sätt, 

i samma konfiguration. Delvis är vi fortfarande av den åsikten. Vi har 

samtidigt funnit att de båda värdena har vissa skilda tillkomstvägar. Främst 

rör det sig om att betraktaren har lite olika roll. I övrigt skiljer det sig, enligt 

vår empiri, ganska lite.  

 

Den springande punkten för det sociala värdet är betraktarna, det sociala 

nätverket. Det är i relation till dem som status, identitet och tillhörighet blir 
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relevanta begrepp. Finns inget socialt nätverk eller en social kontext att 

tillhöra kan ett objekt inte verka tillhörighetsskapande. Ser ingen de möbler 

som finns i hemmet saknas betydelsen av dem i social mening. Då finns det 

inget socialt värde. De preferenser betraktarna har som ”befolkar” den sociala 

grupp man vill tillhöra, har stark inverkan på de egna preferenserna. En 

anpassning sker till denna grupp. Vill status uppnås styrs personen av de 

åsikter gruppen har, vilken denne vill skall bekräfta statusen, om vad som är 

statussymboler och så vidare.  

 

Intressant att notera är att den underkategori till estetiskt värde vilken vi 

tidigare diskuterade (se kapitel 4.2.1), identitet, också kan ses som formad av 

betraktarnas preferenser. Detta trots att det inte alltid är betraktarens 

bekräftelse som söks. Istället bekräftar det inför en själv att man är en viss typ 

av person. Skillnaden mellan detta och identitetsaspekter inom den sociala 

värdekategorin är hårfin. Skillnaden är att, vad avser estetiskt värde, detta inte 

är beroende av att någon faktiskt ser den aktuella möbeln. Betraktarens 

bekräftande roll är i detta fall obefintlig.  

 

Vad gäller smak och historia kan betraktaren ha en viss roll. På samma sätt 

som Schröder (2002-05-03) tillskriver en professor på Konstfack en roll av 

inflytande på sin uppfattning om vad som är värdefullt, kan det tillskrivas en 

betraktare. En bekant som kan anses ha stor kunskap eller god smak. 

Degerman (2002-04-12) lyfter fram det senare. Vissa förefaller vilja ha någon 

form av garant för att det som väljs är rätt och då är vissa nyckelpersoner, 

som anses besitta stor kunskap, viktiga i det att ges ett inflytande. De tillskrivs 

av nyttjaren denna rätt utifrån vem de är, vad de kan eller vilken formell 

position de har i värdekonfigurationen.  Det finns också anledning att tro att 

den grupptillhörighet en person har styr dennes smak, för att personen 

konfronteras med en viss stil eller liknande. Zetterlund (2002-04-19) menar 
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exempelvis att det finns ”snyggt” inom sociala grupper som exempelvis 

”ekonomsnygga” cyklar och så vidare. De båda värdekategorierna är som vi 

sagt tidigare inte helt enkla att hålla isär i alla lägen och det är tydligt att det 

finns en korsvis påverkan värdetyperna emellan. 

 

Sammanfattningsvis vill vi hävda att betraktarna har lite skilda roller beroende 

på värdetyp. Vad gäller socialt värde har de en mer direkt funktion i det att de 

bekräftar de möbler som de konfronteras av i någons hem. I övrigt förefaller 

värdekonfigurationen konstruera de båda värdena relativt likartat. Det kan 

naturligtvis finnas en möjlighet att vissa övriga skillnader existerar och att 

utreda det närmare skulle förmodligen låta sig göras. Vi har inte prioriterat 

detta eftersom vårt huvudsakliga syfte med värdeuppdelningen inte är att 

studera hur konstruktionen av dessa värden skiljer sig åt.  

 

Olika nyttjare lägger olika stor vikt vid olika värden, detta har tydligt 

bekräftats i våra intervjuer och i viss mån redan beskrivits. Schröder (2002-05-

03) säger sig lägga klart störst vikt vid estetiska värden medan Löfdal (2002-

04-24) betonar båda värdetyperna. Slutligen finns det med största säkerhet 

nyttjare som i första hand eftersöker sociala värden exempelvis status. Vår 

empiri med avseende på nyttjare är alltför begränsad för att kunna göra några 

uttalanden om olika nyttjartyper. 

 4.4.2 Utveckling av värdekonfigurationen 

Så långt har vi grenat ut värdekategoriseringen i förhållande till modellen. 

Frågan som kvarstår är då hur själva modellen som sådan fungerar i 

förståelsesyfte relativt vår empiri samt det modellen är tänkt att underlätta 

förståelsen för. Vi ser fyra viktiga diskussioner som kan föras utifrån detta:  

 

• De intervjuades reflektioner på värdekonfigurationen 

• Vilka aktörer skall vara med?  
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• Förhållandet mellan nyttjaren och objektet  

• Specifika relationer aktörerna emellan 

 

Vi har diskuterat en del av detta redan men låt oss knyta ihop och förtydliga 

dessa resonemang i det följande. 

 

4.4.2.1 De intervjuades reflektioner på värdekonfigurationen 

Vår tanke när vi gjorde intervjuerna var, som vi beskrev i metoden, att skapa 

utrymme för förutsättningslöshet från intervjupersonernas sida. De fick inte 

veta våra tankar eller något om vår modell förrän i slutet av intervjun. Då 

gavs de intervjuade slutligen en möjlighet att reflektera kring vår modell och 

värdeuppdelningen för att ge oss en indikation om huruvida personer med 

stor kunskap och inblick i möbelbranschen, mycket större än vår, såg några 

direkta brister eller för all del styrkor i att åskådliggöra eller förstå den sociala 

konstruktionsprocessen av immateriella värden på det sätt vi föreslår. 

 

Överlag kan det sägas att reaktionerna var nyfiket positiva. Det var ingen som 

ifrågasatte den i sin helhet. Däremot påpekade, som vi tidigare sett ovan, 

Huldt (2002-04-16) att modellen missar de värden som är biologiskt 

determinerade. Han menade trots detta att det var ett fruktbart sätt att se på 

de immateriella värdena och att de biologiska aspekter han framhöll i princip 

bara rör skönhetsaspekten av estetiskt värde vilket gör att modellens 

möjlighet att bidra med förståelse fortfarande är stor.  

 

Huruvida alla aktörer krävs för att upprätt hålla konstruktionen rådde lite 

delade meningar. Gordan (2002-04-16) menade att objektet och nyttjaren 

skulle kunna ”finna varandra” utan övriga aktörer, bortsett då från designern 

och producenten eftersom det utan dem inte skulle finnas ett objekt att 

”finna”. Detta går väl i någon mån i linje med Huldts resonemang om 
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objektiv skönhet för bortsett från det krävs rimligen även övriga aktörer. 

Robach (2002-04-12), Huldt (2002-04-16) och de intervjuade på Uglycute 

framhåller alla att medias inflytande är mycket starkt vilket gör dem till en 

nyckelaktör i konstruktionsprocessen.   

 

När vi frågar om någon aktör saknas eller om någon är mindre viktig eller 

rent av borde utgå ur modellen svarar de flesta att de viktiga aktörerna finns 

med. Ingen svarar att någon av aktörerna som är med inte borde vara det. 

Robach (2002-04-12) nämner att modellen möjligen skulle kunna innefatta 

den typ av konsulter som sammanför designers med företag utifrån vad det är 

företagen vill profilera. Hon nämner då Ytterborn & Fuentes men säger 

samtidigt att de är mer eller mindre ensamma i denna nisch. Markus (2002-04-

12) nämner handelsministern Leif Pagrotsky som möjlig aktör. Allard (2002-

04-17) nämner PR-konsulter. Slutligen skulle man kunna tänka sig att inredare 

och inredningsarkitekter är en möjlig aktör. 

 

4.4.2.2 Vilka aktörer skall vara med?    

Ingen av de intervjuade ansåg, som vi nyss redogjorde för, att någon aktör av 

de vi har med i värdekonfigurationen är överflödig. Samtliga aktörer tycks 

krävas för att den sociala konstruktionen skall upprätthållas. Löfdal (2002-04-

24) och Schröder (2002-05-03), det vill säga de nyttjare vi talat med, 

framhåller båda att de läser tidskrifter, går i affärer, besöker utställningar och 

så vidare. De säger också att deras preferenser förmodligen påverkas mer än 

de tror och har byggts upp under en längre period samtidigt som trender kan 

ha stort genomslag i det kortare perspektivet. I beskrivningen av de olika 

aktörerna ovan ser vi också hur samtliga aktörer i sina inbördes relationer 

skapar estetiskt värde såväl som socialt värde genom det att de påverkar 

smakpreferenser, skapar historier kring produkter, ger dem statusstämplar 

och så vidare.  
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Alla aktörerna fyller sin funktion. Däremot ligger den immateriella delen av en 

produkt i nyttjarens medvetande och inte svävande i luften kring produkten. 

Det betyder att även om samtliga aktörer krävs för att skapa och upprätthålla 

den sociala konstruktionen så är de inte fysiskt närvarande i 

upplevelseögonblicket. Detta är dock fallet i Pierre Guillet de Monthouxs 

(1993) estetiska spel, vilket vi redogjorde för i kapitel 3. Han menar att värdet 

uppkommer när alla delarna är på plats. Vi håller visserligen med men menar 

då inte i samma ögonblickliga mening. Det blir en lite annan situation när 

man har att göra med en produkt som inte bara är immateriell, vilket det är 

för Guillet de Monthoux (1993), utan även har en fysisk gestaltning och 

materiella värden. På sikt torde ändå alla aktörerna vara nödvändiga för 

konstruktionen. Möjligen kan detta skilja sig lite åt vad avser de olika 

värdekategorierna men vi återkommer till det nedan i en diskussion kring hur 

de specifika kategorierna förhåller sig till värdekonfigurationen och om det 

skiljer sig åt dem emellan. 

 

Vad det sedan gäller de aktörer som nämns av intervjupersonerna ovan vilka 

inte finns med i vår ursprungliga modell, finns anledning att fundera över om 

detta är en brist. PR-konsulter ser vi inte som aktörer i konfigurationen utan 

verktyg i producenternas hand då de skall marknadsföra sig eller utöva 

inflytande i konfigurationen. De skall därför inte ses som en egen aktör anser 

vi. Leif Pagrotsky (vid tidpunkten Sveriges handelsminister) tillhör 

aktörsgruppen ”Institutioner” och har säkerligen ett visst inflytande, om inte 

annat vad gäller att sätta design på dagordningen och lyfta fram design i ljuset 

i Sverige. Vi har inte närmare fördjupat oss i detta men som sagt ministrar, 

eller statsmakten är inte att betrakta som en egen aktörskategori enligt oss. 

Inredare ser vi i första hand som del av återförsäljarkategorin.  
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Slutligen kommer vi till de konsulter som Robach (2002-04-12) nämner. 

Eventuellt skulle de kunna läggas in i modellen men å andra sidan är deras roll 

enbart som en länk mellan designer och producent. Då är deras roll för lite 

och för hårt knuten till dessa aktörer för att vi skall anse det poängfullt att se 

dem som en egen aktörsgrupp. Det tål att nämnas igen att vår modell inte 

skall vara någon slags avbildning av en objektiv verklighet utan ett sätt att 

förstå en process eller samspel mellan ett antal olika aktörer inom 

möbelbranschen. Det ligger i sakens natur att det kan finnas fler aktörer av 

viss relevans men i vårt empiriska exempel är det tydligt att samtliga aktörer 

av nämnvärd betydelse faller in i de kategorier som vi, redan i den teoretiska 

utarbetningen, föreslog. På denna punkt anser vi därför inte att modellen 

behöver nyanseras.   

 

4.4.2.3 Förhållandet mellan nyttjaren och objektet 

 

 

 
 

 
 N 

 

O 

 

 
Figur 25: Objektet och nyttjarens placering i värdekonfigurationen 

 

Att placera nyttjaren i modellens mitt (se figur 25 ovan) tillsammans med 

objektet skiljer sig som vi sagt inte bara från Guillet de Monthoux (1993) 

estetiska spelet utan även Beckers (1982) konstvärldsmodell. Enligt oss är 

detta en sund visualisering. Det lägger fokus på relationen objektet och 

nyttjaren emellan och den upplevelse som objektet framkallar hos nyttjaren. 

Begreppet upplevelse är av central betydelse i denna uppsats och i synnerhet i 
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relation till immateriella värden. Hur väl stämmer då denna tankemässiga 

placering i relation till vårt intervjumaterial?  

 

Svaret på den frågan följer egentligen av huruvida de immateriella värdena 

kan förstås som socialt konstruerade av ett antal aktörer i samspel. Vi har 

redan konstaterat att det är vår syn och att upplevelsen hos nyttjaren väl kan 

förstås utifrån detta. Aktörerna påverkar nyttjarens åsikter, preferenser och 

förhållande till ett objekt utifrån vad det är vederbörande vill uppnå och detta 

ger karaktären av den upplevelse nyttjaren får av att se eller inneha en möbel. 

Vi väljer då att se konstruktionen som ett slags glasögon vilka är socialt 

konstruerade, se figur 25 för visualisering. Nyttjarens placering har 

naturligtvis också att göra med vilket perspektiv man väljer att ha. Vi skulle 

kunna sägas ha ett kundperspektiv, samtidigt som vi hellre ser vårt perspektiv 

likt ett helikopterperspektiv. Men det råder intet tvivel om att modellen är 

byggd utifrån nyttjaren. Detta beror i sin tur som sagt på att vi ser upplevelsen 

som det värdefulla. En möbel utan nyttjare har inget värde vilket gör 

relationen möbeln och nyttjaren emellan till den centrala. Det är objektet, 

möbeln, som ges en aura men det är nyttjaren som bär den. Återigen anser vi 

att det blir tydligt hur begreppet historia är bättre än aura. Produkten ges en 

”historia” i värdekonfigurationen på olika sätt och samma historia förstärks 

och når spridning i samma konfiguration. Vi skall i våra slutsatser återvända 

till begreppet historia. 

 

4.4.2.4 Specifika relationer aktörerna emellan 

I genomgången av de olika aktörerna ovan, och den beskrivning av 

relationerna dem emellan som där gjordes, kunde uttydas att såvitt vår 

empiriska underökning ger vid handen är relationen mellan vissa aktörer svag 

eller obefintlig. Samtliga aktörer har en del av värdeskapandet, de bidrar med 

något vilket kan vara allt från grundförutsättningar och normgivare till 
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förstärkning av trender och så vidare. Med utgångspunkt i vårt empiriska 

material har vi möjlighet att säga en hel del om relationerna inom 

möbeldesignbranschen. Vi skall här, utifrån den tidigare redogörelsen av 

aktörerna, kort sammanfatta de olika aktörsrelationerna för att i en nyanserad 

modell kunna åskådliggöra de olika relationernas betydelse för helheten. På 

detta sätt får den teoretiskt konstruerade modellen mer innehåll och 

nyanseras i relation till vår empiri  

 

När vi säger betydelsefulla relationer menar vi dels hur nära och stark 

relationen är men främst vilken betydelse den tycks ha i 

värdekonfigurationen, alltså i den sociala konstruktionsprocessen. 

Nedanstående korta utlåtanden åskådliggörs i figur 26 nedan och är i sin tur 

en sammanfattning av vår genomgång av alla aktörernas relationer 

sinsemellan i kapitel 4.3. 

  
D
 

N 

O

 

 
P  Å 

 
I  M 

  

B
 
Figur 26: Värdekonfiguration med betonade relationer 

 

Designerns två viktigaste förhållanden är de med producenten som lägger 

ramen för vad designern kan göra och media som lyfter upp designerns namn 

och ger det betydelse. I vissa fall kan också relationen till institutioner vara 

viktig såtillvida att det exempelvis utgör en merit för designern personligen att 

vara representerad på Nationalmuseum eller liknande. Detta kan också ge 

designerns namn en viss pondus, en viss aura. Vad gäller olika 
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utbildningsinstitutioner ger de designern bland annat kunskap och en formell 

väg in i designbranschen men samtidigt kan dessa ha stor betydelse för 

designerns stilfostran. Detta gör att även denna relation är viktig även om 

relationerna med andra inom institutionskategorin inte är lika starka. 

Relationen till återförsäljarna har verkar inte vara betydande medan 

betraktarna och designern mycket sällan har någon interaktion såvitt vi kan se. 

 

Producenten mest betydande relationer är egentligen med alla de övriga 

aktörerna utom betraktarna. De senare kommer sällan i kontakt med 

producenterna direkt även om det kan förekomma.  

 

Återförsäljaren har betydelsefulla relationer med framförallt producenterna, 

media och betraktarna men en svag relation med institutioner och inte så 

betydande med designern. 

 

Institutionerna har som redan nämnts, stark relation med producenterna 

och designerna och svag med återförsäljarna. Relationen till media är inte 

obetydlig men inte heller så betydande medan den med betraktarna. 

 

Medias relationer har redan behandlats utom till betraktaren. Denna relation 

måste ses som stark på grund av det stora inflytande som vi kunnat skönja att 

media har på betraktarna. 

 

Betraktarens samtliga relationer till de andra aktörerna har redan redogjorts 

för men det tål att påpeka att de i allmänhet är tämligen enkelriktade. 

Betraktaren är relativt passiv i förhållande till de övriga aktörerna men 

betydelsefulla som uppbärare av konstruktionen och därmed i relationen till 

nyttjarna. Denna relation är då i synnerhet viktig med avseende på det sociala 

värdet 
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En annan viktig aspekt är att det i vissa situationer kan vara så att en och 

samma organisation inrymmer flera aktörer. Svensk Form har exempelvis en 

tidning (www.svenskform.se) och är därmed även representerade i 

mediakategorin. Room är egentligen inte bara återförsäljare utan även 

producenter och ägarna designar också företagets möbler (Borglid 2002-04-

18) vilket gör att de innefattar tre aktörer. Det är uppenbart att kategorierna 

inte alltid åtskiljs av vattentäta skott och att det förmodligen finns undantag.  

 

4.4.2.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta detta kapitel kan vi konstatera att vår modell som 

utgångspunkt verkar vara väl fungerande för ökad förståelse av den flyktiga 

konstruktionsprocessen som vi förutsatt oss att söka förstå. Vi har konstaterat 

att det är rätt aktörer som finns i modellen och att det inte finns någon 

betydande orsak att addera någon ytterligare. Vi har även kommit fram till att 

valet att placera såväl objektet som nyttjaren i modellens mitt för att beskriva 

dessas plats i ”kraftfältet” fungerar väl. Slutligen har vi nyanserat, eller 

utvecklat om man så vill, modellen vad avser styrkan eller betydelsen hos de 

relationer som finns mellan aktörerna inom densamma.  

 4.4.3 Värdekonfigurationen kontra objektets olika faser i 
auraproduktionen 

Efter att nu ha nyanserat, eller utvecklat om man så vill, vår modell återstår en 

viktig ”prövning” för den. Vi har vid ett flertal tillfällen poängterat att vår 

modell är en ögonblicksbild av en process. Interaktioner de olika aktörerna 

emellan sker hela tiden och konstruktionen pågår löpande. Gårdagens 

värdekonfiguration påverkar dagens, dagens påverkar morgondagens och så 

vidare. Det finns också en annan process i detta och det är det specifika 

objektets väg när det tillkommer in i kraftfältet, in i konstruktionen. Vi 

berörde detta i kapitel 3 då vi lyfte fram Björkmans (1999) olika faser i, som 
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han benämner det, ett objekts auraproduktion. Han talar där om tre olika 

faser vilka vi anser kunna bidra med förståelse för hur de olika aktörerna kan 

ha olika roller under en möbels fysiska tillblivelse och marknadsintroduktion. 

Vi har nu inte fördjupat oss i denna modell men eftersom den kan anses väl 

beskriva hur detta skeende går till måste vår modell kunna förhålla sig till det 

och vi ser det som viktigt att visa på om och hur den kan göra detta. Frågan vi 

skall besvara är hur objektet påverkas genom att befinna sig i de olika faserna? 

 

4.4.3.1 Tillblivelsefasen 

P

När vi ovan beskriver designerns och producentens 

roll bland annat som skapare av 

grundförutsättningen till de immateriella värdenas 

uppkomst, den fysiska produkten, så skulle vi 

vidare, likt Björkman (1999), mycket väl kunna 

använda ordet tillblivelse. Han säger att denna fas 

är designprocessen och produktionen. I denna fas har dessa två aktörer den 

dominerande betydelsen. Samtidigt är de, i meningen att de också är 

människor, likt nyttjaren påverkade av den sociala konstruktionen. Hur 

designern kan utnyttja detta genom att spela på konstruktionens regler mycket 

medvetet har vi redan diskuterat i avsnitt 4.3.1.2 i relation till Picasso och 

Warhol.   

P
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Björkman (1999) talade också om möjligheten att förstärka auran genom att 

till exempel tillverka begränsade serier och därigenom erhålla en form av 

konststatus, vilket i sig kan vara av ett visst värde. Vi vill nu inte i första hand 

behandla den typen av extrema produkter och har inte heller gjort det varför 

vi lämnar detta resonemang.  

 

4.4.3.2 Exponeringsfasen 
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I exponeringsfasen kommer en färdig möbel ut i det 

offentliga rummet och det är då de enligt Björkman 

(1999) får sin mening. Här blir enligt honom 

föremålet såväl mer känt, det syns helt enkelt, men 

dessutom blir det ”större” i nyttjarens medvetande, 

det vill säga det adderas ytterligare immateriella 

dimensioner till det. I denna fas är av naturliga skäl 

de aktörer som exponerar objektet mycket viktiga det vill säga främst 

återförsäljare, media och institutioner. Betraktaren kan också vara en aktör 

där möbeln exponeras, för nyttjaren är ju också betraktare i sitt sociala 

nätverk. Björkman poängterar att auran påverkas av var och hur länge ett 

föremål exponeras. Att det har betydelse vilken butik eller specifikt vilken 

tidning eller medieform det exponeras kunde också utläsas av vår empiri som 

vi har sett. Schröder (2002-05-03) talade om olika butikstyper och Huldt 

(2002-04-16) om tv-mediets oerhörda genomslagskraft. Vi kan också 

konstatera att media i allmänhet tillskrivs stor styrka just i det att de når ut till 

så många. De har därför en oerhört stor del i att sprida vetskapen om ett 

föremål. 
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4.4.3.3 Stationeringsfasen 

I denna fas lämnar objektet enligt Björkman (1999) 

det offentliga rummet och finner sin plats 

exempelvis i nyttjarens hem. I denna fas är 

betraktarna naturligtvis centrala. Det är de som då 

kommer i direktkontakt med nyttjaren och bekräftar 

dennes innehav av en möbel. Denna fas är då central 

för uppkomsten av socialt värde. Om ett objekt anses ge status gör det endast 

det om denna status bekräftas. Det är ju bland annat just på grund av denna 

skillnad som vi skiljt på estetiskt och socialt värde.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att värdekonfigura-tionens aktörer, och 

relationerna dem emellan, vid olika faser i en produkts livscykel kan se lite 

olika ut och ha olika betydelse. Detta är viktigt att ha i åtanke med vår modell 

som annars riskerar att ses som alltför statisk samtidigt som dessa aspekter 

inte är något vi fördjupat oss i. Att vi kort tar upp det här är för att om vår 

modell skall finna användbarhet måste den kunna hantera denna typ av 

dynamik. 
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5. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer vi i logisk följd med rubriken sammanfatta vad vi kommit fram till 

och dra lämpliga slutsatser utifrån detta. Figuren nedan visar schematiskt kapitlets 

struktur. 

 

Värdekofigurationen

Sammanfattning & 
Slutsatser 

”Historia”

Generaliseringar

Värdekategoriseringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi drar oss till minnes den ansats vi har valt för detta arbete är 

målsättningen att konstruera en teoretisk begreppsapparat för att sedan 

undersöka dess användbarhet i konfrontation med empirin. Därefter var 

målsättningen att ytterligare förfina begreppsapparaten och därmed ta den till 

en teoretisk nivå igen. Vi gav oss ut på en abduktiv flygtur vilken vi nu skall 

landa. Vi skall landa i en förfinad och utvecklad teoretisk, som det visat sig, 

modell och ett par begrepp. Förutom förfining av de begrepp som lyftes upp 
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till ytan redan i kap 3 skall vi dessutom fördjupa diskussionen kring begreppet 

”historia” vilket vi alltmer insett potentialen i.  

 5.1 VÄRDEKATEGORISERINGEN 
För att knyta tillbaks till vårt huvudsyfte och de två delsyften vi ställde upp i 

inledningen av arbetet kommer vi nu att redogöra för uppfyllelsen av det 

första nämligen vilka immateriella värden som design tillför en produkt och i 

vårt fall mer specifikt en möbel. 

 

Vi ser två huvudsakliga immateriella värden vilka är estetiskt och socialt 

värde. Vi har inte sett någon anledning att revidera värdeuppdelningen som vi 

tidigt bestämt oss för men däremot har vi identifierat mer eller mindre 

urskiljbara underkategorier. Dessa underkategorier är i viss mån en utveckling 

av värdekategorierna utifrån den inledande teoretiska konstruktionen, vilken 

också tydliggör att gränsen mellan estetiskt och socialt värde kan vara 

flytande.  

 

Estetiskt värde - värdet av upplevelsen, för nyttjaren, av objektet i sig. 

 

Socialt värde – värdet av upplevelsen, för nyttjaren, av objektet som en 

symbol i ett socialt sammanhang.  

 5.1.1 Underkategorier till estetiskt värde 

Skönhet är en given grund till en värdefull upplevelse för nyttjaren men det är 

ett mycket svårdefinierat begrepp. Vi har återkommande diskuterat 

förekomsten av objektiva värden, givna exempelvis av biologiska faktorer. 

Slutsatsen vi har dragit är att det inte går att avfärda tanken på denna typ av 

essentialistiska värden men att de har, relativt de socialt konstruerade, 

förhållandevis liten betydelse för möbler. Dessutom vill vi hävda att de socialt 

konstruerade värdena kan studeras oberoende av de essentiella. Även om vi 
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med vår ansats att förstå inte lyckas fånga allt vad avser skönhetsaspekten så 

kan ändå betydande delar förstås. 

 

Utöver skönhet har vi konstaterat att en produkt kan tillskrivas ett innehåll, en 

själ, en berättelse, en historia, ett djup, flera dimensioner eller vad man nu 

väljer att kalla det. Vi skall i det sista avsnittet i detta kapitel återkomma till 

vad vi vill föreslå för benämning och varför. Detta ger produkten en vidare 

mening som kan tilltala nyttjaren och på så sätt ge ett värde. Denna historia, 

låt oss kalla den så eftersom det är begreppet vi skall återkomma till närmare, 

är sedan betydelsefull för de övriga immateriella värdena. Historian är också i 

sig ett värde om den uppfattas så av nyttjaren. 

 

Historian kan också fungera som en slags identitet för stolen. Nyttjaren kan då 

finna ett värde i att matcha denna identitet mot sin egen. Då antingen den 

faktiska självbilden, identiteten, eller den ideala. En möbel kan på detta sätt 

fungera som en identitetsspegel för nyttjaren och det kan vara värdefullt enligt 

vad vi erfar.  

 5.1.2 Underkategorier till socialt värde 

En designmöbel kan fungera som en identitetsförmedlare, en symbol, i 

nyttjarens sociala kontext. En nyttjare kan alltså finna det värdefullt att 

matcha den historia en möbel berättar med sin personlighet sin identitet för att 

på så sätt förmedla den till sitt sociala nätverk av, det vi benämner, betraktare. 

 

En aspekt av identitet är tillhörighet. Med hjälp av en designmöbel och det den 

står för eller berättar kan den skapa tillhörighet som nyttjaren uppfattar som 

värdefull. Tillhörigheten kan vara känslan av att vara med i en kulturyttring, 

att vara i de medvetna designkonsumenternas skara men också mer 

handgripligt att det är en slags inträdesbiljett till en social gruppering och så 
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vidare. Tillhörighet tycks kunna handla om såväl att tillhöra något som att 

distansera sig från något annat. 

 

Slutligen återstår status som på sätt och vis i sin tur är en aspekt på tillhörighet. 

En designmöbel kan fungera som en statusgivare eller statussymbol för 

nyttjaren. Status handlar inte nödvändigtvis bara om att visa upp sin 

ekonomiska ställning utan kan också handla om en slags intellektuell status. 

Detta beroende på vad som uppfattas som status av de relevanta betraktarna. 

 5.1.3 Kunskap 

Vi har konstaterat att kunskap är en central aspekt vad avser karaktären på 

den upplevelse som en designmöbel kan ge. Det kan röra sig om såväl 

kunskap om en möbels bakgrund som om hur den uppfattas och vilket 

symbolvärde den har. Kunskap och medvetenhet är synnerligen viktigt när 

det gäller den statusaspekt som har intellektuell karaktär enligt vad vi erfarit. 

Slutligen kan kunskap verka likriktande, i synnerhet inom olika grupper. Vi 

ser inte detta som något konstigt. Vi menar att de immateriella värdena är 

socialt konstruerade och eftersom det ofta tycks innebära ett slags konsensus, 

främst inom grupper men även i allmänhet, om olika möblers innebörd, hur 

”bra” de är och så vidare. Kunskap innebär medvetenhet och det innebär att 

man väljer det som anses lämpligt att välja givet gruppering, önskad effekt 

och så vidare.   

 5.1.4 Poängfullheten med kategoriseringen 

Det finns utrymme att diskutera huruvida det verkligen går att skilja värdena 

åt men då är vi inne på hur de i någon slags objektiv mening ser ut och det är 

inte det vi vill göra, vi tror inte ens att det är möjligt. Vår föresats är istället att 

finna användbara begrepp för att förstå och då ligger vår uppdelnings 

meningsfullhet i att de skapar förståelse och möjlighet att diskutera det 

flyktiga fenomen som ”är” immateriellt värde. Vi har funnit att de båda 

begreppen har en stor pedagogisk slagkraft. Dels underlättar de förståelsen 
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för den specifika upplevelsen som nyttjare har eftersom den kan kategoriseras 

och struktureras åtminstone till en viss del. Dessutom är det uppenbart för 

oss, trots att vi bara talat med ett fåtal nyttjare och att även de som inte 

intervjuats specifikt som nyttjare även indirekt är det och uttalar sig om denna 

roll, att dessa ser olika dimensioner i de upplevelser som de får av en möbel. 

Somliga poängterar mycket starkt den egna upplevelsen bortom sin sociala 

kontext medan andra lyfter fram identitets gentemot just denna kontext och 

ytterligare några betonar statusaspekter. Hemmet kan fylla många olika 

funktioner och därmed kan olika värden prioriteras i olika sammanhang och 

av olika personer. Med ett enda sammanhållet men diffust värdebegrepp hade 

diskussioner om detta varit hart när omöjligt. Vi ser därför stor användbarhet 

i värdekategoriseringen.   

 

Vi kan naturligtvis inte utesluta ytterligare immateriella värden som kan 

åstadkommas genom möbeldesign men vi har inte funnit tecken i vår 

empiriska undersökning på detta och kan därför konstatera att såvitt vi kan 

avgöra så täcker de båda värdekategorierna mycket väl in de värden som 

uppkommer genom designade möbler 

 5.2 VÄRDEKONFIGURATIONEN 
Kapitlet ovan syftar till att besvara vårt första delsyfte och i detta avsnitt 

kommer vi nu att ta itu med det andra. Det vill säga hur dessa värdens 

tillblivelse kan förstås. Modellen vi utvecklat, är som ett instrument för att nå 

förståelse för detta, har vi valt att kalla värdekonfigurationen. Vi skall nedan 

kort sammanfatta denna, hur den utvecklats längs resans gång och slutligen 

var vi landat. 

 

Värdekonfigurationen var till en början en teoretisk konstruktion med 

utgångspunkt i ett stort antal teorier från ett antal olika och vitt skilda 

teoretiska discipliner. Detta blev ett slags skelett med odefinierade relationer 
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mellan ett antal olika aktörer. Vi använde sedan modellen för att välja ut de 

personer vi skulle intervjua. Våra intervjuer gav modellen mer innehåll, satte 

kött på skelettet så att säga. Utifrån detta har vi konstaterat att modellen 

fungerar tämligen väl för att förstå och diskutera, såväl ytligt som mer 

ingående, processen där de immateriella värdena konstrueras. Inga ytterligare 

aktörer har tillkommit då vi inte identifierade några relevanta sådana som fallit 

utanför den ursprungliga kategoriseringen. Vi fick också positiva reaktioner 

från genom de personer vi intervjuat, vilket ger oss modet att tro att modellen 

i grunden är ett sunt sätt att förstå processen där immateriellt värde skapas 

kring en möbel.  

 

Vi konstaterade nu inte enbart att modellen är en god utgångspunkt. Vi har 

också fyllt den med diverse innehåll vilket gör att designmöbelbranschen i viss 

utsträckning kan förstås. Vår nyansering av de olika relationernas betydelse är 

en utveckling av modellen från dess ursprungliga form. Vi har på det hela 

taget funnit att modellen fungerar mycket väl för att förstå uppkomsten av de 

immateriella värden vi identifierat. Vi har sett tendenser till saker som inte går 

att förklara med vår modells socialkonstruktivistiska anslag. Det tycks finnas 

vissa, om än relativt obetydliga, aspekter, i första hand vad avser skönhet, som 

inte förklaras. Om det sedan rör sig om biologiska aspekter eller djupare mer 

övergripande konstruktionsprocesser än vår modell förmår fånga har vi ringa 

möjlighet att uttala oss om.  

 

Klart för oss är att värdena till allra största delen kan förstås utifrån modellen 

och så mycket mer kan vi inte förvänta oss. Sen kan naturligtvis ytterligare 

nyanseringar vara av godo. Exempelvis ger modellen fortfarande ett aningen 

statiskt intryck när den framställs som en figur. Vi har behandlat hur 

processer kan förstås även utifrån vår modell och konstaterat att det inte 

ställer till med några större bekymmer. Därmed inte sagt att inte ytterligare 

167 



Immateriella värden & design – ”Det skall tåla ögats slitage” 

förståelse skulle kunna uppnås med kompletterande figurer, begrepp och 

resonemang. Det vore konstigt om ett så abstrakt och komplext fenomen 

som det vi studerat gick att förstås till fullo med en så grav förenkling som vår 

modell ändå måste utgöra. Snarare är det så att flera modeller tillsammans kan 

skapa en god förståelse och då kan vår vara en.    

 

Vår slutliga modell över värdekonfigurationen i designmöbelbranschen ser ut 

enligt följande. Vi har här också valt att åskådliggöra nyttjarens och objektets 

förhållande genom att placera figur 16 från kap 3 i modellens mitt. Den andra 

modellen var tidigare utlyft eftersom det blev tydligare så när vi första gången 

behandlade modellen. 

Designer/konstnär

Företag/producent Återförsäljare

Institutioner Media 

Betraktarna
 

Figur 27: Slutlig värdekonfiguration 

 

Slutligen finns det anledning att säga något om hur värdekonfigurationer för 

olika designprodukter kan tänkas samverka. Detta är nu inte något vi studerat 

varför vi tar oss friheten att spekulera lite för ett ögonblick. Det verkar dock 

rimligt att anta att det finns sociala konstruktionsprocesser för 

värdetillblivelse även vad avser andra designade produkter. I generaliseringar 
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nedan skall vi återkomma till huruvida dessa kan tänkas likna möbelbranschen 

på ett sådant sätt att vår modell går att generalisera. Oavsett hur dessa 

konstruktionsprocesser ser ut så är det förmodligen så att man kan tänka sig 

nyttjaren som ”fånge” i ett flertal kraftfält. Det är därför troligen så att en 

nyttjares preferenser inte bara styrs av den specifika konstruktion som vi 

försöker förstå. Man skulle kunna tänka sig att preferenser vad gäller färger, 

material och så vidare hämtas även från andra domäner. Kanske kan man tala 

om ett antal lokala värdekonfigurationer och någon eller några slags 

övergripande. Vi har nu som sagt inte möjlighet att säga någonting om hur 

detta kan förstås men vi tycker att det är en intressant och viktig nyansering 

av vår ”lokala” värdekonfiguration. Om vi skall knyta tillbaka till kapitel 3 kan 

vi också konstatera att Björkman (1999) talar om lokala konstvärldar mellan 

vilka det sker ett utbyte. Det finns därmed anledning att tro att det ligger 

något i dessa funderingar. 

5.3 ”HISTORIA” 
Vi skulle som avslutning vilja lyfta fram och djupare diskutera ett begrepp, 

vilket är hämtat från empirin, som återkommit vid ett flertal tillfällen i 

synnerhet i samband med vår värdekategorisering. Gång på gång använde sig 

intervjupersoner av detta eller närliggande begrepp i relation till vad som ger 

nyttjaren den upplevelse som i sin tur har ett immateriellt värde. Begreppet vi 

talar om är ”historia”. Man skulle också kunna tala om berättelse eller 

liknande men historia tycks oss bredare och mer lätthanterligt. Dessutom är 

det det ord eller begrepp som de flesta av våra intervjupersoner använder för 

att beskriva det fenomen vi är ute efter. Slutligen är det intressant då det 

knyter an till historiken en produkt kan ha. Samtidigt som det är viktigt att 

hålla isär begreppen ”historian” och ”historien”.  

 

”Jag är beredd att betala för den historia som skon berättar. … Skiftet går alltså mot en 

ny typ av konsumtion och det nya är konsumtion av upplevelse punkt slut. Morgondagens 
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konsumenter kommer att köpa produkter som berättar en historia och sedan är det frågan 

om i vilken utsträckning man går på konstruerade historier typ ”come to Marlboro land”. 

(Huldt 2002-04-16)    

 

”… samtidigt så tycker jag det har ett stort värde för mig att de här tingen har någon sorts 

själ och de kan de ha genom att de är…att jag fick den av mormor, att jag hittade den på 

loppis i Köpenhamn … Jag menar den får en historia.” (Gordan 2002-04-16) 

 

”En möbel man haft länge har fått en historia, den är en del av ens liv. En antik möbel 

har också en historia även om den inte nödvändigtvis är ens egen och det är bland annat det 

som gör den intressant. En designmöbel har också en slags historia som ingår i köpet. Den 

historian kan dock finnas även om möbeln är nyproducerad. Historian skapas av något 

slags sammanhang, en kontext, det kan vara designern eller nåt annat.” (Löfdal 2002-

04-24) 

 

Några av de övriga intervjuade säger liknande saker men ovanstående citat ger 

en god bild av det vi vill framhäva. Det går nu inte att undvika de slående 

likheterna mellan begreppen aura och historia. Vi anser att begreppet historia 

är bättre därför att de, i viss mån, konkretiserar vad det handlar om. Aura är 

ett högst flyktigt begrepp medan historia i sig säger någonting om begreppets 

karaktär. Ett annat begrepp som till vissa delar är likartat är ”mening”, att ett 

ting har en mening skulle kunna vara synonymt med att det har, eller berättar, 

en historia. Frågan är om det inte snarare är så att historian har eller inte har 

mening för nyttjaren och däri ligger värdet av upplevelsen. Vi föredrar 

följaktligen ”historia”. Det verkar av citaten ovan som om vi människor 

strävar efter någon slags historia i produkter och att detta ger oss en värdefull 

upplevelse. Historian har på det sättet med samtliga de immateriella värdena 

vi talat om att göra, möjligen till vissa delar med undantag för skönhet. Vi vill 

att objektet skall ha mer än sin materiella gestalt.  
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Jämförelsen av ett designobjekt och ett antikt föremål blir intressant eftersom 

ett antikt föremål eller ett föremål som man haft i sin ägo en längre tid har 

olika typer av historia knutet till sig. Vetskapen att en stol tillhört den och den 

adelsmannen, stått i ett slottsgemak eller varit en trogen följeslagare genom 

ungdomsåren säger ägaren någon ting, berättar en historia, ger en upplevelse 

och har därigenom en mening och ett värde. Det kan naturligtvis också gälla 

en designprodukt som har givits en ”klassikerstämpel” som ju då också har en 

form av historia. Det även om det specifika objektet är en nyproducerad 

möbel. Designen har så att säga en historia.. Nu gäller det att inte förväxla 

orden historian och historien. I citaten ovan kan utläsas att det inte måste röra 

sig om en historia i historisk mening. Det kan likaväl röra sig om en 

konstruerad historia. Problemet blir trovärdigheten vilket Huldt (2002-04-16) 

påpekar. Han nämner också att han anser att det viktigaste begreppet i 

morgondagens designvärld kommer att bli trovärdighet. En konstruerad 

historia måste naturligtvis vara trovärdig för att nyttjaren skall finna ett värde i 

den. Historian hos en designad möbel består då av allt det som vi diskuterat 

hittills i uppsatsen såsom objektets förhållande till samtiden, möbelhistorien 

etc; producentens historia, varumärke med mera; designerns person, övriga 

verk och så vidare.  

 

Vi har varit inne på den personfixering som råder i media och designvärlden i 

allmänhet idag och utan att säga något om huruvida detta kommer att 

förändras eller ej så kanske exempelvis Allard (2002-04-17) se att hon som 

person och hennes bakgrund eller rent av den personliga historia som hon 

”berättar” blir en viktig historia som knyts till de produkter hon designar. 

Huldt (2002-04-16) säger att design eller form är ”materialiserad tanke”. Vi 

menar att så är fallet men att denna materialisering kontinuerligt tolkas och 

omtolkas av aktörerna i värdekonfigurationen och att gestaltningen, den 
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materialiserade tanken, objektet, möbeln därigenom ges en historia. Även 

efter det att det specifika objektet tagits från offentlighetens ljus och 

”stationerats” i nyttjarens hem kan historian fortsätta att konstrueras i 

värdekonfigurationen men kanske också oberoende av denna. Dels genom att 

produkten då så sakteliga blir en del av nyttjarens liv på det sätt vi beskrev 

ovan. Det kan också röra sig om att produkten får en viss patina genom 

nötningseffekter som i viss mån ändrar även den fysiska gestaltningen. Vi 

skall inte gå närmare in på vad det är som konstituerar patina och vilket värde 

detta har likväl som vi inte gått närmare in på begreppet affektionsvärde, även 

om det senare begreppet indirekt finns med i diskussionen ovan. Anledningen 

till detta är att vi inte har underlag för att göra så samt att det är av mindre 

intresse när vi trots allt talar om nya produkter och inte någon slags 

årgångsprodukter som likt vin lagras för att uppnå en ny och av ålder given 

karaktär. Kanske kan man som sammanfattning säga att design, åtminstone 

dess immateriella delar, handlar om att tillföra en produkt en historia.  

 5.4 GENERALISERINGAR  
Det är viktigt att komma ihåg att denna studie är relativt empiriskt begränsad. 

Risken finns därför att viktiga aspekter förbisetts vilka en mer omfattande 

empirisk studie kunde bidragit med. Utifrån det teoretiska och empiriska 

material vi har fungerar dock vår modell väl. Det rör sig om en generell 

grundmodell vilken skulle kunna utgöra grunden för vidare forskning, där 

ytterligare nyanseringar möjligen kan bli aktuella, men framförallt kan den 

utvecklas och ges större specifik slagkraft. Som det är nu är den trots allt i 

första hand ett förståelseverktyg på en övergripande och relativt abstrakt nivå. 

Den ger en första kategorisering och underlättar därmed att rent tankemässigt 

greppa det ogreppbara inom möbelbranschen, för att återanvända en 

formulering vi använt tidigare i uppsatsen. Frågan är då hur användbar vår 

modell kan tänkas vara i andra sammanhang än det studerade. Vi skall därför 

ägna detta avsnitt åt att diskutera möjligheterna att generalisera resultaten. 
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En eventuell generalisering måste ske i två steg. För det första är frågan om 

våra resultat kan generaliseras till designmöbelbranschen som helhet och inte 

bara den del vi studerat. Därtill är frågan om resultatet kan finna användning 

även vad avser annan design än möbler. 

 

För att ha möjlighet att uttala oss om designmöbelbranschen valde vi 

medvetet intervjupersoner med stor kunskap och insyn i denna bransch och 

inte bara inom sin lilla nisch. Vi har till största delen talat med mycket 

etablerade namn men även en del ”uppstickare” och utomstående forskare 

för att försäkra oss om att inte vi fått berättat en bild som 

designmöbelbranschen själva vill upprätthålla. Det finns naturligtvis skäl att 

hålla öppet för att vi missat viktiga aspekter vad avser immateriellt 

värdeskapande men vi har gjort vad vi kunnat för att undvika detta. Vår 

studie är av en så pass bred karaktär att eventuella missade aspekter snarare 

ligger på detaljnivå än generell nivå. Vi vill därför påstå att de begrepp och 

den modell vi utvecklat utgör en utomordentlig förståelsegrund för 

designmöbelbranschen som helhet, åtminstone i Sverige.  I andra delar av 

världen kan det naturligtvis finnas andra relevanta aktörer etcetera. Däremot 

tror vi att värdekategoriseringen kan finna bredare användning än så. 

 

Så återstår då frågan om modellen kan generaliseras att gälla andra produkter. 

Frågan man måste ställa då är i vilka avseenden möbler har specifika 

karaktäristika. Vi har varit inne på att möbler är sällanköpsvaror, att de enbart 

exponeras i hemmet och att de flesta designmöbelproducenter vänder sig mot 

offentlig konsumtion i första hand. De flesta har förmodligen suttit i en 

designmöbel från exempelvis Lammhults men få har en hemma. Detta är 

aspekter man bör vara medveten om man försöker använda modellen för att 

förstå en annan kontext. Varor som exponeras ofta och köps ofta kan 
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naturligtvis förhålla sig annorlunda till de immateriella värdena. Vi tror dock 

på en stor potential hos värdekonfigurationen och de begrepp vi utvecklat. 

De är översiktliga och får sitt specifika innehåll i kontakt med ny empiri vilket 

gör att produkter av annan typ ändå kan förstås så länge de inte skapar helt 

andra immateriella värden. Vi tror inte att så är fallet eftersom det är designen 

i produkten och inte produkten i sig, som vi har studerat. Låt oss återknyta till 

vår metod för att tydliggöra generaliseringsmöjligheterna. 

 

Vid kvalitativa studier uppkommer alltid frågan huruvida ett relativt begränsat 

empiriskt material, vad avser bredd, kan generaliseras till en större kontext. 

Nu är det inte generalisering av resultat vi är ute efter. Det vi vill är att våra 

slutsatser skall kunna underlätta förståelse för immateriella värdens uppkomst 

även för andra produkter än möbler. Resultat av typen ”återförsäljaren har 

ofta en nära relationer med producenten” är ej av intresse. Istället är det den 

generella modellens och begreppens användbarhet som är det viktiga. Vår 

förståelse för den studerade processen kan bidra med förståelse för liknande 

processer. Att processerna skulle vara helt annorlunda för produkter med 

liknande sammansättning materiellt och immateriellt värde förefaller mindre 

troligt men kan givetvis inte uteslutas helt med denna studie som grund.  

 

Vårt språkbildande ideal blir nu tydligt. I metoden lyfter vi fram distinktionen 

mellan ett avbildande och ett språkbildande ideal. Vi har inte som syfte att 

avbilda utan att språkbilda genom att utveckla begrepp och en modell. Att vår 

modell och våra begrepp sedan är ett sätt att förstå och att det kan finnas 

andra sätt att göra detta på är enligt Brunsson (1982) inte ett problem. 

Forskarna kan enligt honom överlämna frågan om vilken teori som är bäst till 

användarna. Han säger vidare att generella modeller och begrepp är 

mellansteg i forskningsprocessen och då främst ett hjälpmedel för forskare. 

Detta är precis det vi vill åskådligöra i vår abduktiva modell. (se figur 4 sid. 
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13) Vi hoppas att våra slutsatser kan vara till hjälp i vidare forskning och att 

de har en användning även bortom det vi explicit studerat. Däri ligger våra 

resultats generella giltighet. Samtidigt är det vår förhoppning att förståelsen 

som vår modell bidrar med kan vara till nytta inte bara inom vetenskapen 

utan även av praktiker såsom exempelvis de producerande företagen i att de 

bättre kan förstå vad de åstadkommer och vilken roll de har i en 

värdekonfiguration. 

 

Det vi tror har störst potential att fungera som förståelseinstrument är de tre 

begreppen estetiskt värde, socialt värde och historia. Det gäller såväl teoretiskt 

som praktiskt. Vi har personligen funnit användbarhet för i dessa begrepp när 

det gäller att diskutera andra designfenomen. Vad gäller modellen är den mer 

specifik i och med att den går in på enskilda aktörskategorier samt 

relationerna dem emellan. Styrkan i dessa vill vi inte hävda har generell 

giltighet, utifrån de resultat vi har, men diskussionerna kring dessa kan 

säkerligen ändå vara till nytta för andra situationer. Dessutom kan vi ganska 

enkelt konstatera att institutionerna har en stark roll vad gäller möbler 

eftersom det är en traditionell sett konsthantverkslig disciplin. Frågan är 

vilken roll denna aktör har i andra designsammanhang. Likadant är det med 

designern. Möbler är ett område där designerna ofta har en framträdande roll. 

Där designerns ”varumärke” kan vara minst lika viktigt som företagets. Vad 

gäller andra produkter kan det tänkas att designern har en mer perifer roll. 

Det kommer dock alltid att vara en viktig aktör i meningen att de ger 

produkten form. Sen är frågan hur mycket konstnärer de tillåts vara. Detta 

tror vi nu inte innebär att vår generella värdekonfiguration saknar 

användning. Olika aktörers skiftande roller är något som definitivt kan 

beskådas och förstås med hjälp av modellen. Att vissa aktörsrelationer är 

viktigare eller liknande är en specifik iakttagelse varför dessa delar av våra 

resultat ej bör ges alltför stor generell betydelse.  
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Mot bakgrund av resonemanget ovan skulle kunna sägas att med hjälp av vår 

modell och våra begrepp finns en möjlighet att bättre förstå hur immateriella 

värden skapas genom design vad avser en rad olika produkter som 

kombinerar immateriella värden med materiella såsom funktion. Därmed inte 

sagt att det inte kan finnas bättre sätt att åskådliggöra fenomenen men vi 

anser oss i alla fall ha tagit en stort kliv från ruta ett där vi startade. Vi knyter 

ihop säcken genom att återkomma till vår titel på arbetet. En 

konkurrenskraftig produkt skall inte bara erbjuda funktionell kvalitet den skall 

också erbjuda immateriell kvalitet. ”Det skall tåla ögats slitage!” (Lundh 2002-

04-08) 
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