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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
 
Denna uppsats syftar till att belysa designkompetensens förmåga att bidra till ändamålsenliga 
kommunikationslösningar för bättre samverkan inom vård och omsorgsverksamheten. Då 
ämnet design som både process, arbetsmetoder och tankesätt är ett relativt outforskat ämne 
har studien fått en explorativ karaktär. För att möjliggöra forskning kring detta föga kända 
ämne har jag valt att studera designkompetensens roll i ett tjänstedesignprojekt kallad Tillit-
projektet. Detta projekt startades som en reaktion på bristande samverkan mellan olika 
vårdgivare och målsättningen var att finna kommunikationslösningar som effektiviserar denna 
samverkan, allt för att erbjuda vårdtagaren en mer ändamålsenlig vård och tryggare tillvaro. 
Denna uppsats avser att skildra och analysera den roll designkompetensen har spelat och det 
bidrag som den har lyckats lämna i projektet.  
 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel med en kort beskrivning av omsorgsnätverket och 
den kontext inom vilken samverkansproblemet har identifierats. Under detta kapitel kastar vi 
även en kort blick på ämnet design som tankesätt, process och arbetsmetoder. Kapitlet 
avslutas med en bredare problemdiskussion som mynnar ut i det grundläggande syftet för 
uppsatsen. Metodologisk ansats, som bygger upp uppsatsens andra kapitel syftar till att skildra 
författarens syn på studieämnet samt det tillämpade tillvägagångssättet under uppsatsens 
gång.   
 
Tredje kapitlet består av en teoretisk referensram där syftet är att med hjälp av olika forskare 
och författares tankar och teorier skapa en djupare förståelse kring ämnena nätverk och 
kommunikation men framförallt design som process, arbetsmetoder samt tankesätt. Materialet 
från den empiriska studien har samlats främst genom kvalitativa intervjuer med nio 
nyckelpersoner som har deltagit i Tillit-projektet. Resultatet av denna studie presenteras under 
uppsatsens fjärde kapitel.  
 
Under uppsatsens femte kapitel vävs teoretiska kunskaper och förstålelser med empiriska 
iakttagelser med syftet att analysera designkompetensens bidrag i Tillit-projektet. Under detta 
avsnitt framhävs att designkompetensen har varit en värdefull resurs inom projektet och utan 
tvekan bidragit till dess resultat. Avsnittet börjar med en analys av den kontext inom vilken 
designkompetensen erhöll sitt uppdrag i syftet att sätta deras val och tillvägagångssätt i 
relation till omständigheterna. Därefter följer en analys av den designprocess samt 
arbetsmetoder som designkompetensen tillämpade inom Tillit-projektet genom att sätta dessa 
i relation till de teoretisk skildrade designprocesser och metoderna. Detta analyskapitel 
avslutas sedan med identifiering och analys av designkompetensens bidrag i Tillit-projektet. 
Designkompetensen har bland annat skapat en vision som projektet kommit att arbeta efter. 
Med utgångspunkt från vårdtagarens behov har designkompetensen även varit med och 
utformat gränssnittet till det IT-baserade kommunikationssystemet som har utvecklats under 
projektets gång. Vidare har designkompetensen spelat en viktig roll som förmedlare i 
projektet genom sin förmåga att bildligt och pedagogiskt effektivt illustrera en komplex 
problemsituationen samt lägga fram förslag på lösningar. Dessutom har designkompetensen, 
genom sina kunskaper och färdigheter lämnat bidrag i andra avseenden under projektets gång 
vilka kommer att redovisas utförligt under detta avsnitt. Det som följer därefter är en slutsats 
där de uppnådda resultaten under uppsatsens gång sätts i relation till uppsatsens 
grundläggande syfte. Uppsatsen avrundas med några slutfunderingar kring design som 
tankesätt. 
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1. Inledning 
 
 
 
 

 

1.1 Inledning 
 
 

”En värld utan struktur är en värld utan mening” 
Nilsson & Waldemarson 

 
 
Ta en titt på raden av kort i din plånbok (körkort, kreditkort, lånekort, osv) och tala om för 
mig vad det är du ser. För mig representerar dessa kort endast en fraktion av det enorma 
nätverk som jag som individ ingår i. Vi befinner oss i en nätverksekonomi1 menar en del och 
jag kan inget annat än att hålla med dem. Samhället som vi lever i idag är mer komplext, 
sammankopplat och informationsberoende än någonsin förut. Varje individ befinner sig i ett 
spindelnät med kopplingar till hundratals olika aktörer och organisationer. Det är 
”informationalisation” det handlar om, ett samhälle där information är främsta källan till 
produktivitet och makt.2 
 
Ta nu ytterliggare en titt på korten och låt de representera några av relationerna inom det 
nätverk som du ingår i. Hur många av dessa relationer har du aktivt valt att ingå i och hur 
många har varit nödvändiga för att du ska kunna leva ditt liv på ett ändamålsenligt sätt? För 
att kunna delta i och vara en del av samhället, är vi mer eller mindre tvingade att ingå i vissa 
nätverk. Det handlar om ett samhällssystem som är beroende av regler och procedurer 
(Nilsson & Waldemarsson 1994) för att fungera och vi som individer måste följa reglerna för 
att kunna förverkliga våra drömmar och ambitioner inom ramen för systemets strukturer. För 
att tillfredställa sina behov och förverkliga sina mål utanför strukturens ramar och hålla sig 
utanför nätverken måste en individ vara starkt beroende av sig själv och oberoende av andra. 
Har individen inte dessa förutsättningar men väljer ändå att inte följa systemets regler blir 
denne lätt neutraliserat av systemet och stötts ut, nästan som ett virus. 
 
Utifrån sina förutsättningar är en del människor mer beroende av detta system än andra. Ett 
tydligt exempel på människor som är starkt beroende av samhällets hjälp, och därmed även i 
högre grad tvingade till att anpassa sig till systemet, är individer i behov av fysisk eller 
psykisk vård3.  För att få vård är dessa människor beroende av extern hjälp och är i stort sett 
tvingade att ingå i de nätverk som samhället har skapat inom just vård- och omsorg. 
 
Om en individ är beroende av ett nätverk är denne även beroende av hur effektivt och smidigt 
nätverket fungerar. Ett nätverk i sin tur består av relationer mellan olika aktörer och är 
beroende av kommunikation dessa aktörer emellan för sin existens4. För att fungera optimalt 
är nätverket således beroende av ett effektivt utbyte av information, vilket innebär att relevant 
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och korrekt information finns tillgänglig precis när den behövs och där den behövs. Inom 
vård- och omsorg förekommer det stora brister kring nätverkets informationsutbyte, 
informationsflödet. Det finns ett starkt behov för en effektivisering av detta flöde5 och således 
även ett behov för forskning kring olika metoder för tillfredställelse av behovet. Några av 
dessa metoder har samlats under beteckningen designmetoder vilka kan beskrivas som 
arbetsmetoder utförda av individer med designkompetens. Det är denna kompetens förmåga, 
att genom designprocessen och de tillhörande arbetsmetoderna bidra till en effektivisering av 
informationsflöde inom vård- och omsorg, med samverkan som målsättning som är ämnet för 
denna uppsats.  
 
Vissa begrepp i denna studie, såsom design och designmetoder är för många obekanta. Med 
anledning därav, ser jag det som en nödvändighet att ge en hastig inblick i de ämnen som 
kommer att behandlas under uppsatsens gång. Med detta sagt, vill jag inbjuda dig att göra mig 
sällskap när jag i det följande stiftar bekantskap med begrepp som; nätverk, designtänkande, 
designprocess och designmetoder.  

 

 

1.2  Ämnesbakgrund 
 

Omvårdnadsnätverkets karaktär 
 
Det svenska vård och omsorgssektorn genomgår stora förändringar precis som samhället i 
övrigt. Vård- och omsorgspersonalen arbetar i ett snabbt växande ”berg av information”6 och 
är beroende av ett snabbt och effektivt utbyte av denna information. Informationsmängden 
inom vård och omsorg ökar således med raketfart, men metoderna och verktygen för utbyte av 
informationen mellan olika vårdgivare är långt ifrån optimala. Som Edvardson (2002) påpekar 
så råder det idag en brist på kreativitet och innovation vad det gäller lösningar för effektivare 
flöde av information i dagens komplexa nätverk. 
 
Vård- och omsorgsverksamheten består av ett komplext nätverk där nya arbetsmetoder 
genereras i en allt snabbare takt. Vare sig det handlar om diagnostisering, behandling eller 
någon annan typ av vård går verksamheten ut på att erbjuda människor den vård de är i behov 
av. Vård av en individ sker i olika, ofta parallella, processer där olika vårdgivare är 
involverade7 och som det ser ut idag råder det en brist på koordination och samverkan de 
olika vårdgivarna emellan. Den som lider i processen är främst vårdtagaren som har blivit 
uppdelat rent fysiskt där varje vårdgivare behandlar en del av individen utan att ha nödvändig 
information om de andra delarna. Höger handen vet inte vad den vänstra gör och individen 
har instrumentaliserats där hon, precis som en maskin, behandlas bit för bit.  
 
 

Brister kring informationsflödet inom vård- och omsorg  
 
Varje vårdgivare som vårdtagaren kommer i kontakt med samlar således på information om 
just den del av vårdtagaren som faller inom vårdgivarens kompetens och sedan bevaras denna 
information i separata system. Situationen är i behov av förändring för att åstadkomma 
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förändring mot en bättre vård och omsorg, en förändring där fokus läggs på behandling av 
individen som en helhet, något som kräver bättre samverkan olika vårdigare emellan. Behovet 
för en helhetssyn på individens liv, som grund för den vård hon erbjöds är ett ämne som även 
behandlas av Swain (2004). För att lyckas med detta helhetsperspektiv måste de inblandade 
aktörerna, snabbt och effektivt ha tillgång till varandras information för att därefter planera 
sina insatser gentemot vårdtagaren. Vård- och omsorgsverksamheten, dess enorma 
informationsmassa och brist på ett systematiskt och effektivt utbyte av informationen skapar 
frustration hos de involverade parterna. En frustration som drabbar, inte bara den vårdtagande 
individen och dennes anhöriga utan även vård- och omsorgspersonalen, som måste antingen ta 
beslut utan att ha nödvändig information eller lägga ner en orimlig mängd tid på att anskaffa 
behövlig information. Tid som onekligen skulle vara till större nytta på annat håll och borde 
läggas på vård av vårdtagaren i fråga istället. Denna frustration försämrar vårdtagarens 
livskvalitet lika väl som personalens arbetskvalitet och möjligheter att utföra sitt arbete på ett 
ändamålsenligt sätt8.  
 
Detta är, kort sagt, situationen som dominerar inom vården idag och som blir alltmer ohållbar. 
Den blir alltmer ohållbar då nätverken, oupphörligen blir mer komplexa och 
informationsmängden går mot en oändlighet. Ineffektiva kommunikationsflöden är 
tidskrävande och om de orsakar kostnader i termer av pengar i affärssammanhang är 
förlusterna betydligt allvarligare inom vård och omsorg då det handlar om människors 
individuella hälsa och samhällets kollektiva välbefinnande.  
 
 
 

Design- tänkande, processer och metoder  
 
För att kunna argumentera för huruvida design kan vara en värdefull resurs i sökandet efter 
lösningar krävs det en djupgående förståelse kring design som tankesätt, arbetsprocess och 
arbetsmetod. Stiftelsen Svensk Industri Design har definierat design som ”en arbetsprocess 
för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och 
estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov”9.  
 
Design är således en process som har formats av och anpassats till ett visst tankesätt som 
enligt arkitekten och forskaren Bryan Lawson (1997) designer arbetar efter. Med 
utgångspunkt från detta tankesätt, designtänkande, har det utvecklats vissa arbetsmetoder. 
Man kan således säga att de nämnda arbetsmetoderna har konstruerats utifrån specifika 
tankesätt som dominerar hos designkompetensen. Design kan utifrån, SVID’s definition, ses 
som en värld, där det finns ett samförstånd om att det grundläggande är att hitta lösningar 
utifrån brukarens behov. En fundamental faktor att hålla i minnet, och som kommer att 
belysas ytterliggare under denna uppsats teoretiska avsnitt är att det, i sökandet efter 
lösningar, inte är lösningarna i sig som är det essentiella utan det behov som fordrar lösningar 
och arbetsprocessen som leder till dessa lösningar. Designprocessen är, inom ramen för detta 
synsätt inte fokuserad på lösningen utan utgår från behovet och arbetar sig fram till det som 
till slut blir lösningen10. Processen kan då tillämpas på vilket problem som helst och den 
lösning som väljs ut är endast en av många möjligheter då designprocessen kan resultera i ett 
oändligt antal olika lösningar beroende på vilka behov man utgår ifrån. Denna insikt är en 
förutsättning för att designtänkande och design som arbetsprocess ska få sitt värde. Det är 
denna insikt om design som krävs för att förstå hur t ex SVID kan hävda att design som 
arbetsprocess kan tillämpas inom många nya områden, såsom design av tjänster11.  
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Att arbeta med designmetoder handlar om att ta åt sig designtänkandet för att kunna tillämpa 
designprocessen på olika problemområden och finna brukarvänliga lösningar. De 
arbetsmetoder som har utvecklats inom design syftar till att värna om designtänkandets 
förmågor samtidigt som de sätter struktur på en arbetsprocess som på grund av sin kreativa 
karaktär kan lätt glida in i oreda. Dessa metoder har således både en kreativitetsfrämjande och 
en strukturskapande karaktär.12 
 

”Tänkande är att hålla kaos i rörelse” 
Sören Bondestam 

 
 

Design för utvecklingskraft 

 
Utifrån denna förståelse för design, presenterade Svensk Industri Design och Svensk Form, 
året 2002, ett förslag till ett nationellt program för introduktion av design som ett verktyg för 
produkt- och tjänsteutveckling både inom den offentliga och privata sektorn. Programmet, 
som går under benämningen ”design för utvecklingskraft”, finner sin inspiration i den svenska 
traditionen att utveckla ”produkter och koncept med utgångspunkt från användarens behov”. 
13 2003 beviljade Näringsdepartementet medel för finansiering av nio olika projekt utifrån 
förslaget. Projekten täcker design av varor, tjänster, miljöer och regioner och varje projekt är i 
sin tur indelad i ett flertal underprojekt. Ett av dessa underprojekt är ”Tillit-projektet” som 
befinner sig under projektgruppen ”design för tjänster” och handlar om utveckling av IT-
baserade informationssystem med målsättningen att effektivisera kommunikation och 
samverkan mellan olika aktörer inom vård- och omsorgsverksamheten. Projektets startpunkt 
är Umeå kommun men tanken är att, med tiden konceptet ska sprida sig till övriga delar av 
landet. Tillit-projektet är således källan för den information som kommer att utgöra den 
empiriska referensramen till denna uppsats. Projektets innehåll och resultat kommer att 
redovisas ingående under det empiriska kapitlet. 
 
 
 

1.3 Funderingar och problemdiskussion 
 
 
Att utforska något nytt, att bidra med kunskap som kan göra en skillnad, att utmana sig själv 
är alla orsaker till varför människor väljer att forska kring ett ämne. Men varför vill vi 
egentligen bege oss på denna resa och vad är det som är så intressant med design? Jag är väl 
medveten om att behovet av effektivisering av informationsflöde inom vård- och omsorg är 
endast ett fält bland många där design kan tillämpas. Med detta vill jag varken förringa eller 
åsidosätta nödvändigheten att söka lösningar på samverkansproblemet som drabbar vård- och 
omsorgsverksamheten. Tvärtom är jag i högsta grad medveten om att det är just denna typ av 
problem och angelägenheten att lösa dem som gör att olika arbetsmetoder och kompetenser, 
däribland design får värde. Men genom denna studie avser jag forska kring ämnet design som 
tankesätt, arbetsprocess och metod och i detta sammanhang blir problemområdet, vård- och 
omsorg endast ett instrument genom vilket designens betydelse kan bringas fram i ljuset.  
Detta är viktigt att ha i åtanke då uppsatsens främsta syfte är att forska kring tillämpning av 
design som tanke, process och metod för effektivisering av informationsflödet i ett 
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nätverkssammanhang. Av denna anledning kommer de flesta funderingar och frågeställningar 
att vara orienterade kring information, nätverk och design. 
 
 

 
 
Egen figur: fågelperspektiv på uppsatsens ämnen 

  
 
Om vi börjar beröra ämnet nätverk så dyker det självklart upp funderingar kring vad ett 
nätverk kan vara. Vad består det av? Vilka karaktäristiska drag har det? Hur har det 
utvecklats? Varför har det utvecklats?  Varför är ett nätverk beroende av kommunikation?  All 
kommunikation handlar om utbyte av information men hur flyter information genom ett 
nätverk?  Vad har ett informationsflöde för karaktäristiska drag? Hur kan det konstateras om 
ett informationsflöde är effektivt eller ej? 
 
När man väl insett att nätverkssamhället är ett faktum och behovet av effektivt 
informationsflöde en verklighet så börjar man söka efter metoder för att uppnå denna 
effektivitet. Om designkompetens är en möjlig resurs i detta sammanhang vad är det som gör 
den bättre än andra, mer ”traditionella” resurser? Vad är det som designtänkandet bidrar med 
som andra arbetsmetoder saknar? Vad är design egentligen? 
 
De flesta företag är redan skickliga på produktutveckling men idag befinner vi oss i och rör 
oss allt djupare in i en tjänsteekonomi samtidigt som företagen saknar radikala och innovativa 
tjänsteutvecklingsmetoder14. Företagen, både privata och offentliga, behöver bli skickligare på 
att på ett systematiskt sätt förbättra befintliga tjänster men framförallt utveckla nya. Men hur 
ska företagen motiveras till att se designkompetens som en resurs i detta sammanhang?  
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Med hjälp av figuren till vänster söker jag 
förklara hur jag ser på relationen mellan de 
ämnen som kommer att behandlas under 
uppsatsens gång. Uppsatsens empiriska 
grund är ett nätverkssamhälle som är 
beroende av samverkan och 
kommunikation. Kommunikationen baseras 
på ett utbyte av information som därmed 
format ett informationsflöde. I detta 
sammanhang har det uppstått ett problem 
då informationsflödet är ineffektivt. Av 
olika orsaker är det angeläget att finna 
lösningar på detta problem. Därmed har 
blickarna riktats mot design som en resurs i 
detta sökande efter lösningar. Inom 
begreppet design sammanfattar jag design- 
tänkande, process och metoder. 
Utgångspunkten är ett specifikt tanke- och 
angreppssätt på problem. Detta perspektiv 
kräver att designarbetet ses som en process 
och inom processen har det utvecklats olika 
arbetsmetoder som designkompetensen 
använder sig av. Designmetoderna är 
utformade så att de återspeglar 
designtänkandet och drar nytta av dess 
förmågor. 
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Intressant att studera är även orsaken till varför design som arbets- process och metod 
fortfarande är ett så föga känt ämne. Design, i sin vidare definition är än idag ett främmande 
begrepp för många. Kan det materialistiska klimatet, som företagen verkar i, vara en 
förklaring? Ett klimat där värdet av nästan allt räknas i termer av kronor och ören. Ambitioner 
och målsättningar varierar från företag till företag men främsta måttet på uppfyllelsen av 
dessa ambitioner och målsättningar är och har länge varit pengar. Sättet en aktivitet bedöms 
på säger mycket om vad bedömaren anser vara av värde och det som anses vara av värde har 
stor influens på valet av de medel som används för att skapa värdet. Värt att satsa på för 
dagens företag är, med andra ord, det vars resultat kan mätas i termer av pengar. Alla företag 
är mer eller mindre medvetna om att ju mer värde deras produkter/tjänster skapar desto större 
vinst de driver in och deras ambition är därför att skapa just större värde än konkurrenterna. 
Men de medel som väljs för att uppnå denna ambition är oftast medel som är konkreta och 
lätta att sätta i relation till det monetära resultatet. Man vill se direkta samband mellan sina 
satsningar och de pengar som dras in som resultatet. Design har inte denna karaktär av 
mätbarhet och företagen är av denna anledning obenägna att se det som ett värdeskapande 
process med potentialen att bli ett oerhört värdefullt konkurrensmedel. Hur kan företagen 
motiveras till att investera i design? Om svaret är ökad kunskap hur kan denna kunskap 
produceras? 
 
Om målet är att nå fram till företagen med ett budskap om design som en värdeskapande 
resurs vilka är budbärarna och hur långt har de kommit? Jag vågar nästan påstå att budbärarna 
än så länge endast lyckats föra ämnet design på tal inom en begränsad krets. De befinner sig i 
början på ett första steg men rör sig i rätt riktning för det börjar faktiskt talas om design. Men 
som Eleanor Roosevelt sa om fred så räcker det inte med att tala om den, ”man måste tro på 
den, och det räcker inte att tro på den, man måste verka för den”.  
 
Vi befinner oss således i början på det första steget där det i den akademiska världen och i 
mindre utsträckning även i företagsvärlden börjar talas om design som resurs för produkt- och 
tjänsteutveckling. Det som är kvar är att företagen ska tro på den, och därefter verka för den 
och först när företagen verkar genom den har budskapet nått ända fram. Än en gång får man 
ställa sig frågande till hur detta ska gå till? Vilka medel ska budbärarna använda sig av för att 
nå fram med budskapet? Kan ”design för utvecklingskraft” och de nio projekten vara ett svar 
på denna fråga?  
 
Diskussionen ovan skildrar endast ett fragment av alla obesvarade frågor kring designens 
karaktär och potentialer som ett värdeskapande resurs inom olika verksamheter. Alla dessa 
frågor kan man inte besvara på en sådan kort resa som vi har framför oss. För att resan ska bli 
givande måste vi begränsa oss, inrikta oss på det som för oss är det mest intressanta och 
spännande att utforska. Vi beger oss till nätverkens och designens värld med vetskapen att det 
finns ofantligt mycket att undersöka men med en samtidig medvetenhet att vi måste vara 
någorlunda målinriktade. Den som försöker fånga allt kommer ut tomhänt, därför ska jag i det 
följande klargöra för mig själv och dig vad det är i designens värld som vi kommer att 
utforska.  
 
 
 
 



Inledning 

7 

1.4  Problemformulering och syfte  
 
 
Att vi befinner oss i ett nätverkssamhälle, som blir mer komplext för varje dag som går är nog 
lätt att konstatera. Individer är beroende av samhället, samhället är beroende av sina nätverk 
och nätverken är beroende av utbyte av information. Detta utbyte av information är bristfälligt 
idag inom vård och omsorgsverksamheten och det finns ett akut behov för effektivisering av 
informationsflödet. Denna studie ska undersöka huruvida design- tänkande, process och 
metoder kan betraktas som en värdefull resurs att beakta vid sökandet efter effektivare 
kommunikationslösningar. Uppsatsens syfte är således att ta reda på: 
 
OOmm  oocchh  ppåå  vviillkkeett  ssäätttt  ddeessiiggnnkkoommppeetteennss  kkaann  bbiiddrraa  ttiillll  

eeffffeekkttiivvaarree  kkoommmmuunniikkaattiioonnssllöössnniinnggaarr  iinnoomm  vvåårrdd  oocchh  

oommssoorrgg..    
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2. Metodologisk ansats 
 

 
 
 
 
 
 
Att forska kring ett ämne handlar inte endast om att skapa förståelse och kunskap kring ämnet 
utan även om att förmedla det förskaffade kunskapen till andra. För att kunna förmedla sina 
tankar på ett ändamålsenligt sätt behöver en forskare vara medveten om vikten av att vara 
systematisk och konsekvent i sitt förfarande. En forskares avsikt med att skriva en 
vetenskaplig uppsats är normalt sett att tala om för andra vad hon har kommit fram till vid 
forskning kring ett specifikt ämne15. Detta handlar om kommunikation mellan en sändare 
(forskaren) och en mottagare (läsaren). Det är således forskarens uppgift att använda de 
uttryckssätt och framställningsmetoder som gör uppsatsen lättast för läsaren att läsa och 
förstå.16 Därför är det viktigt för forskaren att först och främst klargöra för sig själv och 
läsaren ur vilket perspektiv han ser studieämnet och på vilket sätt han avser att gå till väga i 
sin strävan att behandla studieämnet samt rapportera sina observationer.  I detta syfte har det 
utvecklats olika arbets- och redovisningsmetoder kring vetenskapliga arbeten. Valet av 
arbetsmetoder är starkt bunden till det ämne som studeras, varje problem bör studeras utifrån 
dess kontext samt forskarens förutsättningar. Därför är det av grundläggande betydelse för 
forskaren att skapa sig en klar bild av den typ av studie hon avser att bedriva. Men, innan jag 
går vidare till att identifiera studiens karaktär och redovisa valet av arbetsmetoder, tillåt mig 
först presentera ett instrument som kommer likt en stjärna leda mig i mitt sökande i att, genom 
denna uppsats, omvandla tillgänglig information och kunskap till djupare kunskap och insikt. 
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2.1  Blooms taxonomi17 
 
Utgångspunkten för många uppsatser är information, upplevelser och intryck. Uppsatsens 
syfte blir då att lyfta upp dessa från simpla iakttagelser, uppfattningar och intryck till 
välanalyserade tankar som producerar djupgående kunskap och förståelse kring ett fenomen. 
Den ursprungliga informationen vävs med ny information och byter karaktär under uppsatsens 
gång. Informationen kan liknas vid råmaterial som genomgår en process för att omvandlas till 
en färdig produkt. Av denna anledning återges och behandlas informationen på olika sätt 
under olika faser av uppsatsskrivandet. Ett instrument för att illustrera hur informationen 
hanteras och utvecklas mot det slutliga syftet är Blooms taxonomi. Denna taxonomi togs fram 
av Benjamin Bloom, en pedagogisk psykolog vid universitet i Chicago. Blooms taxonomi 
syftar till att skildra olika abstraktioner i lärandet, den tankemässiga utvecklingen. Denna 
taxonomi återger lärandet i sex hierarkiska steg med kunskap som första steget. Kunskap 
handlar om att den studerande kan återge fakta som hon/han har memorerat sedan tidigare. 
Nästa steg är förståelse där den studerande kan identifiera relationer och samband i det 
informationsmassa hon/han har anskaffat. Tredje steget är tillämpning där den studerande kan 
tillämpa sina kunskaper inom nya områden. Det fjärde steget är analys och handlar om att den 
studerande lyckas bryta ner en helhet i dess beståndsdelar och peka ut de viktigaste delarna. 
Det femte steget är syntes och innebär att den studerande kan, med hjälp av sina förskaffade 
kunskaper skapa något eget, som t ex förena och relatera begrepp på ett nytt sätt. Det sjätte 
och sista steget är värdering och kretsar kring värdering av ens eget arbetssätt och resultat. Att 
granska huruvida de ursprungliga frågeställningarna har besvarats på ett ändamålsenligt sätt, 
om motsättningar och motsägelser har lyfts fram och behandlats, att uppfattningar och 
bedömningar har utvecklats och att en slutsats utifrån uppsatsens syfte har klargjorts. 
 
Utifrån Blooms taxonomi har jag utvecklat en modell för hur jag ämnar gå tillväga i mitt 
sökande efter lärande. Något som bör bevaras i tanken är att de olika faserna inte behöver 
genomföras efter en strikt inbördes ordning. Inte heller genomförs de i isolation i förhållande 
till varandra utan dessa faser bör ses som nödvändiga aktiviteter att utföra för att uppnå 
anskaffa djupare kunskap och insikter. Fasernas genomförande ska anpassas till studieämnet 
och gränserna dem emellan är ofta vaga och överträdelser är endast naturliga. Att samla in 
information och fakta kring det ämne som ska studeras är en grundläggande förutsättning för 
fortsatt arbete. Under denna fas genomgår jag som forskare en parallell studie av tillgänglig 
litteratur och empiriskt material. Denna process leder till nästa fas där mitt mål är att förstå 
och strukturera den information jag har till hands för att kunna bestämma det material som jag 
senare använder för analys. Detta innebär att informationen från det empiriska fältet kring 
Tillit-projektet samlas ihop och struktureras för en mer hanterbar tillämpning. Utöver detta 
kommer jag att, genom denna process, välja den teoretiska referensramen. Under 
tillämpningsfasen börjar jag koppla ihop teori och empiri och forma en och samma 
informationsmassa för att samtidigt kunna utföra en analys av denna informationsmassa. 
Analysfasen tillsammans med syntesfasen är de avgörande stegen mot lärande. Under dessa 
faser avser jag att binda ihop alla lösa trådar till ett starkt och unik rep av kunskap som blir det 
bidrag denna uppsats lämnar efter sig. Värderingsfasen är närvarande under hela arbetets gång 
och kommer att fungera som en kritisk röst för att hålla mig uppmärksam på att jag verkligen 
gör det jag borde göra och gör det på ett så korrekt sätt som möjligt. Följande figur illustrerar 
de olika faserna i Blooms taxonomi till vänster, min egen tolkning av dessa faser i mitten och 
deras kapitelmotsvarighet i denna uppsats till hög
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Egen figur: 2.1 Tillämpning av Blooms taxonomi 

 
 
Nu när detta viktiga hjälpmedel har presenterats är det dags för mig att ta nästa kliv framåt i 
processen och fortsätta detta metodologiska avsnitt genom att skildra studieämnets karaktär 
och dess placering inom en lämplig studiekategori. Metodprocessen fortsätter sedan med en 
redogörelse för val av vetenskapligt tillvägagångssätt vid integrering av empiri och teori. 
Detta följs av en beskrivning av kvalitativa intervjuer som främsta metoden för insamling av 
empirisk informations. Därefter stiftar jag bekantskap med två viktiga begrepp; validitet och 
reliabilitet som ska bidra med värdering av uppsatsen. Metodavsnittet avslutas med en kort 
källkritik för granskning av de olika informationskällor som har nyttjats under denna uppsats.  
 
 
 

2.2 Studiens Karaktär 
 

 
FoU: att med hjälp av befintlig kunskap producera ny 
 
Det förekommer många olika typer av studier och undersökningar och av denna anledning är 
det klokt att i ett första steg redogöra för vilken typ av studie man avser att bedriva. Patel & 
Davidson (2003) skildrar tre typer av studier; utvecklingsarbete, utredning och forskning. 
Trots att gränserna dessa tre emellan är otydliga förekommer det vissa utmärkande skillnader. 
Första skillnaden kan göras med avseende på hur studien förhåller sig till produktion och 
utnyttjande av kunskap. Även om produktion av kunskap är det primära syftet med både 
utredningar och forskning skiljer de sig åt i sin relation till teori. Utredningar är mer, eller 
endast, fokuserade på empiri medan forskning oftast har sin utgångspunkt i vetenskapliga 
teorier och har på detta vis en betydligt större teoretisk förankring. Produktion av kunskap är 
ofta även en väsentlig del av ett utvecklingsarbete vars syfte är att producera kunskap när det 
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råder brist på kunskap eller när det behövs mer specifik kunskap för det område som 
utvecklingsarbetet gäller. När man befinner sig i en sådan situation kombineras 
kunskapsproduktion med utnyttjande av kunskap i samma arbete. Denna typ av arbete kallas 
för forsknings- och utvecklingsarbete och förkortas FoU. 18 
 
Syftet för denna studie är att producera kunskap inom ett specifikt område, design som 
process, metod och tankesätt, där det förekommer en brist på kunskap. För att uppnå detta 
syfte fordras utnyttjande av befintlig kunskap som vävs in i nyfunnen kunskap. Dessa faktorer 
definierar en forsknings- utvecklingsarbete som därmed blir benämningen på denna studie.   
 
 

Studiens explorativa karaktär  
 
”Begreppet metod syftar på sättet att göra något i relation till något som skall uppnås”19. 
 
Forskningsmetoder är metoder genom vilka kunskap uppnås. Därför kan man dra slutsatsen 
att synen på kunskap och den typ av kunskap som forskaren vill uppnå med hjälp av 
metoderna är avgörande för valet och värdering av dem. Vidare är synen på vilken kunskap 
man vill uppnå direkt kopplad till det man vill uppnå kunskap om20.   
 
En utredning eller forskningsprojekt ger tillförlitliga resultat om den följer vissa spelregler. 
Dessa spelregler är ovannämnda forskningsmetoder som innefattar allt ifrån hur man väljer 
forskningsobjekt, hur forskningsobjektet undersöks, rönen tolkas och sammanställs till hur det 
slutliga resultatet redovisas21. Man kan säga att det tillvägagångssätt, metodik, som väljs 
kommer att vara närvarande i och foga samman studiens olika avsnitt. Metodiken är inte 
enbart närvarande i själva rapporten, som är den skriftliga versionen av studien, utan fungerar 
som en orienteringskompass som vägleder forskaren från första iden som kläcks i tanken till 
den muntliga presentationen. Den skriftliga rapporten är endast en del av arbetet som 
påverkas av metodiken, visserligen den viktigaste men likväl endast en del. På detta vis blir 
metodiken en process vars syfte är att föra in tydlighet, trovärdighet, koherens och struktur i 
studien från början till slut.  
 
En forskare som ser metodiken som en process, snarare än något som görs i början av studien 
för att sedan läggas åt sidan har insett värdet av att se metodiken som ett instrument för att 
uppnå sitt syfte. När detta sedan är ett faktum bör man utifrån olika, för undersökningen 
specifika variabler välja lämplig metodik eller som Rubenowitz (1980) kallar det, spelregler. 
Enligt honom beror valet av dessa spelregler främst på undersökningens syfte, det är således 
syftet som avgör undersökningsmetodiken. Bland olika typer av undersökningar beskriver han 
den explorativa typen vars syfte är att belysa ett okänt område. Denna typ av studie engagerar 
man sig i endast då det förekommer en brist på kunskapsmassa inom ett område som gör att 
forskaren befinner sig på en mer eller mindre ”jungfrulig” mark menar Rubenowitz. 
Explorativa studier bedrivs när det finns luckor i vår vetande kring ett ämne och syftar till att 
samla in så mycket kunskap som möjligt. Det handlar om att studera ett problemområdes 
allsidighet och belysa kunskap som är ämnad till att ligga till grund för vidare studier. Detta 
innebär, enligt Patel & Davidson (2003) att idérikedom och kreativitet är centrala inslag i den 
explorativa studien. Idérikedom och kreativitet behöver ett klimat där forskaren har stort 
manöverutrymme och detta kan vara orsaken till att explorativa undersökningar är ringa 
styrda och forskaren söker istället att ”likt radar”, såsom Rubenowitz anger, examinera hela 
området och registrera de utslag som för forskaren är av intresse.  
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Kunskapsmassa och dess mängd inom ett visst område är således avgörande för om en 
undersökning kan klassificeras som explorativ eller ej. För att kunna placera den aktuella 
studien inom detta perspektiv bör jag redogöra för de karaktärsdrag som kvalificerar den som 
just en ”explorativ studie”.  
 
Under inledningen till denna uppsats berördes tre ämnen som kommer att behandlas under 
uppsatsens gång. Dessa ämnen var, som bekant; design, nätverk och kommunikation. Inom 
nätverksområdet är kunskapsmassan relativt stor, och detta gäller även 
kommunikationsområdet. Denna kunskapsmassa gör en studie enbart inom nätverk och 
kommunikation mindre explorativ. Dock har det område jag avser att studera en stark 
explorativ karaktär ty det behandlar en hybrid av design, nätverk och informationsflöde. 
Denna hybrid täcker ett område som kännetecknas av just ”jungfrulighet” där 
kunskapsmassan är minimal och ger mig som forskar stora möjligheter att utforska och 
upptäcka. Med denna motivering anser jag denna studie vara i högsta grad explorativ och 
denna synpunkt kommer att prägla mitt val av tillvägagångssätt, min metodik. Studien får 
således benämningen explorativ forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
 
 

2.3 Deduktion, Induktion och Abduktion 
 
Valet av arbetsmetod får störst influens vid integrering av två olika informationsmassor, 
nämligen teoretiska och empiriska. Många forskare arbetar med att producera teorier och 
tankar för att förstå verkligheten och därigenom skapa bättre förutsättningar för att kunna 
påverka och förändra och vara med i dess konstruktion. Dessa teorier bygger på data och 
information som har samlats in från den bit av verkligheten, den företeelse som forskaren 
studerar. Detta blir teoriernas underlag och kallas för ”empiri”. Det är forskarens ansvar att 
relatera och integrera teorierna och empirin till varandra i ett explorativt forsknings- och 
utvecklingsarbete. För att lyckas med detta gör denne klokt i att bekanta sig med tre centrala 
begrepp; deduktion, induktion och abduktion. Dessa tre begrepp representerar alternativa 
ansatser för en forskare att närma sig ett studieområde och förmå att relatera och integrera 
teori och empiri. Utifrån studies explorativa karaktär och behovet för en parallell studie av 
teori och empiri har jag identifierat det abduktiva angreppssättet som det mest ändamålsenliga 
för denna uppsats.  
 
Alternativ nummer ett handlar om att följa bevisandets väg och kallas för en deduktiv 
utgångspunkt. Detta alternativ kännetecknas, menar Patel & Davidson (2003) av att forskaren 
utgår från allmänna principer och befintliga teorier för att sedan dra slutsatser om den 
studerade företeelsen.  Det andra alternativet är den induktiva ansatsen som utgår från en 
mängd olika fall. När ett och samma samband upptäcks och påträffas i samtliga fall dras 
slutsatsen att sambandet är generellt giltigt.  
 
Likt induktionen utgår abduktion från empiriska fakta och tar likt deduktion hänsyn till 
teoretisk förförståelse. Analys av empirin varvas med litteraturstudier och användandet av 
tidigare dragna teorier. Men denna teoristudie syftar inte till att mekaniskt tillämpa etablerade 
teorier på nya empiriska fall utan teorierna ses som hjälpmedel för forskaren att orientera sig 
för att lättare kunna upptäcka nya mönster och säregenheter hos det studerade fenomenet. 
Empirin tolkas med hjälp av teorin när detta är möjlig och när teorin inte klarar av att förklara 
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empirin så omformas teorin och på detta vis omtolkas dessa två ”i skenet av varandra” som 
Alvesson och Sköldberg (2006) beskriver. Den abduktiva ansatsen tar på detta vis hänsyn till 
en relation mellan teori och empiri som varken deduktion, induktion eller en enkel 
kombination av dessa gör.  
 
Som tidigare nämnt är det en explorativ studie som jag avser att bedriva, med syftet att utöka 
kunskapsmassan inom ett föga känt område. Det handlar om att forska kring och tolka en 
verklighet med avsikten att, inte bara förstå eller sätta en teori på prov utan för att genom den 
ökade kunskapen stimulera förändring. Verkligheten, i form av empirin är i centrum och 
teorierna tjänar syftet att göra denna verklighet enklare och mer hanterbar. Med detta 
resonemang närmar vi oss det induktiva arbetssättet, det finns dock även deduktiva inslag i 
mina resonemang. Studien syftar till att undersöka en verklighet som är diffus och svår att 
hantera med enkla metoder. Det handlar om ett samband mellan olika komplexa fenomen och 
för att kunna hantera denna komplexitet går det inte börja från en ände och sluta vid en annan. 
Det krävs en ständig sammanvävning av teori och empiri, dels för att med hjälp av befintliga 
teorier skapa en struktur och förförståelse kring fenomenen och dels för att utifrån empirin 
omformulera torierna som på ett mer giltigt sätt återspeglar verkligheten. Det är således 
undersökningens explorativa och komplexa karaktär som är en avgörande motivationsfaktor 
till användandet av det abduktiva arbetssättet.  
 
 
 

2.4 Kvalitativa intervjuer  
 
 
Valet av datainsamlingsmetod ska utgå ifrån vilken typ av information det är som söks enligt 
Merriam (1988). När forskaren väl bestämt vilken typ av information hon söker är nästa steg 
att ta reda på vilken metod är den mest effektiva för att finna just den sökta informationen. 
Intervjuer väljs således som datainsamlingsmetod, enligt denna författare endast om forskaren 
anser det vara bästa sättet att få fram den sökta informationen. Intervjuer är en personlig 
metod att samla in data med menar Patel & Davidson (2003). De är personliga i den meningen 
att forskaren träffar intervjupersonen antingen ansikte mot ansikte, via telefon eller via någon 
annan direkt kommunikationsmedel. Då det är en explorativ studie som jag avser bedriva 
anser jag att den typ av information, grundmaterial jag söker finns där ute som oplockad frukt 
hängandes på träden. Det krävs att jag går ut dit och samlar på mig så mycket av denna 
information som möjligt, fyller min korg med olika frukter för att sedan komma hem och 
välja ut det bästa och slänga det oanvändbara. För att lyckas med detta har jag identifierat 
intervjuer som den mest lämpliga metoden för insamling av empiriskt material. I denna anda 
har jag valt ut nio individer, som enlig min åsikt, har haft nyckelroller i Tillit-projektet för 
personliga, kvalitativa intervjuer. Dessa individer är: 
 
Projektordföranden PO Söderström 
Projektledaren Eva Bergström 
Ekonomiansvarige Ulla-Britt Lindholm  
Socialtjänstechefen och styrgruppmedlemmen Eva Klingefors  
VDn för det medverkande företaget STT System Stefan Nordin 
Professor vid Umeå Universitetssjukhus och utvärderingsansvarige Gösta Bucht, 
Industridesignern Åsa Nilsson från designföretaget Struktur Design 
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Industridesignern Elin Kolterjahn från Struktur Design 
Projektansvarige Hans Frisk från Stiftelsen Svensk Industridesign 
 
Efter valet av intervjuer som insamlingsmetod måste forskaren ta ytterliggare två faktorer i 
Beatagande. För det första måste forskaren bestämma hur mycket inflytande hon får ha över 
utformning av frågorna och deras inbördes ordning. Genom detta val avgör forskaren graden 
av standardisering. En låg grad av standardisering har varit en förutsättning för insamling av 
rätt information under intervjuerna i denna studie. Som konsekvens har intervjupersonerna 
kunnat svara helt fritt, och med egna ord på samtliga frågor.  
 
För det andra måste forskaren bestämma i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka. Detta bestämmer forskaren genom den grad av struktur hon 
väljer22. Intervjuerna har inte heller haft någon högre grad av struktur då ställda frågor har 
varit allmänna och tillåtit intervjupersonen att uttrycka sig fritt. Flera av intervjupersonerna 
uppmanade mig att styra dem tillbaka om de inte svarade på den ställda frågan eftersom de 
kände att de ibland for iväg med sina tankar. Men för mig var detta inget problem utan snarare 
en nödvändighet för att möjliggöra för ”undangömd” information hos intervjupersonerna att 
komma fram. Då detta är ett nytt område för mig har jag undvikit att ställa för snäva och 
konkreta frågor med rädslan att missa viktig information då svaret på sådana frågor oftast är 
lika snäva och konkreta svar. Denna rädsla för att missa kringliggande information har 
motiverat mig att ställa öppnare och varierande frågor till intervjupersonerna. Samtidigt har 
jag varit väl medveten om att jag måste använda mina frågor som styrmedel för att hålla 
samtalen inom relevant ämnesområde. Av denna anledning har frågorna kretsat kring 
intervjupersonernas roll i Tillit-projektet, projektets bakgrund mål och syfte, resultat, aktörer 
med mera. På detta viss har jag lyckats behålla viss fokus på den typ av information jag har 
sökt samtidigt som jag har hållit dörrarna öppna för andra intryck. 
 

 

2.5 Validitet och reliabilitet23 
 
Begreppet validitet illustrerar huruvida forskaren verkligen studerar den företeelse hon avser 
att studera menar Patel & Davidson (2003). Nivån på validitet kan då stärkas genom relevant 
teoriuppbyggnad, bra mätinstrument och noggrannhet vid själva mätningen. Vid kvalitativa 
studier är målet och ambitionen att upptäcka, tolka, förstå och beskriva ett fenomen. Detta är 
en process vilket innebär att forskaren inte kan på förhand bestämma och räkna ut nivån på 
validitet i sin studie. Istället måste denne ha med sig validitetsfrågan igenom hela 
forskningsprocessen och se till att validiteten stärks vid varje etapp av processen.  
 
Även begreppet reliabilitet får enligt Patel & Davidson en annan innebörd vid en kvalitativ 
forskning jämfört med en kvantitativ. Reliabiliteten inom kvantitativ forskning betecknar 
sannolikheten att samma resultat erhålls om undersökningen görs om på nytt under samma 
omständigheter. Till exempel om man intervjuar en person flera gånger och får olika svar 
varje gång anses intervjun ha en låg grad av reliabilitet. Detta är inte nödvändigtvis fallet när 
det kommer till kvalitativa studier. Kvalitativa studier syftar, som bekant till att förklara och 
förstå uppfattningar. Att en intervjuperson säger olika saker vid olika intervjutillfällen kan 
bero på att denne har ändrat uppfattning, fått nya insikter eller helt enkelt lärt sig något nytt. 
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En kvalitativ forskare kan därmed inte se detta som ett tecken på svag reliabilitet. En 
kvalitativ forskare måste se reliabiliteten mot bakgrund av de unika omständigheter som råder 
vid undersökningstillfället. På detta vis närmar sig reliabilitet det tidigare beskrivna begreppet 
”validitet”, till den grad att många forskare väljer att helt smälta dem samman och låta 
validitet få en vidare innebörd där även reliabilitet är inkluderat. 
 
För att öka min medvetenhet om studiens validitet (i den vidare meningen) gör jag en ständig 
återgång till studiens problemformuleringar och syfte. Den ledande tanken i min strävan efter 
ökad validitet är att det som framförs måste baseras på det som redan är framfört vilket i sin 
tur måste baseras på det forskaren i sitt syfte påstod sig vilja framföra. På detta viss hoppas 
jag kunna med en stark koherens hålla ihop uppsatsen olika avsnitt och uppnå det formulerade 
syftet. I ett ytterliggare försök att höja validiteten, trovärdigheten i denna studie gör jag 
genom denna resa mot mitt formulerade syfte ständiga ifrågasättningar av det som sägs, både 
av mig och av andra.  
 
 
 
 

Källkritik 
 
Värdet av en informationskälla beror på huruvida källan tillgodoser forskaren med korrekt 
information eller kunskap som är relevanta för det frågeställning som studeras. Vidare beror 
informationskällans värde på existerande möjligheter att få fram informationen på ett praktiskt 
och systematiskt sätt enligt Merriam.  Informationen använd i denna uppsats finner sina rötter 
i två kategorier av källor, nämligen primär och sekundär källor. Att särskilja sina källor på 
detta vis är betydelsefull för en forskare för att kunna värdera avståndet till källan och dess 
relevans och trovärdighet.  
 
Primärkällorna är individer som har medverkat i och följt Tillit-projektet under en längre tid 
och har haft roller inom projektet som inneburit, för denna studie, relevant information. 
Projektet har pågått under en längre tid, har ännu inte avslutats och intervjupersonerna är än 
idag, på ett eller annat sätt involverade i projektet. Detta innebär att deras kunskap baserar sig 
på en lång och aktuell process och är av denna anledning både djup och färsk. Med denna 
motivering värderar jag mina primärkällor högt och anser att de tillför uppsatsen en stark 
prägel av trovärdighet.  
 
Vad det gäller sekundärkällor har dessa haft varierande karaktär under det empiriska avsnittet 
respektive det teoretiska avsnittet. Den empiriska studien vilar framförallt på primärkällor 
som redan påpekat. Dock har även en del sekundärkällor i form av broschyrer samt interna 
dokument från Tillit-projektgruppen använts. Dessa källor har jag kritiskt värderat och då med 
främsta betoningen på deras aktualitet eftersom projektet har pågått under en längre period 
och en del dokument har blivit inaktuella. När det sedan gäller uppsatsens teoretiska avsnitt är 
det främst tryckta källor som har utnyttjats. Dessa källor har jag sökt hålla mig kritiskt till 
genom att undersöka författarnas bakgrund samt ställa deras teser i relation till varandra. I de 
fall artiklar och elektroniska källor har använts har jag även där varit mån om att undersöka 
författarnas/utgivarnas bakgrund. Av denna anledning betraktar jag även mina sekundärkällor 
som i högsta grad trovärdiga.  
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3.  Teoretisk 
referensram 

 
 
 
 
 

”Den som söker lärdom utan böcker tappar vatten i ett läckande kärl”  
Austin Dobson 

 
 
Forskare har i alla tider strävat efter djupare förståelse kring olika fenomen och det är några 
av deras tankar och erfarenheter som ska hjälpa mig att reflektera kring vår egen resa, 
fenomenet nätverk och ämnet design. Resan mot förståelse, kunskap och vetande är inte över 
än och under denna teoretiska referensram väljs några av de forskare som får, genom sina 
tankar och teorier slå oss till följe under resterande delen av vår resa.   
 
Vi begav oss ut på en resa till nätverkens värld där olika aktörer hade startat ett projekt i syftet 
att förbättra samverkan mellan de två vårdgivande organisationerna kommun och landsting. 
Det teoretiska avsnittet börjar således med att kort återge det som kännetecknar ett nätverk 
och hur nätverket förhåller sig till information och kommunikation. Den teoretiska 
referensramen fortsätter därefter med behandling av nästa ämnesområde, nämligen design. 
Här börjar vi med en kort beskrivning av vad design är för att därefter skildra 
designprocessen, metoderna och tankesättet på ett mer genomgripande sätt.
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3.1 Nätverk, information och 
kommunikation 

 
 
 
Innan vi går vidare till att beskriva ett organisationsnätverk låt mig att i ett första steg 
kortfattad förklara vad en formel organisation är. Hedberg (1970) beskriver olika typer av 
organisationer som existerat och existerar i vårt samhälle och det för oss intressanta är den 
formella organisationen. Denna kategori av organisationer menar han har den gemensamma 
egenskapen av att ha en bestämd målsättning. Därefter har han, inom den formella 
organisationskategorin identifierat fyra typer av organisationer varvid en av de är intressant 
att beskriva inom kontexten för detta arbete. Det handlar om det som Hedberg kallar för 
”serviceorganisationer”, vars ”huvudsyfte är att betjäna sina klinter genom att kunna ge dem 
den bästa formen av tjänster”24.  Som exempel på denna typ av organisationer nämner han 
socialvårdande organisationer, vård och skolor.   
 

 

 
Nätverket som organisationsform växer fram 
 
Begreppet nätverk används i olika sammanhang och ett för oss intressant användningsområde 
är inom organisationer. Hur är en organisation uppbyggd, vilka är dess intressenter, aktörer 
och på vilket sätt är dessa aktörer kopplade till varandra?  
 
Johnson (1994) har behandlat fenomenet nätverk i organisationssammanhang i förhållande till 
hierarkin. Han menar att hierarkierna har förlorat terräng till den nya organisationsformen 
nätverk som ett resultat av det han kallar ”kunskapsrevolutionen”. Med detta menar han att 
utbildade människor med en hög kunskapsnivå inte tillåter sig styras av auktoriteter. En annan 
aspekt av kunskapsrevolutionen är informationsteknikens snabba utveckling. Dessa faktorer, 
tillsammans med en del andra gör att organisationer, både privata och offentliga, inte längre 
kan organisera sina verksamheter utifrån hierarkiska pyramider.  
 
 

Nätverk vs hierarki 
 
I sitt jämförande studie mellan hierarki och nätverk finner Johnson (1994) det svårare att 
beskriva och analysera nätverk eftersom ”de är vanligtvis informella och mycket 
föränderliga”25. Detta till trots har han identifierat vissa grundläggande skillnader mellan 
nätverk och hierarki och dessa skillnader har han sammanfattat i sex punkter. Den första är 
graden av struktur, den andra förhållandet till kunskap, den tredje relationen till auktoritet, 
den fjärde relationen till information, den femte förhållandet till förutsägbarhet och den sjätte 
och sista synen på aktörerna i nätverket26. 
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• Inom hierarki är målet för individer att uppvisa styrka, makt, stabilitet och ordning. 

Inom nätverket vill man snarare agera i det fördolda eller framstå som icke-etablerad. 
• Inom hierarkin är den kritiska kunskapsmassan samlad kring en relativt liten grupp av 

personer inom verksamheten. I ett nätverk gäller det motsatta där den relevanta 
kunskapen finns hos en relativ stor del av, för verksamheten nödvändiga individer. 

• Inom hierarkin önskar människor fast vägledning eftersom de känner en hög nivå av 
osäkerhet. Inom ett nätverk däremot är människor vana att ta ansvar och agera 
självständigt. 

• Inom hierarkin är överföring och bearbetning av information knuten till glesa 
informationsnät. Informationsnätverken i ett nätverk är rikt förgrenade och det finns 
stora möjligheter att överföra och bearbeta information.  

• Inom hierarkin värdera enhetlighet högt och förutsägbarheten är god och. Inom 
nätverk är förutsägbarheten låg och därmed behovet för flexibilitet högt. 

• I hierarkin det viktiga är att behandla människor som jämlika objekt, som likvärdiga 
föremål för regler, förmåner eller pålagor. I ett nätverk det viktiga är att behandla 
människor som jämlika subjekt, som likvärdiga aktörer i dynamisk samverkan. 

 
 
På detta vis gör Johnson (1994) en jämförande analys mellan den hierarkiska 
organisationsformen och nätverk som organisationsform. Han fortsätter därefter med att 
beskriva tre olika typer av nätverk och bland dessa hittar vi den, för detta arbete, mest 
intressanta. Det handlar om nätverk inom ett företag eller förvaltning, informella 
organisationer som arbetar inom en organiserad hierarki. För att göra det enklare att förstå kan 
man titta på en hierarkisk organisation och inom den organisationen finns det olika 
arbetsgrupper och dessa arbetsgrupper blir då ett nätverk inom den hierarkiska 
organisationen.27  
 
Fenomenet nätverk har även behandlats av Grenier & Metes (1992) där dessa författare på ett 
mer detaljerat sätt beskriver nätverkets beståndsdelar. De bygger sina resonemang på en 
nätverksmodell utvecklat av ”The Networking Institute”28 där nätverk framställs som en 
organisationsform bestående av fem olika element. Dessa element som bygger upp nätverket, 
är inbördes relaterade och går under benämningarna; noder, länkar, syfte, ledarskap och 
fördelar. Relationen och interaktionen mellan dessa element motiverar och stödjer de 
interpersonella kommunikationerna inom nätverket och skapar förutsättningar för ett bättre 
utförande av grupparbete menar Grenier & Metes. Noder är de platser, punkter där 
deltagandet i ett nätverk sker. Ett nätverk består således av olika noder och för att nätverket 
ska hålla samman måste dessa noder vara kopplade till varandra på ett eller annat sätt. Det är 
här som nätverkslänkar kommer in i bilden för att hålla samman noderna. Inom datanätet är 
det apparater som är länkarna medan i ett organisationsnätverk kommunikationslänkarna 
utgörs utav de relationer som finns mellan de mänskliga aktörerna.29 Inom en organisation 
kan noderna t ex bestå av olika enheter medan länkarna blir enhetscheferna eller andra aktörer 
som på något sätt kopplar ihop de olika enheterna.  
 
Nästa element i denna nätverksmodell är nätverkets syfte. Ett tydligt och synligt syfte är av 
avgörande betydelse för att ett nätverk ska fungera optimalt. Syftet fungerar som ett rationellt 
verktyg för att bestämma vilka noder som bör ingå och genom vilka länkar dessa noder bör 
kopplas ihop. Om ett nätverks framgångar mäts i termer av huruvida organisationens mål har 
uppnås eller ej, är ett tydligt syfte med nätverkets existens avgörande för att kunna sätta detta i 
relation till de uppnådda resultaten. Organisationer består, menar Grenier & Metes (1992) av 
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en grupp individer som arbetar ihop för att uppnå specifika mål och om det inte förmedlas en 
stark känsla av det övergripande syftet eller målet är det troligt att man strävar åt fel håll. Det 
bidrag som individerna lämnar, de beslut som fattas och den information som utbyttes 
kommer inte att vara samstämmig med det som är bäst för gruppens/organisationens 
övergripande målsättning. Det är mer troligt att de ”impede than to impel progress”, 
motverkar än att gynnar utveckling, menar Grenier & Metes30.  
 
Det fjärde elementet i ett nättverk är ledarskap och enlig Grenier & Metes är det varken 
administration eller kontroll utan ledning som är nyckelfaktor för en nätverksledning. I denna 
mening tillgodoses ledarskap av en eller flera personer vars roll är att hålla nätverkets syfte 
klar och tydlig i alla tider och se det som sin huvuduppgift att bryta ner barriärer som kan 
hämma en effektiv samverkan mellan nätverkets länkar, aktörer. Det femte och sista 
elementet är de fördelar som nätverket medför för både gruppen/organisationen som helhet 
och individerna som den består av. Att klargöra dessa fördelar är ett måste för att kunna 
förstärka, eller tom rättfärdiga nätverkets ändamål menar Grenier & Metes. 
 
Genom en väldesignad kommunikationsinfrastruktur förskaffar sig en organisation 
möjligheten att kunna reducera barriärer mellan individer inom nätverket. Ytterliggare en 
grundläggande faktor som Grenier & Metes åberopar är att det är individerna som är 
engagerade i det specifika nätverksarbetet som bäst vet vilken typ av information som behövs 
och vilka moment av arbetet som behöver prioriteras. Det självklara resultatet av detta blir att 
just dessa individer har de rätta förutsättningarna för att kunna avgöra vilka 
nätverksapplikationer som är de mest produktiva för verksamheten. Det är visserligen 
ledningens uppgift att bestämma om det ska finnas en nätverksdesign och vilka mål och 
utvärderingsmöjligheter designen måste ha. Däremot, anser Grenier & Metes att det är av 
avgörande betydelse att individerna inom nätverket, de som är involverade i själva arbetet 
tillåts medverka i designen av nätverket.  
 

  

 
Att vi befinner oss i en tid där nätverksfenomenet breder ut sig och relationer både inom och 
mellan organisationer blir alltmer komplexa är för många ett faktum. Nätverk behöver starka 
förbindelser mellan de ingående aktörerna för att fungera optimalt som Grenier & Metes 
(1992) anger. En förbindelse mellan två skilda aktörer handlar om kommunikation dessa två 
emellan och kommunikationen blir, på detta vis en grundläggande förutsättning för nätverkets 
existens.  
 
Det måste utvecklas någon slags översiktsbild eller modell över den värld inom vilken 
individer arbetar för att alla inom nätverket ska få samma bild av arbetets mål och syfte, anser 
Grenier & Metes. ”A common framwork of beliefs and vision is necessary at some level, or 
else there’s no sense of progress”.31En arbetsgrupp, organisation måste ha vissa regler, 
procedurer och mål att förlita sig på för att kunna arbeta tillsammans menar författarna. Detta 
uppnås endast genom ett effektivt utbyte av information tvärsigenom hela organisationen. 
Nätverksaktörerna delar med sig av information endast om de litar på varandra och har tilltro 
till den mottagna informationen. ”Trust is the strongest weapon we have against 
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communication barriers; indeed, trust is largely the letting go of communication barriers we 
have built” .32 
 
 
Varför behövs information? 
  
Hedberg (1970) sätter information i relation till individer och organisationers beslutsprocesser 
och menar att det förekommer ett antal överväganden varje gång ett beslut ska fattas. Han 
refererar till Simons indelning av beslut i två olika kategorier, baserade på graden av rutin och 
struktur. Ena kategorin innehåller hård programmerade beslut som t ex rutinanskaffning av 
kontorsmaterial. Sedan har vi den andra kategorin som är de icke-programmerade besluten. 
Dessa är oftast av grundläggande och oåterkallelig karaktär som t ex beslut om tillverkning av 
en ny produkt eller tagna beslut vid avtalsförhandlingar. Dessa två kategorier befinner sig på 
extremiteter av en skala och mellan dem kan självfallet variationer förekomma och 
information är av grundläggande betydelse i beslutssammanhang, enligt Hedberg då den utgör 
underlaget till beslutsfattandet.33  
 
 
 

Kommunikation 
 
”Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikation som 
utgör grunden för dessa relationer”34 
 
Kommunikation är basen för identitetsskapandet och mötet med andra människor framhåller 
Nilsson & Waldemarson (1994) och därmed även en grundläggande förutsättning för en 
fungerande och effektiv arbetsgrupp. Ordet kommunikation har sina rötter i det latinska ordet 
communicare som innebär att ”något blir gemensamt”. 35 Att kommunicera är då, enligt dessa 
författare att prata och agera i förhållande till varandra. Kommunikation är i deras mening en 
process där individer utbyter budskap med varandra och på det viset påverkar varandras 
förväntningar och attityder vilka i sin tur påverkar framtida utbyten, förväntningar och 
attityder.36 
 
Kommunikation är utbyte av information som sker genom en kanal och valet av 
kommunikationskanal påverkas av två saker, dels kanalkvaliteten och dels kostnaden för bruk 
av kanalen. Hedberg refererar till Ramström och anger att en kanals kvalitet utvärderas utifrån 
dess reliabilitet och kapacitet. Reliabiliteten är nära kopplad till störningar som kan uppstå i 
en kommunikationskanal då en låg reliabilitet påverkar den överförda informationens 
riktighet och precision.  ”Ju högre reliabilitet desto större överenskommelse mellan avsänd 
och mottagen information.”37 Det som bestämmer en kommunikationskanalens kapacitet är 
hur väl den lyckas överföra informationen i fullständig form. I detta avseende kan man t ex 
göras en jämförelse mellan ett SMS där ett begränsat antal tecken kan överföras per 
meddelande och ett email där kapaciteten är betydligt större.  
 
Även Grenier & Metes (1992) behandlar ämnet kommunikationskanaler men då under 
benämningen ”Communication media” och menar att vissa typer av kanaler är mer lämpliga 
för vissa typer av informationsutbyte än andra. Kanalen för informationsutbyte ska väljas dels 
utifrån typen av information och dels utifrån den kontext inom vilken informationen tas emot, 
”the receptor context”. De menar vidare att kommunikation är mottagarorienterad och att 
"nothing is shared unless the message is recieved ” 38.  
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Störningar i Kommunikation 
 
Likt Nilsson & Waldemarson menar Grenier & Metes (1992) att kommunikation är något som 
sker ständigt och att själva utmaningen ligger i att skapa effektiv kommunikation. Effektiv 
kommunikation kan t ex ses som en utbytesprocess där människor når andra människor som 
är i behov av tillgång till den senaste informationen. Att kommunicera effektivt menar de 
kräver en uppskattning för andra åsikter och perspektiv från både sändaren och mottagarens 
sida. 
 
Oavsett vilken typ av kommunikation det handlar om är olika typer av problematik en del av 
kommunikationsprocessen. Att behandla några av de vanligaste problemen som uppkommer i 
samband med kommunikation är en nödvändighet för att skapa sig en så klar bild av 
kommunikationsprocessen som möjligt. En kategori av kommunikationsstörningar kallas av 
Grenier & Metes (1992) för barriärer till kommunikation. Dessa författare börjar sina 
funderingar med att konstatera att informationsutbyte skapar värde för organisationer genom 
att möjliggöra en distribution av arbetsuppgifter. Författarna ställer sig då frågande till varför 
kommunikation inte sker oftare om man vet att den skapar värde. ”If information sharing is 
so good for us , why arn’t we all doing it?”. 39 Svaret på denna fråga blir då att den första 
självklara barriären för kommunikation är ”vi” och ”de” indelningen vilket innebär att var och 
en av oss skiljer sig från andra både som grupp och individer. När vi sedan försöker utbyta 
information manifesterar sig dessa olikheter genom, intentioner, referenssystem och 
värderingar. Olikheter blir till barriärer och när vi möter på barriärer som vi inte förstår oss på 
agerar vi normalt sett på ett opassande sätt argumenterar författarna. Ett sätt att reagera på 
dessa barriärer är genom kraft, ”we turn up de volume”40. När varken skrik, bönfall eller hot 
för fram budskapet skapas det en frustration och vi antar att det är mottagarens brister som 
orsakar detta kommunikationsmisslyckande. I extrema fall bygger vi upp våra egna barriärer 
och sätter punkt för kommunikationen. Barriärer måste diskuteras, menar författarna eftersom 
en medvetenhet om deras existens och karaktär är första steget mot att övervinna dem. Att 
övervinna barriärerna medför en effektivare kommunikation och därmed även en effektivare 
informationsbaserade distribuerat arbete är deras slutsats.  
 
För att förstå barriärernas natur har Grenier & Metes (1992) på ett detaljerat sätt beskrivit fyra 
centrala barriärer till kommunikation; komplexitet i nätverken, mänskliga olikheter, skillnader 
i kommunikationsmedia och kulturella ”infolects”. 
 
Om man föreställer sig ett nätverk så är varje individ som länkar ihop nätverket en möjlighet 
för kommunikationsbarriär påpekar Grenier & Metes. Det finns nästan en exponentiell 
relation mellan potentialen för barriärer och antalet människor i ett nätverk hävdar författarna 
med argumentet att länkarna i ett peer-to-peer nätverk växer i en hastighet enlig följande 
formel: n x (n-1)/2, där n är lika med antalet människor i nätverket. Som ett exempel nämner 
de att länkarna i ett nätverk med 10 000 människor närmar sig 50miljoner. Dessa länkar 
skapar en stor potential för barriärskapande olikheter.41  
 
För att illustrera hur lätt komplexitet kan skapas i ett nätverk föreslår de att man ska lägga tio 
10 personer till en grupp av 10. På detta vis har man ökat antalet människor, noder med 10 
personer vilket inte låter förvånansvärt. Informationsutbytespotentialen, länkarna har däremot 
utökats från 45 (10x (9/2)) till 190 (20x (9/2)). Detta innebär att om informationen tidigare 
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kunde utbytas på 45 sätt inom gruppen med 10 medlemmar är det nu möjligt att utbyta den på 
190 sätt inom gruppen med 20 medlemmar. De 149 nya länkarna som har skapats måste 
designas och underhållas om informationsutbytet ska förbli framgångsrik betonar författarna. 
 
Nästa typ av barriärer uppstår till följd av mänskliga olikheter menar Grenier & Metes (1992). 
Om man ser objektivt på skillnader borde dessa indikera kontrast och inte orsaker till 
bedömningar för att avgöra vilken enhet är bättre eller sämre än den andra anser de. Men 
människor är subjektiva i sin natur och en brist på objektivitet menar författarna skapar 
barriärer som i sin tur hämmar ett effektivt samarbete.  
 
Kommunikationsmedel, eller media som Grenier & Metes kallar det är en annan faktor som 
kan skapa barriärer. När det gäller distribuerat arbete, t ex förstärks problemet med ömsesidig 
förståelse och tolkning av information till följd av en frånvaro av visuell återkoppling. 
Ansikte-mot-ansikte kommunikation kan t ex ske mellan människor utan att de har ett 
gemensamt språk. Här har individerna möjlighet att nicka, använda sig av handrörelser med 
mera. Dessa är endast några av de verktyg som finns tillgängliga i ett ansikte-mot-ansikte 
kommunikation, något som enligt dessa författare är otillgängliga för grupper av individer 
som samarbetar utanför en visuell räckvidd.  
 
Den fjärde och sista kommunikationsbarriären som tas upp av Grenier & Metes är ”infolects”. 
Infolekter är något som författarna jämför med dialekter där man har samma språkliga bas 
men vissa ord kan ha olika innebördor. Infolekter kan således ses som analogier till 
språkdialekter menar de och handlar om grupper av människor som, på grund av sina roller, 
yrke eller tillhörighet har liknande tolkningar av en specifik information. Problem, eller 
kommunikationsbarriärer uppstår inte inom en infolekt utan först när två eller flera infolekter 
ska kommunicera. Problemet har en egen karaktär i den mening att informationen som 
utbyttes är inte helt obegriplig för en annan infolekt men kan tolkas olika.  
 
”In some places in the United States, people ask if you want your groceries put ‘in a sack’. In 
other places tour groceries would end up ‘in a bag’”. 42 
 
 
 
 
 

3.2 Design: tankesätt, process och metod 
 
 
Detta avsnitt börjar med en inledning till ämnet design där syftet är att söka en definition på 
design. Därefter kommer en kort beskrivning om hur designens roll har kommit att förändras 
för att därefter skildra den typen av problem som designer normalt sett handskas med i sitt 
arbete. Sedan kommer skildringar av designkompetensen, designprocessen, designmetoder 
och avslutningsvis behandlas även design som tankesätt.  
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För Rune Monö (1997) kan design ha olika betydelser; dels kan det vara ett objekts egenskap, 
’att klänningens design är väl genomtänkt’, dels kan det vara resultatet av en aktivitet, ’att 
klänningen är en välgenomtänk design’, eller så kan det vara aktiviteten själv, ’det tog långt 
tid att designa klänningen’. Fundersam över vilken av dessa betydelser är den ’korrekta’ 
kommer Monö fram till slutsatsen att det sällan, om inte aldrig går att finna en enda unik och 
ostridig definition för att beskriva en företeelse från verkligheten. Personlighet och kulturen 
hos den individ som brukar definitionen samt situationen inom vilken detta sker förändrar 
betydelsen i samma takt som tiden passerar och samhället förändras. Han menar att vi 
människor, av denna anledning accepterar det faktum att många ord har flera olika 
betydelser.43 
 
“In other words different meanings can exist alongside each other. A particular definition is 
chosen in the hope that it will be considered reasonable and usable in certain 
circumstances.” 44 
 
Även arkitekten och forskaren Bryan Lawson (1997) ställer sig frågande till huruvida vi 
verkligen behöver en enkel definition av design eller om vi helt enkelt borde acceptera att 
design är: ”a too complex matter to be concluded in less than a book”45. Hans sluttanke blir 
att vi förmodligen aldrig kommer att finna en enda tillfredställande definition och att sökandet 
förmodligen är mer intressant än själva fynden.46 I detta sökande efter en möjlig definition på 
design har han föreslagit att begreppet design ska ses både som ett verb och ett substantiv. 
Verbet refererar till arbetsprocessen medan substantivet betecknar slutprodukten47. Denna syn 
på design är något som vi känner igen från Monös (1997) beskrivning av design. Utöver dessa 
två författare har design skildrats som både slutprodukt och arbetsprocess av en rad olika 
författare som, bland andra, Cross, Press & Cooper och Julier. 
 
 

Den objektcentriska designen 
 
Enligt designprofessorn Guy Julier (2004) har designens historia dominerats av individer och 
grupper av individer som har strävat efter att särskilja design från andra kommersiella och 
kulturella verksamheter. I denna strävan har de försökt att identifiera designverksamheten 
som någonting som tillgodoser saker, bilder, ord och platser med ”added value”, något slags 
extra värde. Som konsekvens har design blivit en rad produkter, platser och tjänster som har 
formats genom professionella designers ingripande. Här refererar design inte till den ändlösa 
mängden objekt som formas och brukas i det vardagliga livet och som inte bär på något 
kulturellt värde menar Julier. Design har då genom historien, först och främst presenterats 
genom individuella designers prestationer, genom estetiken och ideologin om modernism 
samt via objekt av en viss typ. Detta är förklaringen menar Julier till att så sent som 1994 
produktdesign täckte endast åtta procent av designekonomin, en siffra som täcktes främst av 
möbelindustrin.48  Med referens till Bourdieus föreställningar om kulturell kapital menar 
Julier att design, genom designernas strävan att särskilja sig, har varit en produkt som burit på 
ett kulturellt värde, skillnaden mellan bildad och vulgär smak. På detta vis har design 
medvetet skapat sig ett förutbestämt värde, att kalla ett objekt för designad innebar 
automatiskt att det bar på ett visst kulturellt värde. Design förenade således kultur och 
ekonomi.49 Det designade objektet har då fått bära alla aspekter av designen, både produktion 
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och distribution. Detta innebär att det fysiska objektet som idag ses som designprocessens 
produkt har fått stå för alla aspekter av designaktiviteten, ”as if they exist in it”50 
 
Detta perspektiv på design menar Julier (2004) inte längre är giltig utan idag har design 
tilldelats en ny roll, den sträcker sig till att innebära mer än bara en aktivitet som medför 
”added value” för en vara. På detta vis närmar vi oss Monös definition av design vilket 
innebär att design betecknar allt det som på ett medvetet sätt har tillverkats och tillverkas av 
människan. Julier menar då att design idag handlar om koncept, relationer, idéer och 
processer. Vidare är det en mellandisciplinär samarbetssatsning som sammanför specialister 
från olika områden. 
 
Press & Cooper (2003) betonar behovet för att design ska betraktas som den process som 
skapar meningsfulla upplevelser för folk. Att skapa produkter, kommunikationsmedel eller 
designa den fysiska miljön menar de är endast medel som ska leda till skapandet av 
meningsfulla upplevelser. "Designing for experience involves putting people first, seeing the 
world through their eyes and feeling with their senses.”51  
 

 
Nu när vi har tagit en snabb titt på vad som menas med design är det av stort intresse att även 
behandla den typen av problem som designerna normalt sett arbetar med. Dessa problem har 
en vag och oklar karaktär menar bland andra Lawson (1997) och Cross (1996). Dessa 
specifika karaktärsdrag hos designproblemen reflekteras i de tankesätt och arbetsmetoder som 
designkompetensen specialiserar sig i.  
 
Designproblem betecknar de problem som av uppdragsgivaren presenteras för designern och 
presenteras ofta i en design brief52. Det är således olika problem som ligger till grund för en 
designers arbete och designerns uppdrag blir att finna lösningar på problemet. Det som alla 
designproblem har gemensamt menar Cross är att de har definierat ett mål, några ramar inom 
vilka målet ska uppnås och några kriterier genom vilka en tillfredställande lösningen kan 
identifieras. Däremot preciserar de inte vad lösningen kommer att bli eller hur man ska gå till 
väga. Cross (1996) menar att, till skillnad från andra problem personen/uppdragsgivaren som 
presenterar problemet vet inte vad svaret är men känner ofta igen det när det presenteras för 
honom/henne. Detta är inte den enda egenheten med designproblem utan dessa problem 
uppges ha, av samtliga författare (Cross, Lawson, Landqvist och Press & Cooper) även andra 
särskiljande egenskaper jämfört med andra typer av problem. Samtliga författare är således 
överens om att designproblemen är dåligt definierade från början och att uppdragsgivaren 
oftast är vag och osäker i sin beskrivning av problemet. Lawson refererar till Eberhard och 
beskriver designproblemen som ’osynliga’ vilket ställer det specifika kravet att hitta 
problemet innan arbetet för att finna lösningar påbörjas. Designproblemet jämför han med ord 
pussel och matematiska problem och menar att i designproblemens fall varken målet eller 
hindren att uppnå målet är tydligt uttryckta. Uppdragsgivare har således en tendens att lägga 
fram problem som är oklara och det kan vara orsaken till varför designer sällan accepterar 
problemet som det presenteras menar Lawson utan väljer att ifrågasätta. Han använder sig av 
exemplet, design av ett dörrhandtag och förklarar att när en designer får i uppdrag att designa 
handtaget så ställer han/hon sig frågan om ett handtag verkligen är det bästa sättet att öppna 
och stänga en dörr med, behöver kontoret verkligen en dörr eller borde man ens ha fyra 
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väggar osv. på detta visa skapar designern en vidare definition av problemet än vad 
uppdragsgivaren hade kunnat föreställa sig.  
 
Dessa oklara problem kallar Cross för dålig- definierade och strukturerade till skillnad från 
väldefinierade problem som schackspel, pussel eller standard uträkningar. Väldefinierade 
problem, menar han har klara mål, oftast ett enda korrekt svar och tydliga regler eller kända 
procedurer för att komma fram till svaret. 
 
 

Designerns relation till problem och lösning 
 
Enligt Cross leder designproblemens dåligt definierade karaktär till att varje problem blir ett 
outforskat område för en designer. Han menar vidare att om alla potentiella lösningar till 
problemet ska ses som ett landskap så är även detta landskap outforskat och kanske oändligt. 
Designern har således två aspekter att ta hänsyn till; dels måste denne förstå problemet och 
dels finna en lösning på det. Dessa kompletterande aspekter av designproblem och lösning 
måste behandlas sida vid sida.  

 
Lawson anger att designproblemen oftast ställs i termer av de lösningar som förväntas vara 
lösningen. Men att utgå från lösningen vid hantering av ett problem menar han är som att 
ställa vagnen före hästen. Lösningen är resultatet av designprocessen och har inte existerat i 
förväg utan meningen med designprocessen är att finna lösningen. För att illustrera sina 
tankar drar Lawson ett exempel där en klient ber honom att bygga ut hans hus. Vid närmare 
undersökning upptäcker Lawson att huset redan är tillräckligt stort och att bygga ut den skulle 
både innebära stora kostnader och förlusten av större delen av en vacker trädgård. Därmed blir 
han frågande över varför klienten egentligen vill bygga ut huset och vid en konversation 
hemma hos klienten störs de av väldigt högt musik som spelas från barnens rum. Då förstår 
Lawson vad problemet är och som ett skämt föreslår han att klienten borde skaffa hörlurar till 
sina barn. Detta visade sig vara en alldeles utmärk lösning på kundens problem som beslutade 
att ställa in utbyggnaden av huset. ”Thus by treating the cause of the problem rathar than 
fixing the symtoms the client kept his garden and his money.”53 
 

 
Lawson (1997) refererar till Markus (1972) för att beskriva tre breda perspektiv som designer 
kan ha på sin roll i samhället. Det första perspektivet är en roll som i princip är konservativ 
och fokuserad kring en fortsatt dominans av professionella institutioner. Inom denna roll 
menar Markus att designerna blir avskiljda från både konsumenter och tillverkare. De väntar 
passivt på klientens uppdrag, producerar en design (något slag beskrivning av produkten som 
ska produceras) och därefter drar sig tillbaka från arenan. I motsats till detta konservativa 
perspektiv hittar vi rollen där designern aktivt söker efter kulturella förändringar i samhället 
för att hitta sina uppdrag. Designern som individ går ut i samhället och letar upp områden där 
han eller hon kan bidra och samarbetar direkt med de grupper som är i behov av hjälp. I o m 
detta dör professionalismen så som vi känner till den menar Lawson. En sådan revolutionär 
tillvägagångssätt leder således till att designern associerar direkt med användargruppen. Det 
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tredje perspektiv på sin roll som en designer kan ha är medelvägen mellan dessa två 
extremiteter där designern förblir professionellt kvalificerad specialist men försöker samtidigt 
involvera användaren i processen. Detta är en mera brukardeltagande ansats till design och 
kan inkludera en hel rad nya arbetsmetoder. Arbetsmetodernas, teknikernas syfte är att hjälpa 
designern att identifiera grundläggande aspekter av problemet, göra dem explicita och föreslå 
alternativa vägar till handling. Designer som följer denna ansats har överget det tidigare 
objektcentriska perspektivet på design och lägger betoningen på brukaren och problemet. 
Designern är dock övertygad om att denne, genom sina professionella kunskaper och 
kompetens har färdigheter att utnyttja i designprocessen.54  
 
  
  
 
 
Vad är designkompetens? 
 
Vi har utifrån dessa författares tankar och teorier insett att designers roll och deras perspektiv 
på sitt eget yrke har genomgått en förändring, även om vissa författare, som Press & Cooper 
menar att det krävs ytterliggare förändringar för att design ska uppnå sin fulla potential. Dock 
återstår det att besvara en viktig fråga gällande vad designers har för kompetens idag. Vad 
krävs det för att vara en bra designer och vilka kompetenser och färdigheter har en bra 
designer? 

 
Lawson (1997) avstår helt enkelt ifrån att ge en lista på områden inom vilka en designer 
behöver kompetens för att på ett ändamålsenligt sätt utföra sitt arbete. Av denna anledning 
lägger han betoning på en kompetens som enligt honom är det mest grundläggande kravet för 
dagens designer. Han menar att majoriteten av de produkter som skapas är till för specifika 
grupper av användare. Konsekvensen av detta blir att designern måste förstå något av 
användarnas natur och deras behov.  

 
Författaren Jan Landqvist (2001) har skrivit en bok i syfte att tillhandahålla 
industridesignstudenter med mer kunskap kring designprofessionen och kompetensen. Han 
menar att när designer möter produktutvecklare och beskriver designprocessen för dessa är 
reaktionen från produktutvecklarnas sida ofta ’det är ju i stort sett ett vanligt 
produktutvecklingsschema’. Han menar då att denna reaktion är i stort sett en korrekt sådan 
och uttrycker olika yrkesgruppers behov av att rama in det de själva gör. Han menar vidare att 
produktutveckling på ett generellt plan inte är samma sak som design även om det i vissa 
sammanhang kan verka så. Detta ser han som främsta motivet till varför designer måste lära 
sig att beskriva det som är unikt med deras kompetens. Men även dessa beskrivningar medför 
vissa risker då det alltid finns några inom, marknadsföring, ergonomi, produktutveckling med 
mera som känner sig hotade när de hittar likheter i det de själva gör och det designerna 
beskriver som designkompetens. Han menar att det är naturligt att folk från andra 
kompetenser känner igen sådant som beskrivs som designkompetens eftersom designer 
behöver kunskap inom olika områden men de är inte experter på allt. 

 
Designens roll är främst, enligt Landqvist, att förena en mängd insamlad fakta samt genom sin 
förmåga visualisera idéer, både egna och andras. Dessa två kompetenser menar Landqvist är 
specifika designkompetenser. I ett projekt finns det behov för en bred variation av 
information, kunskap och kompetens och detta illustrerar Landqvist med hjälp av en tratt. I 
tratten hittar vi all denna information, kunskap och kompetens som behövs inom projektet och 
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målet är att allt detta ska samverka för att finna en lösning. Han menar då att designern 
självfallet varken känner till allt det som ska ner i tratten eller har alla de kompetenser som är 
nödvändiga. Dock menar han att designers känner till det som krävs för att utföra ett 
klanderfritt arbete. Designer vet, enligt honom, ”vad vi måste ta reda på och att vi inte ger oss 
förrän vi fått alla fakta”.55 Detta innebär inte att designern ensam kan ta reda på allt själv utan 
designern har kompetensen att utnyttja kunskapen hos andra kompetenser. Följande figur 
illustrerar tratten som information, kompetens kunskap med mera går igenom för att en 
slutprodukt ska genereras.  
 
 

 
 
 
Att inneha en bred kompetens samt förmågan att på ett effektivt sätt föra samman olika 
kompetenser betraktas även av Julier, Lawson och Cross som en del av designkompetensens 
specialiteter.  Lawson menar att en av de främsta svårigheterna och fascinationen med design 
är behovet att omfamna så många olika sorters tankar och kunskap. Han argumenterar vidare 
att en vetenskapsman kan utföra sitt arbete utan minsta tanke om hur artister tänker och 
artister i sin tur är inte på något sätt beroende av vetenskapsmän för att utföra sitt arbete. 
Designer däremot måste förstå olika tankesätt, har olika sorters kunskaper menar även 
Lawson (1997). Landqvist betraktar designer även som initiativtagare och som någon som på 
ett skickligt sätt kan klara ut komplicerade situationer och tankar genom sin visuella förmåga 
och göra dem begripbara både för sig själv och för andra. 
 
Lawson anser dock att vi inte bör dra alla designer över en kam och förvänta oss att alla 
designer har samma kompetenser. Visserligen förekommer det vissa färdigheter som är 
generiska och kan tillämpas inom olika designområden men det finns även färdigheter som är 
områdesspecifika och behövs endast inom vissa specifika typer av design. Av denna 
anledning är det resonabelt att föreslå att balansen mellan olika typer av färdigheter varierar 
beroende på inom vilket område en designer är verksam. Alla designer behöver t ex vara 
kreativa men vissa designer som t ex arkitekter, interiördesigner och produktdesigner behöver 
en högt utvecklat visuellt sinne och behöver normal sett färdigheter även inom 
skisser/tekning. Andra designer, t ex sådana som är mer inriktade på design inom 
ingenjörsområdet, menar Lawson behöver mer utvecklade numeriska färdigheter. 
 

 
Produkt 

Kvalitet 
Utvärderingsmetoder 

Dokumentation 
Brukarkrav 

Materialkännedom 

Semantik 
Marknadsanalys 

Idékläckningsmetoder 
Funktionsstudier Produktsäkerhet 

Brainstormingsmetoder 

Förenklad version av tratten som illustrerar hur olika kunskaper och kompetenser måste samverka för att ett projekt 
ska resultera i en framgångsrik lösning. Landqvist. Sid. 12  
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Davies som Cross refererar till har intervjuat ett antal framgångsrika designer för att ta reda på 
vilka färdigheter de anser sig själva ha. Kreativvitet och intuition visar vara två 
återkommande teman och en tredje tema är att designerna betraktar problem och lösning som 
nära sammankopplade och vävda in i varandra. Lösningen menade designerna är sällan ett 
direkt och självklart svar på problemet. Behovet av att använda sketcher, teckningar och 
modeller av olika typer var ytterliggare en faktor som ansågs vara av betydelse för en 
designer. Det är främst genom dessa ”artistiska” metoder som designern kan undersöka 
problem och lösningar parallellt, framförallt när situation är komplex.56 
 
 

 
Det har gjorts många försök att beskriva designprocessen som en linjär aktivitet med en 
början och ett slut. Lawson menar att denna ansats mot beskrivning av designprocessen 
genom ’kartor’ är resultatet av en tro bland många forskare att designprocessen består av en 
rad identifierbara aktiviteter som sker i någon slags förutsägbar logisk ordning. Det är således 
logiskt att föreslå att designer först måste genomföra ett visst antal saker för att kunna gå 
vidare från ett första stadium med designproblemet i handen till de slutliga stadierna med en 
lösning att erbjuda. Dessa tankar kring designprocessen menar Lawson är ganska förhastade 
och att de flesta kartor över designprocessen kräver modifikationer. Trots detta är det av nytta 
att ta hjälp av kartor över designprocessen inte för att se exakt hur processen går till utan för 
att skapa sig en förståelse kring de identifierade aktiviteter som förekommer inom processen.  
 
Som det kommer att framgå i det följande har de kartor och beskrivningar av designprocessen 
som tagits fram av olika forskare många gemensamma drag. Enligt Lawson har de flesta 
designkartor eller modeller den gemensamma egenheten av att ha tagits fram genom tankar 
om design snarare än experimentella observationer av designers arbete under designprocessen 
och av denna anledning är de av en logisk och systematisk karaktär. Hans argument är att 
dessa logiska och systematiska modeller inte går att förlita sig på och att det krävs ett mer 
organiserat och vetenskapligt tillvägagångssätt för att studera designprocessen. Detta påpekar 
han är något som börjar göras redan idag där det bedrivs olika studier med större fokus på hur 
designprocessen praktiseras i verkligheten. Designprocessen menar han sker, per definition i 
designerns huvud, det vi ser är att designer ritar men deras skisser avslöjar inte alltid hela 
tankeprocessen. Tankeprocessen är inte det som designerna själva är vana vid att analysera 
och göra explicit utan det är produkten av deras tankeprocess som vi ser i form av skisserna.   
 
Genomgripande förekommer det två kategorier av kartor över designprocessen. Den första 
kategorin innehåller så kallade föreskrivande kartor där syftet är att ordinera en bättre eller 
mer lämplig aktivitetsmönster inom designprocessen. Många av dessa modeller har enligt, 
Cross föreslagit en större betoning på analytiskt arbete i processen innan en övergång till 
idégenerering påbörjas. Denna kategori kommer inte att behandlas vidare under detta arbete 
då fokus ligger på hur designer arbetar till skillnad mot hur de bör arbeta som de 
föreskrivande processmodellerna strävar efter. Det är således de deskriptiva modellerna över 
designprocessen som kommer att behandlas i det följande. Denna kategori av beskrivande 
modeller innehåller förslag på hur designprocessen faktiskt går till. Här indelas olika 
designaktiviteter i olika faser som tillsammans bygger upp designprocessen och återger hur 
designernas arbete kan gå till i verkligheten.  
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RIBA-modellen av designprocessen 
 
En av dessa beskrivande modeller presenteras av Lawson (1997) och finner sitt ursprung i en 
RIBA (Architectural Practice and Management) handbok. RIBA handboken presenterar 
designprocessen som bestående av fyra faser. Den första fasen kallas för assimilation och går 
ut på insamling och strukturering av generell information och information speciellt relaterad 
till problemet till hands. Fas två är den allmänna studien där det sker en undersökning av 
problemets natur, möjliga lösningar och medel för lösningar. Den tredje fasen kallas för 
utveckling och handlar om utveckling och omdefiniering av en eller flera av de lösningar som 
har genererats under fas två. Fas fyra är kommunikation och går ut på att kommunicera en 
eller flera av de tidigare fasernas lösningar för folk både inom och utanför designteamet.57  
 
RIBA handboken lägger även fram en mer detaljerad version av designprocessen där det 
påpekas att de olika faserna i processen inte nödvändigtvis sker i ordningsföljd. Det är t ex 
svårt för en designer att veta vilken information som ska samlas in under fas ett innan han/hon 
har gjort undersökningar av problemet som enligt denna modell sker först i fas två. Vidare går 
den detaljerade utvecklingen av lösningar under fas tre sällan utan problem över till en 
slutsats om vilken lösning man ska välja. Det finns med andra ord ett behov för att gå tillbaka 
till de föregående faserna även om man har kommit vidare i processen. Faktum är att endast 
när möjliga lösningar presenteras för klienten under fas fyra kan designerna se om de 
verkligen förstått problemets natur eller om de har brustit i att förstå det under fas ett. Det som 
illustreras av RIBAs karta över designprocessen är att designern behöver samla in information 
om problemet, studera informationen, finna förslag på lösningar och rita fram en lösning men 
den säger inte att det nödvändigtvis måste ske i denna ordning.  
 

 
En annan modell över designprocessen som Lawson presenterar har tagits fram av Markus & 
Maver. Denna modell visar på ett tydligare sätt de olika faserna som ingår i designprocessen.  

 

Analysis Synthesis appraisal decision 

Analysis 

Analysis 

Synthesis 

Synthesis 

appraisal 

appraisal 

decision 

decision 

Markus/Maver karta över designprocessen sid. 35 Lawsson 

Assimilation 
1 

General study 
2 

Development 
3 

Communication 
4 

Karta över designprocessen enlig RIBA handboken. Lawson, 1997, sid. 33 
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Processen börjar med en analys som involverar utforskning av den tillgängliga informationen, 
sökandet efter mönster i informationen och klassificering av målen. Analys är enligt denna 
modell, iordningställning och strukturering av problemet. Nästa steg är syntes som 
karaktäriseras av att designern kommer ett steg vidare i processen och försöker reagera mot 
problemet och generera lösningar. Därefter kommer ’appraisal’ fasen där det sker en 
värdering av de lösningar som har föreslagits under syntes fasen. Denna värdering sker i ljuset 
av de mål som sattes upp under processens början, analysfasen. Lawson föreslår schackspel 
som ett sätt att förstå hur dessa tre faser är relaterade till varandra. Föreställ er en 
schackspelare som försöker bestämma sig för sitt nästa drag. Först kanske spelaren börjar med 
att analysera sin nuvarande position på brädan genom att studera alla relationer mellan olika 
pjäser; pjäser som är hotade, på vilket sätt de är hotade, och vilken av de lediga rutorna på 
brädan som förblir oskyddad. Nästa uppdrag för vår spelare blir kanske att tydliggöra sina 
mål. Det långsiktiga målet är självklart att vinna men på kort sikt kan det handla om att 
prioritera mellan attack eller försvar, mellan omedelbar och eventuell vinst. Detta motsvarar 
då processens analysfas. Syntes fasen skulle vara att spelaren får en ide om en rörelse, t ex att 
flytta en viss pjäs. Denna idé måste då evalueras utifrån de mål spelaren hade i början innan 
han bestämmer för att faktiskt utföra rörelsen under apraisal fasen.  

 
Som denna analogi illustrerar finns det ett behov inom designprocessen att tillåta sig gå 
tillbaka från en aktivitet till den föregående för att kunna fortsätta vidare på ett ändamålsenligt 
sätt. Den första rörelsen som vår schackspelare tänkte på kan visa sig vara oklok eller rentav 
farlig och Lawson menar att det fungerar precis på samma sätt inom designverksamheten. 
Inom designprocessen kan det således hända att det under syntesfasen har växt fram en idé 
som efter noggrannare eftertanke under apraisal fasen inte visat sig hålla måttet. När detta 
sker blir det nödvändigt för designern att gå tillbaka och söka efter nya idéer. Men detta 
menar Lawson är inte enda återgången utan i fallet med schackspelaren kan det ju hända att 
den rörelse spelaren föreslår avslöjar nya problem och visar att den första uppfattningen om 
spelets situation och spelarens position var felaktig och att det krävs en återgång till 
analysfasen för att bättre förstå brädans situation. Detta menar Lawson (1997) är tom 
vanligare inom design då, som tidigare nämnt designproblemen är ofta dåligt definierade från 
början och kräver mer tid att begripas. Av denna anledning anser Lawson att kartan över 
designprocessen bör visa fler återgångar, i själva verket återgångar till varje föregående fas.  

 
Lawsons slutsats är dock att modeller över designprocessen inte är till någon nytta för en 
designer om denne inte lyckas lista ut hur de ska användas. Processkartor eller modeller 
menar han hjälper en designer koordinera sig i en designprocess lika mycket som ett diagram 
över hur människan lär sig att gå faktiskt hjälper en ettåring att ta sina första steg.  
 
 

Ytterliggare några designmodeller 
 
Även Landqvist har skildrat designprocessen där han menar att ”behoven är de 
framgångsrika designprojektens Moder”58 och utpekar behoven som startpunkt i varje 
designprocess. Behoven tillsammans med analys, visualisering/gestaltning och 
resultat/produkt utgör designprocessens kedja enlig denna författare. Kedjan som således ska 
ligga som grund för designernas arbete börjar med att designern ska lösa ett definierat eller 
påtalat problem. Oavsett typen av problem måste processen fortsätta med en ingående analys 
av problemet. Genom visualisering eller gestaltning ska man därefter åskådliggöra problemet 
och komma med förslag på lösningar. Slutet på processen är ett resultat som måste tillgodose 
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problemets krav. ”Den här processen skall sitta i ryggmärgen! Den utgör grunden för vårt 
arbete.”59  
 
Ovannämnda fyra etapper i designkedjan är en överskådlig version av designprocessen som 
återges av Landqvist. Han har vidare gått in i detalj i processen och identifierat ytterliggare 
faser som passeras innan processen når sitt slutskede. Denna detaljerade version av 
designprocessen innehåller så mycket som 11 etapper och börjar med en bakgrund och 
målsättningsbeskrivning. Precis som i de tidigare modellerna över designprocessen börjar 
således även Landqvists modell med insamling av information kring problemet samt 
identifiering av målsättningar för att försäkra sig om att problemets natur har uppfattats. Fas 
två blir analys och även denna fas känner vi igen från tidigare kartor över designprocessen. 
Landqvist menar att om resultatet av designarbetet inte lever upp till uppställda målen 
indikerar det brister i den genomförda analysen. Analysen baseras på de funktioner som 
lösningen förväntas tillfredställa och enligt Landqvist är det naturligt att just denna etapp är 
”den tyngsta och mest tidskrävande delen av ett projekt”60. Några av de andra faserna som 
följer är ide-skiss etapp där möjliga lösningar genereras, presentationsskisser, som i stort sett 
går ut på att visualisera och gestalta det lösningsförslag om designerna har valt ut efter 
utvärdering, modelltillverkning och processen avslutas med utvärdering av hela projektet och 
produktens marknadsföring. Precis som Lawson menar Landqvist att designprocessen sällan 
”går på räls” så att ena etappen på ett smidigt sätt följer den andra.  
 
Intressanta tankar om designprocessen skildras även av Cross som tar en aningen annorlunda 
ansats i sin beskrivning av designprocessen. Hans utgångspunkt ligger i det tidigare nämnda 
separeringen av tillverkning (making) och designaktiviteter som industrisamhället har 
medfört. För att förstå de designaktiviteter som växt fram genom denna separering menar 
Cross att den bästa metoden kanske är att börja från slutet: ”to work backwards from the point 
where the designing is finished and the making can start”61. På detta vis kan tillverkning inte 
starta förrän design är slutfört vilket gör det tydligare vad design måste uppnå. Design måste 
därmed tillgodose en beskrivning av det som ska tillverkas och i denna beskrivning lämnas 
inget beslutsutrymme till tillverkningsprocessen då varje liten detalj har bestämts genom 
designprocessen. Cross har således en designprocess som liket Lawson och Landqvists 
innehar de fyra faserna kommunicering av lösningsförlag, ’evaluatuering av föreslagna 
lösningar, granskning av lösningsmöjligheter, idégenerering. Designprocessen menar Cross, 
precis som de andra författarna med en dåligt definierat problem, dock förväntas designern 
finna en väldefinierad lösning på det. Designprocessen börjar således med en utforskning för 
att förstå problemets sanna natur.   
 
Även om denna designprocess som Cross beskriver må verka systematisk och lätt att följa 
steg för steg är Cross, precis som Lawson och Landqvist fullt medveten om att faserna inte 
sker i smidiga övergångar. Det förekommer ständiga tillbakagångar från en fas till tidigare 
faser. Cross ser dessutom en risk i detta och menar att designer riskerar att fångas in i en 
upprepningsspiral där tagna beslut i en fas påverkar andra faser så att man ständig måste skifta 
mellan olika faser utan att komma vidare. Detta till trots är tillbakagångar en essentiell del av 
designprocessen menar han. 
 
Analys av problemet och kontexten inom vilket designern får sitt uppdrag har således utpekas 
som en designprocess första fas av samtliga författare. Press & Cooper (2003) belyser på ett 
konkret sätt de aspekter som måste behandlas i ett designprojekts ’brief’, eller analysfas. 
Dessa aspekter är företagets bakgrund, designproblemet, lösningsspecifikationer och produkt 
egenskaper, konsument och marknadsinformation, samt kostand och tidsaspekter. Press & 
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Cooper har även de delat in designprocessen i fyra faser: formulation, evolution, transfer and 
reaction. Av de studerade modellerna over designprocessen är denna den enda som ser 
produktionen och rektionen som en del av processen. Till skillnad från Cross perspektiv slutar 
designprocessen för Press & Cooper således inte vid början av tillverkningsprocessen utan 
fortsätter även efter att tillverkningsprocessen har avslutats. Inom detta perspektiv går design 
och tillverkning hand i hand på ett intensivare sätt än hos de perspektiv av Cross (1996) och 
Lawson (1997) som presenterades tidigare.  
 
 

Designprocessen sammanfattad 
 
Om vi tar en tillbakablick på de versioner av designprocessen som har lagts fram av Lawson, 
Cross och Landqvist upptäcker vi några gemensamma drag. Designprocessen börjar med ett 
problem och består sedan av en rad aktiviteter som syftar till att finna lösningar på problemet. 
Dessa aktiviteter delas in i olika faser och även om olika författare namnger dessa faser på 
olika sätt finner vi fyra återkommande faser med likartade aktiviteter. Första fasen innebär en 
insamling av information, därefter påbörjas analys av den insamlade information, analysen 
leder till nästa fas där aktiviteter för generering av lösningsförslag sätts igång, nästa fas är 
granskning av de genererade förslagen och processen avslutas med presentation av 
lösningsförslagen för uppdragsgivaren, eller det som både Lawson (1997) och Cross (1996) 
kallar för kommunikationsfasen. Även Press & Cooper (2003) för liknande resonemang kring 
designprocessen med undantaget av synen på när designprocessen avslutas.  
 
Även om många försök har gjorts för att beskriva designprocessen som en linjär aktivitet är 
samtliga av de forskare som fått komma till tals under denna uppsats överens om att det 
förekommer tillbakagångar till föregående faser innan processen avslutas. Detta eftersom 
resan mot lösningar inte går så smidigt till som de producerade modellerna kan antyda utan 
designarbetets verklighet är mer komplex och aktiviteterna överlappar ofta varandra.  

 
  

 

 
 

Nu när vi har stiftat bekantskap med designprocessen är det av intresse att ta ytterliggare ett 
steg in i designens värld och inleda bekantskap även med de arbetsmetoder designer använder 
sig av för att fullborda designprocessen och finna lösningar på problemen som de ställs inför.  
 
Cross samtalar kring vad designmetoder är och kommer fram till att på sätt och vis ” any 
identifiable way of working within the context of designing can be considered to be a design 
method”62. Designmetoder menar han är alla procedurer, tekniker, hjälpmedel och verktyg 
som används i designprocessen. Det handlar inte endast om fysiska hjälpmedel utan om en 
samling av aktiviteter som en designer kan utföra och kombinera för att på detta vis skapa en 
designprocess. Även Landqvist påpekar att det finns en otalig mängd designmetoder och 
anger att ”det tycks finnas i det närmaste lika många metoder som det finns designer”.63 

 
Denna författare beskriver olika designmetoder som är framtagna med syftet att tillämpas 
under designprocessens olika faser. På detta vis har han identifierat metoder som designer 
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använder sig av i sin strävan att utforska designsituationen och bland dessa metoder hittar vi 
förtydligande av mål, litteratursökning, intervjuer med mera. Nästa kategori av metoder är 
metoder i sökandet efter idéer och lösningsförslag och dessa metoder kan bland annat vara 
brainstorming. Tredje kategorin av metoder är ämnade åt att undersöka problemets struktur. 
Här finner vi t ex tillvägagångssättet att dela upp problemet i delar för att bättre förstå det 
samt systematiskt sökande efter mönster inom problemet. Fjärde och sista kategorin av 
metoder är metoder som är till för granskning av lösningsförslag. Dessa metoder kan bestå av 
kontrollistor, kriteriestudier, med mera.64  
 
Enligt Cross har samtliga designmetoderna två saker gemensamt; den första är att 
designmetoder formaliserar vissa designprocedurer och den andra är att de förkroppsligar 
designtänkandet. Formaliseringen sker eftersom genom dessa metoder designerna söker 
undvika förbiseenden, att missa viktiga aspekter av problemet, att undvika sådana fel som 
sker när arbetsmetoderna är informella. Formaliseringsprocessen menar Cross har även den 
egenskapen av att öppna sökningsfältet för lämpliga lösningar. Den uppmuntrar designern och 
möjliggör för denne att tänka bortom den första lösningsidén som dyker upp i huvudet. Detta 
är även relaterat till den andra egenskapen hos designmetoderna, nämligen förkroppsligandet 
av designtänkandet. Med förkroppsligandet av designtänkandet, eller externalization som 
Cross kallar det lyckas designern att flytta ut sina tankar och tankeprocesser från hjärnan och 
spara dem i externa medel, som diagram och tabeller. Detta förkroppsligande menar Cross är 
av stort betydelse vid behandling av komplexa problem. Det är samtidigt en nödvändighet i 
alla typer av grupparbete då den möjliggör för alla medlemmar i gruppen att följa varandras 
resonemang och förstå vad det är som händer. Att flytta ut en massa systematisk arbete från 
hjärnan och lämna det på, t ex papper menar Cross innebär att designerns tankar blir friare och 
större utrymme lämnas åt intuitiva och kreativa tankar. 
 

 
Tre typiska designmetoder 
 
 

Skisser och ritningar 
 
Design genom skisser återges som den vanligaste designmetoden (Lawson, Cross, Landqvist) 
Designers användning av ritningar och skisser i sitt arbete behandlas i de allra flesta 
designböcker som finns tillgängliga. Lawson (1997) som precis som Cross (1996) behandlar 
separeringen mellan tillverkning och design menar även att teckningens betydelse i 
designernas arbete är en direkt följd av denna separering. Om designern inte längre är en 
hantverkare som faktiskt tillverkar objektet, så måste hon eller han istället kommunicera 
instruktioner till dem som utför tillverkningsarbetet. Skisser är den traditionellt mest använda 
metoden genom vilken dessa instruktioner vidarebefordras. På detta vis köper inte klienten en 
slutlig produkt utan en design, en beskrivning av hur produkten ska tillverkas. Utöver 
ritningar använder designer sig av skisser och syftet med skisser är inte endast att 
kommunicera med andra utan även en del av själva tankeprocessen och för att illustrera, 
förkroppsliga egna tankarna för andra medlemmar i designteamet.65  
 
Lawson framhåller vidare att en av de mest utmanade och svårhanterbara aspekterna av 
designarbetet är behovet av att hålla många saker i tanken samtidigt och beakta en stor mängd 
diversa faktorer under designprocessen. Detta menar han kan vara orsaken till att teckningar 
används så flitigt av designers eftersom dessa representerar någon slags hypotestänkande, att 
undra vad som händer om. Trots skisser och ritningars många fördelar menar Lawson att de 
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medför vissa nackdelar eftersom det oftast handlar om begränsade modeller av den slutliga 
produkten av designprocessen. Designern kan utifrån en ritning se hur slutprodukten kommer 
att se ut menar Lawson (1997), däremot inte nödvändigtvis hur den kommer att fungera.   
 
 

Brainstorming 
 
Principen för brainstorming är enkel och går ut på att utnyttja en grupps samlade fantasi, 
kompetens och erfarenhet anger Landqvist för att kunna locka fram ett antal förslag på 
lösningar till ett specifikt problem och därefter välja ut den bästa. Under 
brainstormingaktiviteten lägger gruppmedlemmarna fram förslag (med en varierande grad av 
vildhet) på möjliga lösningar och därefter forstsätter aktiviteten med att ur den samlade 
mängden av idéer ta ut de som bedöms vara bäst. Att hitta ”guldkornet” som Landqvist 
uttrycker det. 
  
 

Funktionsanalys 
 
Funktionsanalysen som arbetsmetod innebär att tankeprocessen utgår ifrån funktioner snarare 
än lösningar konstaterar Landqvist. ”Likaså att tänka först och handla sedan och som en 
logiskt följd av detta att vi skall tänkt allt innan vi startar den skapande processen.”66 Som 
exempel på detta anger han att vid utveckling av en kaffekopp har man möjligheten att 
antingen följa den självklara tanken att en kopp behöver ett öra för att kunnas hållas i handen 
eller att fråga sig vad det är för funktion som örat uppfyller och hur man kan finna alternativa 
lösningar för att uppfylla samma funktion. Funktionen i detta fall är att kunna lyfta koppen 
utan att bränna fingrarna. När man uttrycker problemet som en funktion så inser man snabbt 
att det finns åtaliga möjligheter för att finna lösningar som uppfyller den funktionen. För en 
designer handlar det om att på samma sätt identifiera och analysera de funktioner som en 
produkt uppfyller eller bör uppfylla för att därefter söka efter lämpliga lösningar. 

 
Funktionsanalysens syfte är därmed, enligt Landqvist att på ett systematiskt sätt organisera de 
krav som vi ställer på en produkt, de krav som en lösning måste uppfylla för att tillfredställa 
det problem som designern får i uppgift att lösa. Funktionsanalysen blir därmed det dokument 
som kan av designern användas dels för att själv verifiera att alla aspekter av problemet har 
behandlats och dels för att illustrera detta för uppdragsgivaren och kontrollera om problemet 
är rätt uppfattat. Eftersom denna analys sker under den inledande fasen av designprocessen är 
det av väsentligt betydelse att den utförs på ett korrekt sätt för att undvika allvarliga 
efterverkningar på det slutliga resultatet.  
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”Till skillnad från vetenskapsmän som beskriver hur världen är föreslår designer hur den kan 

vara.” 
Lawson (1997) 

 
I inledningen till denna uppsats hävdade jag att design kunde ses som ett tankesätt och en 
arbetsprocess bestående av olika arbetsmetoder. Vid den tidpunkten var jag begränsad i min 
kunskap kring design och mitt påstående kan ses snarare som en hypotes. Så här långt fram i 
studien återstår det fortfarande att presentera vetenskapliga belägg som kan kasta ljus över 
den initiala hypotesen. Den första frågan att söka svar på är, således om design verkligen 
innebär ett specifikt sätt att tänka.  
 
Innan vi går vidare med att argumentera för huruvida det förekommer ett specifikt 
designtänkande eller ej, låt oss först skapa bättre bekantskap med själva begreppet tänkande.  
Arkitekten och forskaren Lawson (1997) anger att ordet ’tänka’ likt ordet design brukas på ett 
antal olika sätt. Till att börja med finns den typen av tänkande som vi gör när vi försöker 
komma ihåg var vi t ex lämnat nycklarna. Detta är det som vi i daglig tal kalla för att minnas 
och även om detta tankesätt är viktig inom design menar Lawson att det inte är det centrala. 
Därefter nyttjas ordet tänka som uttryck för handlingen att ’koncentrera sig’ eller helt enkelt 
vara uppmärksam på något. Det förekommer ytterligare ett antal områden där begreppet tänka 
tillämpas för att illustrera en hjärnaktivitet. Det i designsammanhang mest intressanta 
nyttjandet av ordet tänka är, enligt Lawson det fantasifulla tänkandet som han beskriver som 
fantasier förankrade i verkligheten. Det handlar om att tänka igenom scenarier som är möjliga 
men inte existerande idag. Detta menar Lawson är något som, utan tvekan designer gör. Ett 
annat viktigt tankesätt för designer är det som Lawson kallar för ’reasoning’, resonering och 
som karaktäriseras av mer systematiska, reflekterande tankar och problemlösningar. 
 
Att föreställa sig, imagine och resonera är således det viktigaste tankesätten för en designer 
betonar Lawson. Resoneringstankesättet är ändamåls- och målinriktad och syftar därmed till 
att uppnå ett specifikt resultat och inom denna kategori av tänkande hittar man bland annat 
logik, problemlösning och konceptformation. När det gäller ’imagining’ utgår individen från 
sin egen erfarenhet och kombinerar material, information och kunskap på ett relativt 
ostrukturerad och kanske tom mållöst sätt menar Lawson. Artistiska och kreativa tankar, 
likaväl som dagdrömmer är däremot bland de tankeverksamheter som normalt sett betraktas 
som imaginära. Han menar att alla människor använder sig av dessa två tankesätt parallellt 
men att designer använder en mer balanserad kombination av dem.  
 
 

 
 
Ett experiment 
 
För att undersöka om designer verkligen tänker annorlunda genomförde Lawson en studie där 
forskarstudenter och designstudenter (arkitekter i detta fall) fick i uppgift att lösa samma 
problem. Experimentet visade att även om ingen av dessa studentgrupper utmärkte sig när det 
gäller uppnått resultat förekom det klara skillnader i deras förfarande och hantering av 
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problemet. Det forskarstudenterna gjorde var att använda sig av systematiska strategier för att 
förstå problemet och finna underliggande regler som skulle kunna hjälpa dem att finna en 
optimal lösning. Designstudenterna däremot tenderade att göra snabba initiala studier av 
problemet och därefter föreslå en rad möjliga lösningar. Om lösningen inte passade fortsatte 
dessa studenter enligt samma princip med att återgå till problemet, studera det och återigen 
komma med förslag till lösningar ända tills en tillfredställande lösningen kunde hittas. 
Experiment visade således att, medan forskarstudenternas problemlösningsstrategi var 
djupgående analys så använde designerna sig av syntesstrategier, en mix av två strategier för 
att lösa problemet. Lawsons slutsats blev att forskarna hade problemfokuserade strategier 
medan designerna hade lösningsfokuserade strategier. Han går dock inte vidare in på att 
identifiera underliggande förklaringar till detta och lämnar därmed läsaren med påståendet att 
designer är mer lösningsfokuserade i sina problemlösningsstrategier. Däremot har Cross 
(1994) kommit med en grundligare förklaring till denna ’lösningsorientering’. Han menar då 
att designernas strategi förmodligen reflekterar de typer av problem som de normalt sett ställs 
inför. Designproblemen, som behandlades tidigare, är inte tillräckligt tydliga och explicita för 
att designern ska kunna finna en lösning på direkten. Designern blir därmed tvungen att ta 
initiativet, hitta en startpunkt och föreslå, som ett försök att förstå problemet, några lösningar. 
På detta vis är problem och lösning utforskade sida vid sida, något som t o m kan leda till 
kreativa omdefinieringar av problemet. Dessa lösningsfokuserade strategier, eller parallella 
strategier är kanske det bästa sättet att hantera vagt definierade problem menar Cross, något 
som är typiskt för designproblem. För att kunna hantera osäkerheten som uppstår på grund av 
dessa vagt definierade problem måste designern ha självförtroende nog att definiera, 
omdefiniera och tom förändra problemet i ljuset av de lösningar som kommer upp under 
designprocessen. Av denna anledning drar Cross slutsatsen att människor som söker tydliga, 
väldefinierade och strukturerade problem aldrig kan uppskatta nöjet av att arbeta som en 
designer.  
 
Lawson (1997) betraktar tänkande, eller tankeverksamheten som en färdighet, en visserligen 
komplex och sofistikerad färdighet men som ändå kan analyseras, brytas i delar, utvecklas och 
praktiseras menar han. Vi är vana vid tanken att fysiska färdigheter som att cykla, simma eller 
spela ett musikinstrument måste läras och kräver träning. Men när det gäller 
tänkeverksamheten menar Lawson att vi är mer främmande med idén att även den skulle vara 
förtjänt av liknande uppmärksamhet som de fysiska färdigheterna. Han förklarar att en 
designer arbetar med både vaga och konkreta idéer, måste följa både systematisk och kaotisk 
tänkande och är beroende av en mix av fantasifulla tankar och mekaniska kalkyleringar. För 
designers handlar det således inte bara om att träna upp sina tankemässiga färdigheter utan 
även att kunna släppa det de har lärt sig om teknik och, precis som flöjtisten bara spela. 
 
 

Designer omfamnar olika tankesätt 
 
Designtänkande som ett specifikt tankesätt har även behandlats av Roger L. Martin dekan vid 
Rotman School of Management. I sin artikel ’Creativity that goes deep’67 tar han en kritiskt 
titt på hur traditionella organisationer är uppbyggda och vilka typer av tänkande som belönas 
inom dessa organisationer. Han menar då att två typer av logisktänkande uppskattas inom 
traditionella organisationer, den ena är induktiv och den andra deduktiv. Det induktiva 
tankesättet innebär att bevisa något genom att observera att det något faktisk fungerar. Det 
deduktiva tankesättet går ut på att bevisa, med argument från principer, att något måste 
fungera på ett visst sätt. Exempel som han ger på det induktiva tankesättet är att en 
återförsäljare studerar kostnadsstrukturen för alla sina butiker för att på detta vis hitta butiken 
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som har den bästa positionen i termer av kostnader. Utifrån denna induktiva förfaringssätt 
bestämmer återförsäljaren sedan ett kostnadsmål för hela butikkedjan. Exempel på det 
deduktiva tankesättet är att ett företag utifrån sin teori att ” build market share and profits will 
follow” söker deducera, härleda lämplig handling i varje given situation.  
 
Martin menar då att inga andra resonemang eller argument utanför ramen för dessa två 
tankesätt uppmuntras och i extrema fall utrotas tom andra tankesätt.  
“The challenge is always, "Can you prove that?" And to prove something in a reliable fashion 
means using rigorous inductive or deductive logic.”68 
 
För att komma in i designämnet så påpekar han att även designer använder sig av och 
värdesätter de induktiva och deduktiva tankesätten. Det induktiva arbetssättet använder sig 
designer av när de framkallar, inducerar mönster genom nära studier av användare och 
konsumenter, och härleder, deducerar svar genom applicering av designteorier. Däremot det 
som skiljer designer är att de lägger stor betydelse vid en tredje typ av logik, det abduktiva 
tankesättet. Det abduktiva tankesättet har även beskrivits av professorn Jeanne Liedtka som 
Martin refererar till och menar att detta tankesätt baserar sig på logiken om det som kan vara. 
”Designers may not be able to prove that something "is" or "must be", but they nevertheless 
reason that it "may be.” och detta tankesätt menar han  är essentiell för den kreativa 
processen.  
 
”The most fundamental difference between [design and science] is that design thinking deals 
primarily with what does not yet exist; while scientists deal with explaining what is. That 
scientists discover the laws that govern today’s reality, while designers invent a different 
future is a common theme. Thus, while both methods of thinking are hypothesis-driven, the 
design hypothesis differs from the scientific hypothesis.”69 
 
Ytterliggare en aspekt som Martin berör i sin artikel är typer av attityder som dominerar i 
traditionella organisationer i jämförelse med attityder som är typiska för designer. Han menar 
att traditionella organisationer ser hinder som “the enemy and budgets as the drivers of 
decisions”. Att organisationernas ständiga argument är att endast det som budgeten tillåter 
kan utföras vilket kan lätt resultera i undermåliga produkter, förpackningar med mera. I 
kontrast till denna skygghet inför hinder och restriktioner som traditionella managers har 
menar Martin att designers älskar restriktioner och drivs av det dominerande tankesättet att 
"There's nothing that can't be done." Designers, menar han resonerar på ett sådant sätt att om 
något inte har gjorts ännu är det för att tankeverksamheten inte varit tillräckligt kreativ och 
inspirerande för att finna lösningar. Restriktioner menar han upplevs aldrig som fienden av 
designers, snarare ökar de utmaningen och spänningsnivå och eftersom designers ambition är 
att lösa komplexa ’wicked’ problem blir reaktion inför ett svårartat problem sällan: ”that 
simply can't be done" or "We don't have the budget for that." Rather, they'd proclaim: "Bring 
it on!". Slutligen drar Martin slutsatsen att involvering av designprinciper i ett företags 
verksamhet kan medföra vinster genom värdeskapande. Detta menar han att framgången hos 
många befintliga organisationer, som faktiskt börjat utnyttja designtänkandet är bevis på. 
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4. Uppdrag 

samverkan för och 
genom Tillit 

 
 
 
 
 
 
Denna uppsats började med en konstatering att det inom vård- och omsorgsverksamheterna 
förekommer en brist på effektivt utbyte av information och samverkan olika vårdgivare 
emellan. Vi drog den naturliga slutsatsen att denna brist försvårar vårdpersonalens arbete och 
vårdtagarens trygghet och livskvalitet. Denna konstatering är inget nytt utan individer som 
arbetar inom dessa verksamheter har redan upptäckt problemet och har påbörjat olika insatser 
för att finna lösningar. En av dessa insatser äger rum uppe i Norrland, i Umeå där ett projekt, 
kallad Tillit efter en lång process på fem år nu börjar gå mot sitt slut. Ett projekt med 
målsättningen att skapa en effektiv och obruten vårdkedja där den vårdgivande personalen 
kan förlita sig på en ändamålsenlig samverkan inom vård och omsorg och vårdtagaren på dess 
effektivitet. Detta projekt har involverat många aktörer, både som finansiärer och aktiva 
deltagare. Olika typer av kompetens har nyttjats under projektets gång för att finna lösningar 
på kommunikations och samverkansproblemet inom vården. Att ha med vissa kompetenser, 
som t ex IT utvecklare sågs som en naturlig del av projektet redan från början och lätt för 
projektgruppen att acceptera. Designkompetensen, däremot var en främmande kompetens för 
många inom projektet och även om de flesta hade hört talas om design fattades det en insikt 
om att just designkompetens kunde ha något att bidra med i ett tjänstedesign projekt som 
Tillit. Dock fanns det en stark övertygelse på Stiftelsen Svensk Industridesign om att 
designkompetensen skulle kunna bidra i projektet, var därför ”ihärdiga” och lyckades till slut 
övertala projektgruppen att ge designkompetensen en chans.  
 
Denna uppsats söker lyfta fram om och på vilket sätt designkompetensen har kunnat bidra till 
de lösningar som har mynnat ut ur projektet. För att lyckas med detta begav jag mig på en 
liten resa upp till Norrland för att ta mig en titt på den värld som välkomnade design när den 
väl knackade på dörren. Under denna resa stiftade jag bekantskap med nio nyckelaktörer som 
berättade om projektet och designkompetensens roll. Dessa intervjuade aktörers upplevelser 
och intryck kommer att presenteras i det följande.   
 
De nämnda aktörerna har valts ut utifrån deras position i projektet då jag betraktar dem som 
nyckel aktörer på olika sätt. Det är som tidigare nämnt följande aktörer det handlar om; Eva 
Bergström (Projektledare för Tillit-projektet), PO Söderström (Ordförande för Tillit-
projektet), Ulla-Britt Lindholm (ekonomiansvarig för Tillit-projektet), Eva Klingefors 
(socialtjänstens representant i Tillit-projektets styrgrupp), Stefan Nordin (VD för projektets 
industriella part STT System), Gösta Bucht (Professor vid Umeås Universitetssjukhus samt 
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utvärderingsansvarig för Tillit-projektet). Hans Frisk (projektledare på SVID), Åsa Nilsson 
(Industridesigner och projektledare på designföretaget Struktur Design), Elin Kolterjan 
(Industridesigner på Struktur Design), 
 
Presentationen börjar med en beskrivning av själva projektet, dess bakgrund, aktörer, mål och 
syfte, förhoppningar och resultat. Detta avsnitt avslutas därefter med en skildring av 
designkompetensens roll och bidrag i projektet.  Fig. 4 ger en översiktlig illustration av det 
som kommer att presenteras under detta empiriska avsnitt. STT system är ett företag från det 
privata näringslivet som är den industriella parten i projektet och Struktur Design är 
designföretaget som har arbetat inom projektet. 
 
 
 

 
Fig. 4: Eget flödesschema för en översiktlig presentation av det studerade empiriska fältet. 
  
 

Bakgrund Resultat 

Aktörer och finansiering Mål och syfte 

Konkret Vision 

TILLIT-system Koncept 

Designkompetens Industriell part 

Struktur Design STT System 

För bättre samverkan mellan kommun och landsting inom vård och omsorg 

Så föds Tillit 
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4.1 Tillit-projektet 
 
 
 
 

 
”Steget mellan produkt och tjänst är inte långt”70 menar SVID och med den utvecklingen 
som produktions- och konsumtionssamhället går mot är det naturligt att förstå vad som menas 
med detta. Att designprocessen och metoder används vid utveckling av produkter är en 
självklarhet för många även om alla kanske inte har samma uppfattning om exakt var i 
utvecklingsprocessen dessa bör komma in eller vad de har för funktion. Att designprocess och 
metoder kan vara en värdefull resurs vid utveckling av tjänster är idag ett faktum, men inte en 
självklarhet för individer involverade i tjänsteutveckling. Tar man en titt på det 
konsumtionssamhälle som vi lever i upptäcker man hur svårt det är att hitta en produkt som 
inte följs av en tjänst eller en tjänst som existerar helt fristående från fysiska produkter. 
Gränsen mellan tjänster och produkter blir allt vagare som industridesignern Åsa Nilsson 
påpekar. Produkten och tjänsten samverkar för att leverera den nytta som brukaren efterfrågar 
och därför är en samverkan vid produktion av dessa en nödvändighet. ”Tjänstedesign ligger 
inte så långt ifrån produktdesign som man kan tro” 71, kan man läsa på SVIDs hemsida och 
jag kan inget annat än att hålla med. Det är ganska naturligt att förstå detta, för vad är det som 
ligger till grunden för utveckling av en vara om inte förmodan om användning? Användning i 
sin tur är inget annat än en fysisk produkts övergång till tjänst och därmed har tjänsteaspekten 
automatiskt integrerats i produktutvecklingen.  
 
I ”design för tjänsteutveckling” andan har SVID engagerat sig i sju olika delprojekt och 
tjänstedesign för ökad samverkan inom vården är ett av dessa delprojekt. Detta 
samverkansprojekt går under benämningen Tillit där två parter från den offentliga vård- och 
omsorgssektorn möts, tillsammans med en tredje part från det privata näringslivet, för att 
utveckla tjänstelösningar inom vård- och omsorgsverksamheterna. Projektet startades under 
hösten 2000 och kommer att avslutas i juni 2006.72  
 
 

Så Föds Tillit 
 
År 2000 togs initiativet för att bedriva det projekt som kom att heta Tillit och två av de 
individer som har varit med sedan starten är projektordföranden PO Söderström och 
projektledaren Eva Bergström. Det hela startade med att Eva Bergström, som 
planeringssekreterare inom socialtjänsten och Umeå kommun, arbetade med att ta fram 
kravspecifikationer och synpunkter från verksamheten, vid upphandling av ett IT-baserat 
kommunikationssystem i slutet av 90-talet. Hon ansåg då att det inom verksamheten fanns ett 
större behov för utnyttjande av IT tekniken och ville undersöka det vidare. Efter en del 
undersökningar och seminarier fångades upp vårdpersonalens syn på hur man kunde nyttja 
teknik och en projektbeskrivning skissades fram. Detta ledde snabbt till en insikt om att det 
inte fanns ett system på marknaden som kunde möta de kommunikationskrav som 
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verksamheten ställde. Det som stod till grund för projektet var närmare samverkan med 
landstinget och av denna anledning kontaktade Eva Bergström landstinget som vid det 
tillfället uttryckte stort intresse och upplevde samma problem kring vården som de inom 
kommunen hade gjort. Det första behovet som identifierades var behovet för att hitta ett säkert 
och effektivt sätt att överföra information om och när en vårdtagare skrivs ut från lasarettet för 
att övriga vårdgivande aktörer såsom hemtjänsten skulle kunna koordinera sina fortsatta 
insatser. Och så hösten 2000 föddes det projekt som kom att heta Tillit och Eva Bergström 
fick tjänsten som projektledare.  
 
 

Aktörer och finansiering  
 
Tillit är, som nämnt ett ”triangelsamarbete” som binder ihop två aktörer från den offentliga 
sektorn med en aktör från det privata näringslivet. Det handlar om ett samarbete mellan Umeå 
kommun, Västerbottens läns landsting och företaget STT system. 
 
Utöver de tre huvudparterna har projektet även haft andra intressenter som kan delas in i två 
kategorier. Den första kategorin består av intressenter som har bidragit med finansiering av 
projektet utan att själva delta i det. Här hittar vi bland andra Vinnova, Vårdalstiftelsen, 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, Umeå Energi, stiftelsen Svensk Industri 
Design samt Europeiska Unionens strukturfond. Den andra kategorin består av intressenter 
som bidragit både finansiellt och varit aktivt engagerade i projektet. Här hittar vi, utöver 
huvudparterna, Umeå kommun, västerbottens läns landsting och STT-system, även andra 
företag som WM-data och Struktur Design. En förutsättning för att starta projektet, enligt 
projektledaren har varit att landstinget hade tillgång till utvecklingspengar som ställdes till 
projektets förfogande samt att EUs strukturfond i ett tidigt stadium godkände projektets 
ansökan om ekonomiskt stöd. Sedan har det kommit in andra finansiärer och ett krav för 
företagen att medverka i projektet har varit att de själva fått bidra med 1/3 av kostnaderna. 
 
Enligt projektordföranden PO Söderström har projektets totala budget legat på runt 20 
miljoner kronor under de fem åren som projektet har bedrivits. Vilka aktiviteter inom 
projektet dessa pengar har använts till har varierat under projektets gång. Under den första 
fasen av projektet, då den skulle förankras krävdes det en stor mängd tid till insamling och 
analys av information har det fordrats mycket resurser i form av individers engagemang och 
arbetstid. Projektet involverade många individer från de medverkande parterna och 
arbetskostnaden konsumerade, följaktligen stora delar av projektbudgeten i början av 
processen. Under senare delar av projektet har fokus överförts till utveckling av själva 
datasystemet och utveckling av gränssnittet som då förbrukat en större del av projektets 
budget enligt ekonomiansvarige Ulla-Britt Lindholm. Av de totala 20 miljonerna har ca 1,5 
miljon lagts ut på designkompetens vilket innebär att designsatsningen har legat på ca åtta 
procent av den totala budgeten, enligt PO Söderström. Enlig projektledaren Eva Bergström 
har en satsning på designkompetens inom projektet inte kostat särskilt mycket. Däremot har 
designerna tilldelats nya uppdrag under projektets gång, som att ta fram informationsmaterial 
och utforma broschyrer, vilket har lett till andra kostnader. Enligt Hans Frisk, projektledare på 
SVID ligger kostnaden för designsatsningar, inom de olika projekten som SVID involverat sig 
i under fem procent av projektens totala budget. 
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Den industriella parten 
 

Det företag som kom att bli den industriella parten i projektet heter STT system och ägs av ett 
större företag kallad EMI. ”STT System Utvecklar och säljer omsorgssystem för kommunal 
vård och omsorg samt samverkan mellan kommun och landsting”73 Idag har STT System 
programvaran TES (Trygghet – Enkelhet – Säkerhet) som används inom den kommunala 
omsorgen. Företagets målsättning med sitt deltagande i Tillit-projektet har varit att utveckla 
fram ett nytt kommersiellt system som bättre möter behoven inom vård och omsorg och som 
är kompatibel med TES systemet. STT-system är således ett företag som utvecklar olika 
sorters kommunikationslösningar som används inom vård och omsorg och främsta motivet för 
deras medverkan i Tillit-projektet har varit att genom ett nära samarbete med andra aktörer 
inom verksamheten ta fram lösningar som möter vårdtagare och vårdgivares krav på ett mer 
ändamålsenligt sätt.  
 
 ”För oss handlar det om att skapa affärsmöjligheter och tillväxt” (VDn Stefan Nordin)  
 
Resultatet av denna målsättning har blivit en informationsplattform vid namnet TILLIT-
system som är en konkret produkt av Tillit-projektet. Detta system kommer att beskrivas mer 
ingående i senare del av empirin. Idag ägs systemet till hälften av STT System och 
rättigheterna till den andra halvan har värvats av STT Systems utvecklingspartner WM-data.  
 
 

Projektets Mål och syfte 
 
Det övergripande målet med projektet har varit att ”förbättra samverkan mellan olika vård- 
och omsorgsgivare kring personer med insatser från både kommun och landsting”. 74 
 

”Med bättre samverkan och ökad tillgänglighet genom enklare kontaktvägar ska tryggheten 
och livskvaliteten för den enskilde vårdtagaren öka.”  
 
Inom många projekt som ska effektivisera samverkan mellan olika organisationer i ett nätverk 
är det främst organisationernas, deras strukturer och andra faktorer som lösningarna anpassas 
till. Tillit-projektets grundpelare är, däremot en fokus på brukaren. Man har, med andra ord 
helt bortsett från organisatoriska och strukturella aspekter och sökt förstå situationen och 
finna lösningar utifrån vårdtagarens perspektiv. Detta brukarperspektiv har betonats och 
förtydligats ytterliggare genom att illustrera vårdkedjan och placera en fiktiv vårdtagare i 
kedjans centrum. En fiktiv vårdtagare som like många andra vårdtagare tar emot vårdinsatser 
från både kommun och landsting. Denna illustration, i olika versioner har kommit att blir den 
ledande stjärnan för Tillit-projektets fortsatta arbete och är det första bidraget som 
designkompetensen lämnade i projektet. Denna illustration exemplifierar på ett tydligt sätt det 
brukarfokus som är typisk för designkompetens och som har blivit ett kännetecken för Tillit-
projektet.  
 
 
Struktur Designs intresse i projektet handlar främst om att som industridesigner utvidga sitt 
arbetsfält till ett nytt område. ”Tjänstedesign är relativt nytt inom den här branschen” menar 
Åsa Nilsson industridesigner och projektledare på Struktur Design. Enligt henne är det inte 
ännu självklart med tillämpning av design inom tjänsteområdet men anser ändå att de på ett 
sätt alltid arbetat med tjänsteutveckling. När man arbetar med fysiska produkter kommer man 
oftast in på tjänster också menar hon och att produkter och tjänster ”går väldigt tätt ihop”. 
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Idag blir gränsen mellan tjänster och produkter allt suddigare och denna förändring ser Åsa 
som en möjlighet för industridesigner att arbeta inom tjänsteområdet, ”Den kunskap som vi 
som industridesigner har går ju hand i hand med de som idag arbetar med tjänster” 
 

 
 
Tillit-projektet och den fem åriga processen har medfört olika resultat och möjligheter för de 
medverkande parterna. Man kan framförallt särskilja två typer av resultat utav projektet, först 
en konkret produkt i form av en informationdatabas vid namnet TILLIT-system som gör det 
möjligt för olika vårdgivare att ha tillgång till samma information på ett snabbt, säkert och 
effektivt sätt. Det andra och, enligt intervjupersonerna, mest betydelsefulla resultatet är av en 
mer konceptuell karaktär. I det följande kommer jag att göra en beskrivning av den konkreta 
produkten för att därefter gå över till det konceptuella resultatet av projektet. 
 
 

Den konkreta produkten 
 
För att uppnå det övergripande målet med Tillit projektet behöver man skapa en obruten 
vårdkedja där relevant information om vårdtagaren flödar mellan kommun, sjukhus och 
vårdcentralerna. I syfte att skapa denna kedja har man tagit fram ett datasystem, TILLIT-
systemet, som fungerar som en informationsplattform där de olika vård- och omsorggivarna 
kan utbyta information på ett snabbt och effektivt sätt. För att undvika en alltför teknisk 
dominerad system och bibehålla det brukarfokus som har varit projektets grundpelare har 
industridesignerna samarbetat med systemutvecklingsföretaget WM-data. Designerna har 
fungerat lite som brukarens, både vårdtagare och vårdgivares röst och utifrån detta 
brukarperspektiv påverkat gränssnittet i informationssystemet. Av denna anledning har 
systemet utvecklats utifrån de behov den ska tillfredställa snarare än de tekniska 
möjligheterna att skapa avancerade datasystem. 
 
Systemet har funktionen att sprida rätt information till rätt person vid rätt tillfälle, allt för att 
”erbjuda bättre vård och omsorg för den enskilde”.  Ett exempel på detta är att när ny 
information kommer in i TILLIT-systemet så skickas det ett mail till den vårdgivare som 
berörs av informationen och talar om att det finns ny information att läsa. Figur 1 är en 
illustration som har tagits fram av industridesignkompetensen och som förklarar hur den 
vårdkedja som omger vårdtagaren bör se ut med vårdtagaren i fokus. Figur 2 visar hur 
informationsplattformen ser ut och hur den förhåller sig till de vårdgivande aktörerna.  
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Fig. 1 och 2: tagen från PDF dokumentet Samverkan för bättre vård och  
Omsorg utgiven av Tillit-projektet.   
 
TILLIT systemet utvecklades i samarbete med den industriella parten STT Systems samt 
systemutvecklingsföretaget WM-data. Systemet sattes på en test under 2001-2003 i en 
pilotstudie där målgruppen var vårdtagare med psykiska funktionshinder som tar emot 
insatser från både landsting och kommun. Efter pilotstudien har systemet fortsatt att användas 
och 2004 anslöts även medicinkliniken på Universitetssjukhuset i Umeå, fler handläggare och 
enhetschefer inom socialtjänsten, vårdcentraler och fler enheter inom kommunens 
socialpsykiatri. Systemet kommer att fortsätta utvecklas och tanken är att fler funktioner ska 
tillkomma med tiden. Det är meningen att TILLIT-systemet ska, efter projektets slut, finnas 
tillgänglig som en kommersiell produkt som andra kommuner och landsting kan upphandla.  
 
För att systemet ska vara så effektivt som möjligt är ambitionen att även utveckla fram mobil 
åtkomst till informationsplattformen. På detta vis ökar koordinationen mellan olika vård- och 
omsorgsgivare när de är ute på ”fältet” och arbetar. T ex så ska en vårdgivare kunna, från sin 
bil ta sig in i systemet för att få uppdaterad information om vårdtagaren, vilken är den senaste 
vården denne har fått, av vem och på detta vis koordinera sitt eget arbete. Projektledaren Eva 
Bergström menar att problemet bottnar i en komplicerad vårdstruktur där flera olika aktörer 
från olika huvudmän är involverade. Dessa aktörer kommer från olika organisationer och 
organisationskulturer och samverkan dem emellan försvåras ytterliggare av det faktum att de 
sällan träffas eller befinner sig på samma plats samtidigt. För vårdtagaren och dennes 
närstående, och inte minst för vårdgivarna är det viktigt att veta vem som gör vad, hur och 
när.  Med hjälp av en mobil enhet kan personalen enkelt hämta och lämna information via 
TILLIT-systemet. Genom denna mobila samverkan får de olika vårdgivarna reda på vilka 
övriga insatser vårdtagaren har och kan på det viset bättre planera och samordna sin uppgift. 
Ett naturlig och värdefullt resultat av denna samverkan och koordination av insatser, anser 
man inom projektet, kommer att bli en ökad trygghet för både vårdtagaren och dess 
närstående. 
 
 

Vad är nyttan med TILLIT-systemet? 
 
Enligt Stefan Nordin, VD för STT System oddsen för att ett projekt lyckas beror på de behov 
som projektet tillgodoser och den nytta lösningen bidrar med. Vad har då TILLIT-systemet, 
utifrån detta perspektiv, bidragit med för nytta? 
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Brukarperspektivet, att ha vårdtagaren i fokus innebär att även dennes nytta blir den centrala 
faktorn för framtagandet av lösningen. TILLIT-systemet bidrar med nytta på flera olika sätt. 
Det skapar förutsättningar för vårdgivaren att kunna utföra sitt arbete på ett effektivare och 
mer ändamålsenligt sätt. Vårdgivarens möjligheter att utföra ett bra arbete har en direkt 
påverkan på den vård som vårdtagaren får. Nyttan för vårdtagaren blir en trygg och säker vård 
och omsorg samt vissheten om att all berörd personal har den information de behöver. För 
berörd personalen erbjuder systemet en snabb, säker och enkel tillgång till aktuell information 
om vårdtagaren samt vissheten att alla har samma information. Det innebär även enhetliga 
rutiner som gör att man vet vem man ska kontakta, när och hur. En ytterliggare fördel är att 
systemet ger en helhetsbild av individens vårdsituation och stöd för bättre planering och 
uppföljning. Vad det gäller kommun- och landstingsledningen handlar det om bättre underlag 
för verksamhetsplanering och uppföljning.75 Låt mig med det följande förenklade scenariet, 
tagen från Tillit-projektets informationsbroschyr, illustrera hur detta kan se ut i verkligheten. 
 

Vårdtagaren Martin är psykiskt funktionshindrad och bor i eget boende. Han får både stödd 
från boendehandledaren och distriktssköterskan på vårdcentralen. Under vissa perioder mår 
Martin sämre och söker då upp vård på den psykiatriska kliniken. Om Martin nu läggs in på 
kliniken skickades det ett automatisk mail till alla berörda parter som talar om att det finns ny 
information att hämta i databasen. Då kan de andra vårdgivarna gå in i TILLIT-databasen och 
läsa informationen. Innan Martin skrivs ut samlas alla parter i en videokonferens för att 
upprätta en samordnad vårdplan. När Martin väl skrivs ut flödar informationen enligt samma 
princip som vid inskrivningen. Detta leder till ”trygghet och livskvalitet för den enskilde 
genom tydliga roller och bra kommunikation.” 
 

 
Fig. 3: Samverkan för bättre vård och omsorg, PDF-dokument utgiven av Tillit-projektet 

 
 
 
 
TILLIT-systemet samordnar 
 
Av ren tillfällighet läste jag idag en artikel på aftonbladet76 om hur en pappa hade, under flera 
år, våldfört sig på sin dotter och tom gjort henne med barn vid två tillfällen utan att någon 
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misstänkte något. Trots att flickan födde sitt barn första gången och gjorde abort andra gången 
var det ingen som reagerade.  Sjukhuset hade olika journalsystem för förlossning och 
gynekologi och av denna anledning såg personalen inget om hennes tidigare graviditet när 
aborten gjordes. Vid första graviditetstillfället hade barnmorskan varit misstänksam och 
lämnat en anmälan mot pappan och detta såg man inte heller när aborten genomfördes. När 
jag läste artikeln slogs jag av tanken på hur farlig brist på samordning och gemensam 
information kan bli och helt plötsligt såg jag TILLIT-systemet i ett annat ljus.  
 
Rent praktiskt fungerar TILLIT-systemet på följande sätt: de olika vårdgivarna har egna 
databaser idag och meningen med TILLIT-systemet är att information från dessa olika 
databaser ska kunna tas in i TILLIT-systemet för att samma information ska snabbt och enkelt 
finnas tillgänglig för alla parter. På det viset har TILLIT-systemet integrerats med 
kommunens och landstingets verksamhets- och journalsystem, personnummerregistret och det 
tidigare nämnda planeringsverktyget TES. Informationen hämtas således från dessa system till 
TILLIT systemet. Figur 3 illustrerar hur systemet samordnar olika vårdgivares 
informationssystem och skapar en gemensam informationsplattform. 

 
 
 
Fig. 4: Information inhämtas från de olika systemen som finns tillgängliga inom kommun och landstingens 
vårdverksamheter. Denna information överförs sedan till en gemensam plattform där alla vårdgivande parter har 
snabb tillgång till uppdaterad information. Tagen från Tillit-projektets pdf-dokumetn: samverkan för bättre vård- 
och omsorg 

 

 

 
Som tidigare nämnt har projektet resulterat i både en konkret produkt och ett koncept. Det 
sistnämnda betraktas av intervjupersonerna som det främsta och mest meningsfulla 
framgången med projektet. Konceptet är visionen om att hitta olika lösningar för att optimera 
en samverkande vårdplanering med vårdtagaren i fokus. Denna vision har skapats av 
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industridesignerna och illustreras genom visualisering av vårdkedjan med vårdtagaren i 
centrum. Konceptet finner således sin utgångspunkt från vårdtagaren och har egentligen ingen 
slut. Möjligheterna för att nå fram till denna vision är obegränsade och TILLIT-systemet är 
endast en av dessa. Att se projektets resultat utifrån den konceptuella produkten innebär att 
fokus skiftas från den fysiska IT-baserade lösningen för att rikta intresset mot 
tjänsteutvecklingen utifrån behovet. Detta, att skifta fokus från produkt till tjänst, var som 
tidigare nämnt ett av SVID målsättningar vid introducering av design kompetens och utifrån 
intervjupersonernas synpunkter kan man säga att SVID har uppnått sitt mål. Samtliga 
intervjuade betraktar skapandet av detta koncept som främsta bidraget som detta projekt har 
resulterat i.  
 
Enligt projektledaren Eva Bergström är det ett ”testamente” som Tillit-projektet lämnar efter 
sig nu när man närmar sig slutet. Enligt henne innehåller detta testamente riktlinjer om hur en 
fortsättning på utvecklingen ska gå till. Denna syn på projektets bidrag för framtida 
utvecklingsprojekt delas även av Eva Klingefors (chef inom socialtjänsten och medlem i 
Tillit-projektets styrgrupp) som menar att ”även om Tillit nu tar slut så finns det andra 
förutsättningar för att starta nya projekt och utvecklingsarbeten tillsammans framöver”. 
Även projektordföranden PO Söderström delar sina kollegors åsikt i detta och anser att 
konceptstudien som Struktur Design har tagit fram är som ”grädden på mossen” och det allra 
intressantaste att fortsätta med. Enligt Gösta Bucht, professor vid Umeås Universitetssjukhus 
och ansvarig för utvärdering av projektet finns det idag inte tillräckligt med underlag för att 
utvärdera konceptnyttan men han anser att ”när vi omsätter, en vacker dag, detta i praktiken 
då kommer många medborgare och anhöriga att säga: det här var precis vad vi ville ha”. 
 
En annan betydelsefull produkt av projektet är enligt Eva Klingefors, insikten, bland 
ledningen inom kommun och landsting, om det behov som finns. Hon menar att projektet och 
den långa processen skapat en förståelse kring hur bättre samverkan de olika huvudmännen 
emellan kan förbättra situationen för både vårdtagare och personal. ”Vi har hittat varann och 
det gör man när man jobbar länge med varann”  Även samarbetet med andra aktörer och 
kompetenser anser hon ha bidragit med kunskap som en biprodukt av projektet. Hon menar att 
samarbetet mellan offentliga organisationer och privata företag har lett till effektivare 
problemlösningar och för Eva Bergström har samarbetet med andra kompetenser gjort att ny 
kunskap producerats. ”Vi har fått lära oss, t ex vad gör en designer? Och bara det gör att vi 
har lärt oss mycket mer”.  
 
 

Målsättning = Resultat? 
 
Ett starkt engagemang och entusiasm har präglat hela projektet anser samtliga intervjuade. 
Projektledaren Eva Bergström ser främsta orsaken till detta vara ”möjligheten att kunna 
påverka och göra såna här saker tillsammans och få utrymme och höra sedan att högsta 
ledningen uppfattar det som väldigt positivt, det förstärker ju”. Detta konstanta engagemang 
har varit främsta drivkraften för projektet. Ytterliggare en drivkraft enligt Eva Klingefors har 
varit samarbetet med den tredje parten från näringslivet: 
 
”Det är min erfarenhet från andra projekt, det har ibland varit att landsting och kommun som 
två företrädare för vård och omsorg, när vi gör projekt tillsammans så kan det ibland bli rent 
politiskt styrda organisationer. Finns det inte byråkrati så skapar man någon sorts byråkrati 
och tröghet som gör att man glömmer bort hur viktigt det är med någon sorts resultat.”  
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I Tillit-projektet har det däremot funnits olika parter med olika intressen och när det finns 
vinstintresse involverad blir man automatiskt mer resultatinriktad anser Eva Klingefors. Det 
handlar även om att man sammanför olika företagskulturer, både offentlig och privat vilket 
hon ser som en drivkraft på lång sikt.  
 
Trots detta har några uppförsbackar passerats under resans gång. I det tidigare avsnittet 
behandlade jag de ”produkter” som projektet har resulterat i och nästa fråga är huruvida de 
ursprungliga målsättningarna och förväntningarna har infriats. Det finns ett gemensamt 
samtycke bland de intervjuade parterna att projektet inte har kommit lika långt som man hade 
förväntat sig. Det återges olika bakomliggande faktorer till detta och något som flera av de 
intervjuade upplevde som problematiskt var de offentliga, trögrörliga organisationerna som 
har gjort att processen har gått långsammare än tänkt: 
 
”Vi har mycket krångligheter på mellanchefsnivå, för det har vi också sett att om den högsta 
ledningen har varit positivt har det inte genomsyrat verksamheten utan de som har varit 
direkt anknutna i kärnverksamheten, i projektet, de har varit engagerade och glada men sen 
kan de ha några chefer ovanför sig som inte möjliggör att de kan engagera sig som de hade 
tänkt, då är det ju ingen förankring uppifrån och ner.” (Projektledare Eva Bergström)  
 
Processen har gått långsammare än man hade räknat med men som det ser ut idag finns det 
inte tillräckligt med underlag för att med säkerhet besvara frågan, huruvida projektets initiala 
målsättning har uppnått eller ej. Genom projektet har man skapat ett koncept för hur 
kommunikation och samverkan borde se ut inom vård och omsorg och utifrån konceptet har 
en produkt, ett datasystem tagits fram. För att besvara frågan om projektets målsättning har 
infriats krävs det dels att man studerar hur väl informationssystemet, TILLIT-systemet 
fungerar i verkligheten och dels att studera nyttan som systemet och konceptet medför för 
vårdtagare och vårdgivare.  
 
Vad det gäller själva TILLIT-systemet har det genomförts olika pilotstudier som kan utnyttjas 
som bas för en utvärdering. Men enligt Stefan Nordin (VD, STT System), är det först efter att 
landstinget beslutat att införa en bred tillämpning av systemet som man kan se om 
målsättningen uppnåtts. ”Målet för oss som näringslivs idkare är att produkten blir så bra 
och användbar att den kan användas inom andra områden.” Han anser, trots detta att det 
faktum att TILLIT-systemet utvecklats utifrån konceptet, baserar sig på verkliga behov inom 
vårdverksamheten och har använts inom olika pilotstudier ökar förutsättningarna för att 
systemet lyckas och att det är endast en tidsfråga innan systemet används. Det har bedrivits en 
pilotstudie inom landstinget och de som har använt systemet inom studien har uttryckt sitt 
intresse för att fortsätta arbeta med systemet även när projektet nu läggs ner. Att se deras 
reaktion och intresse för systemet efter att ha använt den under en period är det ”högsta 
betyget” för projektet anser Eva Bergström, som är lika positivt inställd till systemets framtid 
som Stefan Nordin. Även det faktum att landstinget och kommunen har beslutat om ett bredd 
införande av systemet ser hon som en bekräftelse på att projektet har lyckats. Men det måste 
förstås att det handlar om komplexa och svårhanterbara system som måste prövas på 
marknaden innan man med säkerhet kan utvärdera dem. 
 
Vad det gäller utvärdering av den nytta som TILLIT-systemet förväntas medföra anser 
utvärderingsansvarige professorn Gösta Bucht att det krävs en bredare tillämpning av 
systemet under en längre tid. Huvudsyftet med projektet menar han har varit att öka 
”kundnyttan”, eller nyttan för användaren. Att mäta denna nytta idag är nära på omöjligt då 
det inte finns tillräckligt med material att utgå ifrån. Det krävs en bredare användning av 
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systemet under en längre tid för att påvisa de faktiska effekterna på användaren, vare sig det 
handlar om vårdtagaren eller vårdgivaren. Det som kan utvärderas idag menar han är 
informationsflödet. Idag är det möjligt att studera om TILLIT-systemet tillgodoser de 
kravspecifikationer som Struktur Design tog fram utifrån analys av problemet och behoven. 
Det är möjligt att kontrollera hur effektivt informationsflödet har blivit genom TILLIT-
systemet men hur denna effektivisering faktiskt påverkar vårdtagare och vårdgivare kan inte 
utvärderas förrän i framtiden. Den övergripande målsättning för projektet har ju varit att hitta 
kommunikationslösningar för att skapa en trygghet och ökad livskvalitet för de individer som 
får insatser från kommun och landsting och resultatet av denna målsättning kommer vi inte att 
kunna konstatera på många år menar Eva Bergström. 
 
 

Resultatet för den industriella parten 
 
Nu vet vi att projektet har resulterat i två produkter, dels den fysiska och dels den 
konceptuella. Den fysiska produkten, TILLIT-systemet ägs av de två företagen STT System 
och WM-data. STT System är som tidigare nämnt, den industriella parten i projektet och av 
denna anledning vore det intressant att undersöka, på vilket sätt en medverkan i projektet har 
gynnat dem. Har det skapat de affärsmöjligheter som låg till grund för företagets medverkan, 
har förväntningarna slagit in? 
 
Företaget har satsat en hel del pengar inom projektet, främst i form av egen arbetstid men 
enligt VDn Stefan Nordin är det inte stora pengar som de har att vinna om projektet lyckas. 
Förväntningarna var mer optimistiska från början men det har visat sig vara en felaktig 
bedömning. Orsaken till att förhoppningarna inte slog in är bland annat att det, idag finns flera 
liknande system som TILLIT-systemet på marknaden vilket gör att de offentliga 
verksamheterna kommer att upphandla om vilket system som ska användas. I Sverige finns 
det t ex endast ca 20 landsting och det blir väldigt glest mellan olika upphandlingstillfällen 
vilket gör att det inte blir många affärsmöjligheter för STT System. Av denna anledning är 
affärspotentialen, räknat i pengar och direkt kopplade till systemet mycket lägre än vad man 
hade förväntat sig, menar Stefan Nordin.  Även om förväntningarna varit mer optimistiska än 
resultatet ser Stefan Nordin detta inte som en besvikelse utan menar att det alltid fungerar så i 
verkligheten. När man satsar på ett projekt utgår man från gissningar och sedan kommer 
svaret och det är svaret man måste fokusera på. Själva TILLIT-systemet har visserligen inte 
resulterat i de affärsmöjligheter som man hade hoppats på, men andra affärsmöjligheter har 
skapats tack vare synergierna, kopplingarna till Tillit-projektet. Ett exempel är att företagets 
TES-system som används inom kommunens verksamheter hänger ihop med TILLIT-
systemet, vilket gör det möjligt för företaget att omsätta mer pengar på TES systemet när 
TILLIT-systemet börjar användas. 
 
 ”Att delta i ett sådant projekt skapar möjligheter, insikter på vägen som man kan plocka ner, 
ta vara på för produkter och lösningar och sådant får man jo ’tjing’ på.” ( VD STT system, 
Stefan Nordin) 
 
Genom att ha varit med i processen får företaget första chansen att snappa upp möjligheter. 
STT System är ett litet tillväxtföretag fortsätter han och därför är det väldigt viktigt ”att gasa, 
att ligga på och inse saker före konkurrenterna och vara först ut med nya produkter.”  En 
annan fördel har varit att ”vi är med i en process som uppmärksammas i hela Sverige vilket 
ger indirekt information till våra kunder för våra andra produkter”.  Stefan Nordins positiva 
hållning till TILLIT-systemet beror till stor del på att systemet har utvecklats och designats 
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utifrån ett koncept baserad på samverkan med vårdtagaren i centrum. ”Konceptet är helt rätt 
och vi har redan fått bekräftelse från olika personer med insikt inom landstingets värld och 
framtida vårdplanering, att det är på detta vis landstinget ska jobba i framtiden.”  Företagets 
planer för framtiden är att vänta ut en bredare tillämpning av TILLIT-systemet i Västerbottens 
läns landsting för att därefter med facit i hand gå vidare till andra landsting runt om i landet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det resultat projektet har bidragit till för STT Systems 
del är den fysiska produkten, TILLIT-systemet samt andra affärsmöjligheter som ett 
deltagande och anknytning till Tillit-projektet har producerat.  
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4.2  Designkompetens i Tillit 
 
 
Denna uppsats handlar om design som tankesätt, arbetsprocess och metod. Inom Tillit-
projektet har designkompetens nyttjats som en resurs vilket är utgångspunkten för val av detta 
projekt som empiriskt fält. Första delen av det empiriska avsnittet ägnades åt en presentation 
av projektet, dess bakgrund, aktörer och resultat med syftet att åskådliggöra de 
omständigheter under vilka designkompetensen verkat. Industridesignernas arbete, precis som 
andra kompetensers, anser jag måste ses och förstås utifrån den kontext det utförs. Av denna 
anledning har jag upplevt det som en nödvändighet att ge dig som läsare en inblick i den värld 
som industridesignerna kom att bli en del utav. När detta nu är gjort ska vi tillsammans ta 
nästa kliv framåt och undersöka mer ingående vad designkompetensen lyckades leverera inom 
Tillit-projektet. Materialet som presenteras i det följande har samlats in genom personliga 
intervjuer med de tidigare nämnda nio aktörerna inom projektet.  
 

 
 
Struktur Design är ett företag som erbjuder tjänster inom industriell design. Affärsidén går ut 
på att ”hjälpa produktutvecklande kunder att skapa mer konkurrenskraftiga produkter 
avseende estetik, funktion och totalekonomi.”77 Företaget bildades 1994 och har idag kontor i 
Stockholm, Umeå och Skellefteå. Inom företaget är åtta industridesigners verksamma med 
kompetens omfattande allt från varumärkes- och designstrategier till integrerad datorstödd 
produktutveckling och på företagets hemsida går det att läsa att Struktur Design är ett 
”dynamiskt företag under ständig utveckling”. 
 
Åsa Nilsson och Elin Kolterjahn är två av de industridesigner som arbetar på Struktur Design 
och båda två har sin utbildningsbakgrund från Designhögskolan i Umeå och har arbetat med 
industridesign i flera år. Åsa och Elin är även de två designer som har varit engagerade i 
Tillit-projektet och jag har av denna anledning valt att träffa och intervjua dem båda två. 
Deras tankar och upplevelser kommer att presenteras under fortsättningen av detta empiriska 
avsnitt. 
 
Tillit-projektet var redan igång när SVID tog kontakt med projektgruppen och undrade om de 
var medvetna om att det fanns designkompetens som kunde tillvaratas i projektet.  Detta var 
för fem år sedan och projektledaren Eva Bergström minns att: 
 
”Vi var ju väldigt fundersamma över vad det här kunde innebära för något för oss men de var 
ihärdiga SVID och bjöd in sig då till våran styrgrupp och presenterade då Vad är design och 
där började vi få bilder om vad design är, jag menar design var ju bara möbler och….ja det 
var väl det vi kände till”. 
 
SVID började med att presentera ett projektförslag och upplägg och en förutsättning för att de 
skulle blir hörda var att de kunde bidra med finansiering till projektet. SVID föreslog två 
designföretag och det var upp till projektgruppen att avgöra vilket av de två företagen skulle 
få uppdraget. Samma underlag tilldelades båda företagen och efter ca en månad kom de med 
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var sitt förslag på projektplanering och lösning och ”vi föll direkt för Struktur” 
(Projektledaren). En fundering som då uppstod var om det inte var för sent att ta in ny 
kompetens i och med att projektet redan hade rullat på ett tag, olika projektgrupper hade 
kommit igång och projektet hade i stort kommit ganska långt. Projektet startade under hösten 
2000 och det var först under 2002 som Struktur design påbörjade sina aktiviteter. ”Då hade vi 
redan börjat diskutera lösningar, alltså vad var det vi ville lösa och hur skulle det se ut.”  Det 
projektgruppen trodde industridesignerna skulle göra var att granska det som redan fanns och 
lägga fram förslag på ett gränssnitt som var bättre än det som de själva hade redan kommit 
fram till.  
 
När SVID väl hade lyckats ”få Tillit på tåget” började Åsa Nilsson, som var projektansvarig 
och arbetade med bland andra Elin Kolterjahn sitt arbete. I ett första steg bedrev de en 
pilotstudie med målsättningen att låta Tillit-gruppen pröva på hur det skulle vara att arbeta 
med industridesigners. Målgruppen för pilotstudien var vårdtagare med psykiskt 
funktionshinder. För att samla på information, intervjuade designgruppen personal på olika 
nivåer inom både landsting och kommun, men av sekretesskäl hade de inte möjligheten att 
intervjua vårdtagare. De valde direkt att rikta fokus på vårdtagarens behov och problemen 
som uppstod i vårdkedjan kring vårdtagaren. Denna pilotstudie resulterade i den vision som 
senare kom att presenteras för projektgruppen. Visionen handlar om ”hur vårdkedjan skulle se 
ut om vårdtagaren fick styra”. Det handlar alltså om att skapa en obruten vårdkedja kring 
vårdtagaren för att tillgodose dennes behov samt den vårdgivande personalens behov av snabb 
och effektivt informationsflöde. Målsättningen med pilotstudien var, således aldrig att komma 
fram till färdiga lösningar utan blev mera en analys av situationen och en vision om hur den 
borde se ut i förhållande till hur den ser ut idag. 
 
 ” Vi hade kunnat lägga fokus på strukturer, organisation, landsting med mera men vi valde 
att se på nuläget, hur fungerar det om man är vårdtagare? Och intervjuade personal från 
landsting och kommun. Så kom vi fram till en vision om hur skulle vi vilja att det såg ut 
utifrån vårdtagarens behov? Och struntade i att det fanns olika vårdgivare”. 
(Industridesigner Åsa Nilsson) 
 
Resultatet visade sig vara bättre än vad projektgruppen hade förväntat sig. ”Alltså jag var ju 
jätte impad” var projektledaren Eva Bergströms upplevelse av den presentation som 
designerna la fram. Att designerna hade lyckats, på väldigt kort tid, bilda sig en uppfattning 
om hur det fungerade inom vård och omsorg och vad det var som projektet egentligen 
behövde sågs som en stor bedrift. Utöver detta lyckades designerna skapa en översiktsbild 
över vårdtagarens relation till vårdgivarna genom att illustrera vårdkedjan med dess olika 
aktörer. Projektledaren Eva Bergström berättade om hur det tidigare hade gjorts försök att 
studera just vårdkedjan med hjälp av informatiken från Umeå universitet. Individer från 
informatiken hade då gjort en studie och tittat på vårdtagaren, hur kommunikationen kring 
denne såg ut, vilken information som flöt igenom vårdkedjan, de olika aktörerna med mera. 
Studien hade visat hur rörigt det såg ut men hade inte alls lyckats skapa en förenklad bild över 
vårdtagarens situation och vårdkedjan. Att designerna sedan på så kort tid lyckades skapa en 
visualisering av vårdkedjan och hela processen var något helt nytt för projektet tyckte Eva 
Bergström. Denna visualisering följdes sedan av ett förslag på lösning baserad på visionen om 
hur informationsflödet borde se ut i förhållande till hur det såg ut i dagsläget. Det hade 
tidigare gjorts samarbete mellan socialtjänsten och socialpsykiatrin för att hitta lösningar för 
bättre samverkan dem emellan. Dessa två organisationer är ansvariga för personer med 
diagnosen psykisk funktionshinder och inom denna grupp ingår både vårdtagare som får stöd i 
sitt eget boende och vårdtagare som bor i särskilda stöd boenden. Inom denna verksamhet är 
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man väldig beroende av information menar Eva Bergström. Föreställ dig att vårdtagaren söker 
upp den slutna hälso- och sjukvården, då behöver de andra vårdgivarna veta vad som har hänt 
under tiden som vårdtagaren har varit inneliggande. Det är absolut nödvändigt att veta att 
vårdtagaren har uppsökt och är inlagd för annars blir det så att man söker upp anhöriga eller 
försöker hitta vårdtagaren på annat håll och detta är endast ett exempel. Men exemplet visar 
på det enorma behovet för olika vårdgivare att samverka och det är detta behov som ligger till 
grund för ett annat projekt som startade samtidigt som Tillit-projektet pågick. Inom det 
projektet arbetade man länge, utan framgång, med att ta fram det som industridesignerna tog 
fram på knappt en månad. Där skrev man upp listor med vilka som kommunicerade med vilka 
inom vårdkedjan, vilka resurser som fanns tillgängliga med mera och problemet var att det 
inte gick att förstå vare sig situationen eller problemet utan endast en lång lista med ord. I en 
vårdplan för en psykisk funktionshindrad individ kan det sitta minst femton vårdgivare och 
situationen blir än mer komplicerad av att man inte kan se varandra. Det hela gör att det är 
väldigt svårt att ta konkreta beslut. ”Det görs olika typer av överenskommelser så därför 
måste man göra en gemensam plan där alla ser allas insatser och allas överenskommelser, så 
ser man liksom hur man ska jobba gentemot ett gemensamt mål, så det var det som var så 
intressant med det som Elin visade upp.”78 Enligt Eva Bergström har materialet som 
designerna presenterade efter fallstudien kommit att påverka projektet mycket och har även 
gjorts tillgänglig för folk som arbetar inom social psykiatrin och har tagits emot väldigt 
positivt. ”Man har gått åt det hållet mer och mer även utanför projektet” menar hon något 
dom enligt henne är ett exempel på hur man snabbt kan nå framåt med designmetodiken. 
”Och sen var vi ju sålda, så tyckte vi ju att, ja men herregud vi kan ju använda den här 
kompetensen på alla möjliga sätt.” 
 
Det senaste uppdraget som Struktur Design har genomfört är ännu en pilotstudie men denna 
gång med en annan målgrupp. Målgruppen var äldre individer som mottar vård i hemmet. 
Under sommaren genomfördes det intervjuer med både personal och vårdtagare och en 
konceptstudie presenterades för projektgruppen under november månad. Tanken är att 
vårdtagaren också ska tas in i systemet så att denne får möjligheten att hemifrån koppla upp 
sig mot systemet och ha ett ”dialog” med övriga aktörer. Vad som följer av denna 
konceptstudie återstår att se i framtiden men Eva Bergström tror att det kan bli ett treårigt 
projekt utav det.  
 
 

 
”Det är som att definiera vad konst är, och hur lätt är det?” 

 Industridesignern Åsa Nilsson 

 
När jag gav mig på min explorativa resa var en av målsättningar att ta reda på vad som ansågs 
vara design ”där ute”. Jag började mina första intervjuer med att ställa just denna fråga om 
vad design var men förstod snabbt att jag inte skulle få det konkreta svaret som jag hade 
hoppats på. När jag, i ett halv optimistiskt försökt bad industridesignern Åsa Nilsson att 
berätta vad design var undrade hon om hon fick beskriva det med tre meningar eftersom det 
inte gick att göra det med en enda mening. Inte ens med tre meningar kunde jag få ur henne 
en definition på vad design var och hennes svar blev till slut att: ”det är som att definiera vad 
konst är, och hur lätt är det?”.  Samma fråga men i olika former ställdes till samtliga 
intervjupersoner och resultatet visade på en stark problematik kring definitionen av design. 
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Istället slutade det med att de flesta började beskriva vad designers gör, hur de arbetar. En 
faktor som återkom då var att designers i sitt arbete utgår från brukaren, slutanvändaren och 
just detta ansåg designer Åsa Nilsson var specifikt för industridesigners kompetens. Hon 
påpekade att det inte var endast industridesigner som arbetade på det viset men att just denna 
utgångspunkt var en nyckelfaktor i det industridesigners gör. Problematiken kring begreppet 
design ligger i det att det kan betyda vad som helst och nästan vem som helst kan kalla sig för 
designer menade Hans Frisk, projektledare på SVID. ”Design ordet blir alltmer utslätat och 
man talar mer om industridesign” anmärker han och avslutar med att säga att industridesign 
är något som utförs av professionella designers. Tjänstedesign, i sin tur beskrev han som en 
”omsorg om användaren, att ta reda på användarens behov”  
 

 
”Kunna pedagogiskt illustrera och verifiera med olika yrkesgrupper” 

Hans Frisk, projektledare, SVID 

 
Till skillnad från en definition av design hade intervjupersonerna betydligt lättare att beskriva 
designernas kompetenser. Eva Klingefors, medlem i projektets styrgrupp, kommer ihåg första 
mötet med industridesignerna då de presenterade sin vision om hur vårdkedjan kring 
vårdtagaren såg ut och hur den borde se ut: 
 
”det som jag tyckte var nytt med deras tanke, det var att de inte hade fäst sig så mycket vid 
tekniken utan man hade tittat på behovet….min erfarenhet från andra såna här projekt, där 
man jobbar med IT utveckling, det är att mycket av det man diskuterar handlar om att 
utveckla det tekniska, göra tekniska detaljer och sen så får man anpassa behoven efter 
tekniken men här kändes det mer som att man hade utgångspunkten ur behoven och sen får 
man ta det här med tekniken i andra eller tredje hand.”  
 
Detta brukarperspektiv och förmågan att kunna illustrera problem och behov för sig själv och 
andra sågs bland intervjupersonerna som något utmärkande för designkompetens.  Enligt 
Hans Frisk att ”kunna pedagogiskt illustrera och verifiera med olika yrkesgrupper” är en 
specifik förmåga hos industridesigners. Genom denna förmåga skapar industridesignern en 
helhetsbild av situationen och underlättar, på det viset, för alla involverade att förstå om de ser 
problemet på samma sätt. En annan förmåga, enligt Hans Frisk industridesignerna är den 
kreativa förmågan att komma med lösningar. Han menar att en designer är en 
produktutvecklare vilket man inte kan säga om en ingenjör eftersom industridesignerna 
utbildas till att bli produktutvecklare. Medan ingenjören kanske tar en enstaka kurs inom 
produktutveckling har industridesignerna under sin utbildning ”tio skarpa industriprojekt”. 
Designer menar, Hans Frisk går utanför det existerande för att ta fram nya saker och de 
uppnår snabba resultat. Detta kan man jämföra med t ex beteendevetare och samhällsvetare 
som saknar det utvecklingsperspektiv som designerna har och stannar vid analyser av det 
befintliga. Ytterliggare en viktig designkompetens är att det inte är själva lösningen som är 
utgångspunkten utan det problem och behov som finns. Att sedan lösningen på problemet blir 
ett dataprogram, eller något annat har inte någon större betydelse för hur designerna arbetar. 
Utgår man ifrån lösningen kan det lätt hända att man blir ovillig att se andra möjligheter till 
lösningar och därför är fenomenet ”kill your darling” vanligt när man utgår ifrån lösningen. 
Enligt Stefan Nordin, VD för STT System är sannolikheten för misslyckande nio av tio när 
man utgår från lösningen.   
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”Det är vår roll att ifrågasätta, det är en del av vårt arbete att komma utifrån med färska 

ögon”   
Industridesignern Åsa Nilsson 

 
Det har kommit fram under intervjuerna att en viktig del av industridesignernas arbetsmetod 
består av att ifrågasätta det som redan finns, det handlar om att ”vända på allting” och undra 
varför man inte kan göra det på ett annat sätt. ”Det är vår roll att ifrågasätta, det är en del av 
vårt arbete att komma utifrån med färska ögon” tycker designern Åsa Nilsson. Men enligt 
henne får industridesignerna inte vara med från början av en utvecklingsprocess så ofta som 
de önskar. Utan det är ofta så att uppdragsgivaren redan har bestämt något och:”de kommer 
till oss och frågar: kan ni göra det här åt oss? Då har de redan definierat vad vi ska göra”.  
Men eftersom deras arbete till en början består av mycket analys kring problemet och 
behoven så följer en automatiskt ifrågasättning av uppdragsgivaren förslag och kan på det 
viset definiera om uppdraget och definiera innehållet i sitt uppdrag.  
 
Sedan har det under intervjuerna kommit fram ett antal arbetsmetoder som av 
intervjupersonerna identifierats som designmetoder. Hans Frisk menade att industridesigner 
har andra arbetsmetoder vid insamling information än t ex marknadsförare. 
Marknadsföringens metoder baserar sig ofta på marknadsundersökningar där han anser att 
”man får svar på det man frågar”. Designerna, däremot utnyttjar en hel del andra verktyg 
som intervjuer, att bygga modeller, filma, observera brukaren vid sin användning av 
produkten med mera. Han hade tom en teori om hur det kan komma sig att det finns en 
särskild designmetodik. ”Det tror jag nästan att det har att göra med att de första designerna 
är i princip konstnärer.” Att konstnären sedan hade fått i uppdrag att t ex ta fram en kamera 
och eftersom han inte visste hur en kamera fungerar så var han tvungna att skaffa sig kunskap 
om det. Han kunde självklart inte gå till uppdragsgivaren och fråga, och alternativet var att gå 
och fråga några fotografer. En ingenjör, däremot arbetar i ett företag, känner till 
företagskulturen och är utbildad till att veta hur en kamera ser ut. Medan ingenjören kan sitta 
på sitt kontor och utveckla en kamera är designern tvungen att gå ut bland brukarna för att få 
tag på information om vad en kamera egentligen är och vilka funktioner den ska uppfylla. Det 
är därifrån som man har lärt sig att använda kunskapen hos användaren.  
 
Design kan tillämpas inom olika områden står det att läsa på SVIDs hemsida och orsaken till 
detta anser Hans Frisk vara designmetodikens egenskaper samt det faktum att olika aktörer är 
med i det designprocessen. På det viset är designer någon slags samordnare, som tar tillvara 
på olika kompetenser och visualiserar så att alla medverkande kompetenser har samma 
uppfattning om det de gör. ”Att alla är överens, har samma målbild, det är detta som ska bli, 
och det gör man genom att pedagogiskt åskådliggöra det på något sätt.” (Hans Frisk) 
Ingenjörsmetoder t ex är avancerade och svåra för många att förstå och att modifiera detaljer i 
arbetet kräver mycket tid. Designmetoder däremot, som t ex tekningar, är oftast enkla, flexibla 
och snabba något som enlig Hans Frisk är det viktigaste inom produktutveckling. Som han ser 
det kan det gå fel på tre sätt vid ett utvecklingsprojekt. Antingen tar det för lång tid, det blir 
för dyrt eller så missar man det man ville uppnå. Det värsta av dessa tre är att det tar för långt 
tid och av denna anledning är designernas snabba och effektiva arbetsmetoder värdefulla. 
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Fördelen med designernas arbetsmetoder anser projektledaren Eva Bergström ha varit att man 
väldigt snabbt förstått vad de kan bidra med och att det inte har tagit lång tid för designerna 
att förstå sig på situationen och problemet.  
 
”Man tycker att de har varit så delaktiga, det är den möjligheten man får via den här 
metodiken att man som industridesigner går direkt ut till den det berör eller de som är med i 
processen, och inhämtar uppgifter och sen kan presentera dem.” (Projektledaren Eva 
Bergström)  
 
Att kunna presentera och försäkra sig om att alla har förstått hur situationen ser ut och vad 
problemet är, är en av designmetodikens fördelar. Samtidigt påpekar Hans Frisk att man 
måste vara försiktig med att börja tala om designer som någon slags ”etnisk minoritet”, 
eftersom det finns både skickliga designers och designer som inte vet vad de håller på med 
över huvudtaget. Designer är inte en homogen grupp och alla är inte intresserade av samma 
områden och har inte samma kompetens.  
 
Jag undrade om detta brukarperspektiv var något unikt för Tillit-projektet eller om det 
förekom även inom andra projekt och ställde av denna anledning frågan till Eva Klingefors. 
Hon har under många år deltagit i och följt många olika projekt och tycker inte att 
brukarperspektivet har varit unikt i projektet. ”Däremot för att vara ett projekt med mycket IT 
prägel så är det kanske lite ovanligare, för jag har funnits med i styrgrupper i lite andra IT 
projekt, det blir lätt så att fokus är bara på teknikfrågorna och så skapar man någonting som 
är ganska häftig och är revolutionerande rent tekniskt, men sen när man ska använda den här 
produkten eller tjänsten i verkligheten så har den antingen inte varit tillräcklig 
användarvänlig eller så motsvarar den inte riktigt de behov som brukarna eller personalen 
som det ska hjälpa, och då har man nästan fått göra om verksamheten för att den ska stämma 
överens med IT stödet.” Hon anser att man har, i Tillit-projektet lyckats bibehålla brukarfokus 
och att det är tekniken som har anpassats efter behoven. 
 
Att utgå från brukaren och behoven hos slutanvändaren när man utvecklar en produkt eller 
tjänst är kärnan i designmetoderna påpekade Åsa Nilsson men menade att även företaget, 
uppdragsgivarens krav tas hänsyn till. Att göra en vara eller tjänst som är ”en lönsam lösning 
utifrån de förutsättningar som finns”.  Som industridesigner har man således två 
huvudfokusar, det första och allra viktigaste är brukarens behov och den andra är 
uppdragsgivarens lönsamhet menar hon. 
 
 

 
”Det är svårt och veta hur det skulle ha sett ut utan designkompetens i projektet” 

Projektordförande PO Söderström 
 
Vad anser du vara det bästa som designerna har bidragit med i projektet var en fråga som jag 
ställde till majoriteten av intervjupersonerna. Det fanns två aspekter av designernas bidrag 
som återkom och det handlade dels om deras roll i utveckling av gränssnittet i TILLIT-
systemet och dels framtagandet av visionen som utvecklades till ett koncept. Vad det gäller 
själva gränssnittet menar projektordföranden PO Söderström att ”det är svårt och veta hur det 
skulle ha sett ut utan designkompetens i projektet”. Det mest betydelsefulla bidragit och som 
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egentligen var designernas huvudansvar i projektet har att göra med själva tjänstedesignen. I 
detta bidrog industridesignerna i två avseenden. Det första var den presentation de gjorde om 
hur en psykiskt funktionshindrad individs resa genom vårdsystemet ser ut. Denna presentation 
ledde till att man konstaterade att ”organisationen var dålig uppbyggd för att tillgodose 
patientens behov utan organiseringen var mera uppbyggd för att tillgodose några 
befattningshavares behov av kontroll och en massa andra sådana saker” som PO Söderström 
uttrycker det. Man lyckades inte omorganisera verksamheten men ”den presentationen tror 
jag blev en väckarklocka för ledningsgruppen…det  tycker jag var en höjdare.” Det andra 
bidraget var en presentation av fortsättning på konceptet som presenterades av Struktur 
Design i slutet av november 2005. ”Det fick mig att definitivt bestämma mig för att jag ska 
försöka finansiera det…”. PO Söderström 
 
Enligt Stefan Nordin, VD för STT System har det mest positiva utkomsten av projektet varit 
mängden insikt om behoven och möjligheterna för kommun och landsting att samverka och 
att med den insikten finna verktyg för att nå målet. ”Ett projekt som pågår såhär länge med 
olika människors samverkan blir ofta en brygga för andra samverkansprojekt på grund av att 
man träffas och arbetar ihop så dyker det upp nya bubblor.” Inom stora organisationer och 
kulturer där olika aktörer ska arbeta ihop för att hitta lösningar är det bra med en oberoende 
kompetent part som kan samordna och fungera som en ”moderator” anser han. Struktur 
Design är ett exempel på en moderator som kan ta hänsyn, på ett neutralt sätt och därmed inte 
spä på eventuella spänningar olika parter emellan. Detta ser Stefan Nordin som en viktig roll. 
Som helhet anser han att designkompetensen har bidragit på två sätt till projektets 
framgångar. Det första är själva tjänstedesign biten som har med identifiering av 
kommunikationsvägar, behov och nytta att göra. Det är alltså konceptet med utgångspunkt 
från brukaren det handlar om. Det andra bidraget kom, som tidigare nämnt, vid utarbetning av 
gränssnittet till TILLIT-systemet. 
 
Utöver framtagandet av visionen om hur samverkan och kommunikation kring vårdtagaren 
bör se ut, har industridesignerna således bidragit till utformning av den konkreta produkten, 
TILLIT-systemet. Enligt Eva Bergström har WM-data, som är det företag som utvecklar 
själva systemet gått mer och mer mot det underlag som industridesignerna har levererat. Detta 
var aldrig fokus för industridesignernas roll i projektet utan det blev ett naturligt resultat av 
det övriga arbetet som de utförde. Idag har de fortsatt med arbetet och gjort studier kring vård 
av äldre vårdtagare som tar emot vård i hemmet. Om allt går vägen kommer det, enligt Eva 
Bergström, att startas ett nytt treårigt projekt där det stora uppdraget är att följa ytterliggare ett 
steg i designernas vision och involvera vårdtagaren i själva systemet. Det faktum att det var 
designerna som påbörjade det sista uppdraget och sedan presenterade det för projektgruppen 
ser Eva Bergström som något positivt: ”då har de kommit in rätt, då har de varit där först och 
sen kommer vi”. Detta verkar även Åsa Nilsson hålla med om då hon menar att ”Om det är ett 
bra projekt är vi med redan från början och definierar innehållet av vårt uppdrag”. Som 
industridesigner arbetar man med kunder som ofta är tillverkande företag, fortsätter hon och 
de bästa förutsättningarna får industridesigners i ett projekt om de kommer in i projektet redan 
i början..  
 
 

Så föddes Tillit visionen – designkompetensens främsta 
bidrag 
 
Tidigare nämnde jag hur industridesignerna gick tillväga vid insamling av information genom 
den pilotstudie som de bedrev i början av projektet. Efter att samlat in tillräckligt med 
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information påbörjades genomgång och analys av informationen som ett nästa steg. 
Analysfasen tog enligt industridesignern Åsa Nilsson mycket längre tid och var mer 
omfattande än det brukar vara när det gäller fysiska produkter. Mycket fokus lades på 
problem och behov och redan från början av analysen riktade man in sig på att illustrera vad 
som var problemet och vad det fanns för behov, det som Elin Kolterjan kallar för ”Kritiska 
punkter”. Utifrån detta identifierades det problem och behov som antingen tillhörde 
vårdtagaren, anhöriga, vårdgivaren eller alla tre förklarar hon. Därefter radade man upp en 
lista med problem och behov och började göra en inbördes strukturering av problem och 
behov. Nästa steg innebar en omvandling av problemen och behoven till krav för att skapa en 
kravspecifikation med syftet att identifiera vilka krav som borde ställas på en lösning. Sedan 
kom den kreativa fasen där förslag på olika lösningar sattes upp på en tavla. Hur skulle man t 
ex lösa vårdtagarens behov av kommunikation och information i hemmet?  Denna fråga och 
andra liknande resulterade i en lista av krav som skulle ställas på lösningen för att tillgodose 
behoven. Denna metod använder designerna på Struktur Design även när det gäller fysiska 
produkter och enda skillnaden som förekom låg i omfattningen av den initiala analysfasen. 
Genom bland annat brainstorming sattes det sedan upp olika förslag på lösningar. Hur vilda 
idéerna och förslagen får bli beror på projektets och problemets karaktär påpekar Elin 
Kolterjan och i Tillit-projektet blev inte idéerna för vilda. När en stor mängd idéer hade lagts 
fram började man, utifrån kravspecifikationen, sålla bort otillräckliga lösningar och på det 
viset skapades visionen om en obruten vårdkedja med vårdtagaren i fokus. Sedan 
presenterades visionen för projektgruppen, som enligt Åsa Nilsson även fungerat som en 
bollplan för deras fortsatta arbete. ”Det är inte vi ensam som gör jobbet bra. Vi har andra som 
bollplan, de sitter med kunskapen, att samarbeta med andra kompetenser är väldigt viktigt.”  
 
 

 
Som jag tidigare nämnt så var projektet redan igång när SVID kontaktade projektet och 
undrade om de visste om att det fanns designkompetens som kunde tillvaratas i projektet.  
Projektledaren Eva Bergström minns det på följande sätt: ”vi var ju väldigt fundersamma 
över vad det här kunde innebära för något för oss men de var ihärdiga SVID och bjöd in sig 
då till våran styrgrupp och presenterade då vad design var”.  
 
SVID var ihärdiga för att de hade ett syfte och det var att öka kunskapen om designkompetens 
tillämpbarhet i strävan efter lösningar inom vård- och omsorgsverksamheten. Detta är deras 
målsättning och det är detta målsättning som har motiverat dem till att medverka i olika 
projekt. Intressant är då att ta reda på om det inom Tillit-projektet uppnåtts inte bara ökad 
kunskap om designkompetens utan även uppskattning. Hur ser de medverkande parterna på 
framtida samarbete med industridesigners?  
 
För projektledaren Eva Bergström är samarbete med industridesigner i framtida projekt en 
nödvändighet, ”det tror jag är en förutsättning och sen är det, det får jag också säga, vi har 
ju blivit väldigt väl omhändertagna, det kanske ligger på de som söker den här design 
utbildningen, inte vet jag, och sättet att jobba som industridesigner...”. Hon anser att 
designkompetensen har hjälpt projektet mycket och ”jag vet att det är en del som säger, men 
då kanske vi borde få in beteendevetare eller någon annan kompetens, men vi har haft 
informatik och det har varit olika personer som har varit med under olika faser av projektet 
och även innan projektet men det blir liksom inte på samma sätt det blir en rapport, det blir 
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en liten enkel beskrivning men det är inte alls att det blir den här AHA upplevelsen: YES men 
då borde vi göra på det här viset, det är liksom en jätte stor skillnad.” 
 
Jag ställde frågan om det, enligt hennes uppfattning skulle ha varit annorlunda om 
designkompetens inte hade nyttjats i projektet. Hennes svar var tydligt: ”Ja, för projektets del 
så tror jag absolut det… alltså vi har haft industridesigners som har kunnat lyfta upp oss ett 
antal snäpp så även om vi inte har nått ända fram och har långt kvar så har vi ändå fått ett 
fantastiskt grundmaterial att utgå ifrån och vi är mycket säkrare på när vi ska ta nästa steg 
och arbeta vidare, och det har de bidragit med, helt klart.”  
 
Även socialtjänstechefen Eva Klingefors ser framtida samarbete med industridesigners som 
en självklarhet. Utanför projektet har hon kommit i kontakt med designstudenter från 
Designhögskolan. Då fick studenterna i uppgift att ta en titt på receptionen på socialkontoret i 
Umeå och komma med idéer om hur man kunde ge receptionen en trivsammare och 
personligare prägel och samtidigt ta hänsyn till de säkerhetskrav som finns.  ”Då var det 
några studenter som hade kikat på det här och de hade väldigt mycket idéer och synpunkter 
på hur man kunde förändra miljön och hur man kunde tänka kring funktioner så att man både 
….och ändå kan ta vara på den här säkerhetsaspekten och det här var på ett sånt sätt som jag 
tror att vi själva aldrig skulle ha klarat av.” 
 
VDn för STT System, Stefan Nordin anser att det har varit väldigt nyttigt att ha design 
kompetens med i projektet. ” Det är omöjligt att säga om det har varit hundra procent 
nödvändigt att involvera industridesigners för att produkten har befruktats av industri 
designers, det har varit tjänstedesignkompetens inblandat redan från början, som har kunnat 
gå emellan och peka på, men varför gör vi inte såhär? Ok, tänk om …och det tror jag att alla 
IT processer, oavsett slag är betjänta av.” Han anser att det är svårt att göra vetenskapliga 
graderingar av hur viktigt det är att involvera industridesigners i olika utvecklingsprojekt men 
tycker ändå att det viktigaste är att konstatera att oddsen för framgång blir större om man har 
en sådan ”användar controlling” funktion med i projektet. Att nyttja design kompetens anser 
han vara en nödvändighet: ”antingen har man den kompetensen själv eller så tar man in 
extern kompetens.” 
 
När jag ställde frågan till projektordföranden PO Söderström var hans svar en klar ja och 
började sedan berätta om hur han i många sammanhang blir irriterad över att många inte vet 
vad design är, inte minst tekniker. Han berättade om ett annat projekt kallad Kardista som 
bedrivs i Skellefteå och handlar om att genomföra olika typer av medicinska undersökningar 
på distans från vårdcentralen. Det innebär att utrustningen måste transporteras till varje 
vårdcentral. Han har då tyckt att om utrustningen inte designas på ett användarvänligt sätt så 
kommer den aldrig att fungera. ” Så jag föreslog att man skulle kontakta Struktur Design och 
fråga om de inte kunde göra en… dels så gäller det alltså användarmanualen och beskrivning 
och sen måste de in och titta på hela paketet.” 
 

TJÄNSTER 
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5. Analys  
av designkompetensens bidrag i 

 Tillit-projektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag tänker, alltså är jag till” 
Cartesius 

 
Vi kom hem med ett bagage fullt med information, tankar och idéer och därefter har resan 
mot kunskap fortsatt genom vetenskapliga studier av det insamlade materialet från den 
explorativa resan till Tillit-projektets värld. Under resans gång sökte jag hjälp hos forskare 
och författare kunniga inom området för att få vägledning och kunna med hjälp av deras 
tankar och teorier uppnå en djupare förståelse kring det studerade ämnet. Ambitionen under 
resans gång har varit att hålla mig i bakgrunden, vara betraktare snarare än deltagare. I denna 
strävan har jag lyssnat på nio individers vittnesmål under den empiriska studien och försökt 
återge deras tankar och upplevelser utan modifikationer. Vidare har jag även läst olika 
forskares tankar och teorier och återigen försökt återge dem utan att modifiera deras innehåll. 
Visserligen har denna strävan efter objektivitet haft sina uppförsbackar och innehållet i både 
empiri och teori har berörts, på olika sätt av mina egna subjektiva tankar och värderingar. 
Dock är det först under detta slutskede på resan som jag kommer att lämna de djupaste 
avtrycken av min anskaffade förståelse och kunskap. Det är först nu som jag, med referens till 
Blooms taxonomi börjar aktivt visa det jag har lärt mig. Faserna tillämpning och analys från 
Blooms taxonomi kommer att behandlas under detta avsnitt av uppsatsen. Det handlar om 
förmågan att genom en djupgående förståelse väva samman teori och empiri för att generera 
giltiga slutsatser.  
 
Denna studie har som bekant behandlat två skilda ämnen, nämligen nätverk och design. 
Främsta intresse har legat i en utforskning av designkompetensens förmåga att bidra med 
lösningar till ett sådant komplext problem som har behandlats under Tillit-projektet. Av denna 
anledning är främsta syftet med detta avsnitt att analysera de kunskaper och förutsättningar 
designkompetensen hade med sig till Tillit-projektet och vilka bidrag deras medverkan 
resulterade i. Avsnittet börjar dock med en analys av omvårdnadsnätverkets karaktär för att 
tydliggöra kontexten inom vilken designkompetensen fick sitt uppdrag. Syftet med detta är att 
tydliggöra designkompetensens valda utgångspunkter i förhållande till det sammanhang inom 
vilket problemet har uppstått.
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5.1 Designkompetens arbete satt i kontext 
 
 

Problemet är bristfällig samverkan inom vård och omsorgsverksamheten och dess 
konsekvenser får bäras av både vårdtagare och vårdgivare. Med referens till Hedbergs (1970) 
teorier kring beslutsfattande går det att utpeka felaktiga beslut som en av många konsekvenser 
som bristfällig samverkan resulterar i. Det handlar om olika sorters beslut som vårdpersonalen 
måste dagligen fatta gällande den vård som en vårdtagare behöver. Bristfällig samverkan 
resulterar i bristfällig information och som Hedberg påpekade är information basen för 
beslutsfattande. Som projektledaren Eva Bergström påpekade förekommer det 
kommunikationssvårigheter i den vårdkedja som omger vårdtagaren främst på grund av att de 
olika aktörerna i vårdkedjan sällan befinner sig på samma plats samtidigt. Felaktiga och 
bristfälliga beslut har en negativ påverkan på vårdkvaliteten och påverkar därmed 
vårdtagarens hälsa. Brist på information orsakar även osäkerhet och förvirring för den 
beslutsfattande vårdgivaren och försämrar därmed dennes möjligheter att utföra sitt arbete på 
ett ändamålsenligt sätt.  
 
 

 
Vård och omsorgsverksamheten är ett nätverk bestående av en rad olika kompetenser som är 
mer eller mindre experter i det de gör. Som Johnson angav tillåter sig utbildade specialister 
med hög kunskapsnivå inom sitt yrkesområde inte bli styrda. Dessa människor är inte 
beroende av någon annan för att tala om för dem hur arbetet ska utföras eftersom deras 
kunskapsnivå gör dem till experter på det de gör. Den höga kunskapsnivån inom vård och 
omsorgsverksamheten har resulterat i en bred fördelning av arbetsuppgifter och lett till mindre 
hierarki, och plattare organisationer. Det handlar således om distribuerat arbete som Grenier 
& Metes berörde. Situationen inom vård och omsorg är dock mer komplicerad än det och 
denna komplexitet illustrerade projektledaren Eva Bergström genom sin beskrivning av 
kommunikationsproblemen som uppstår på grund av att vårdgivare från olika huvudmän 
sällan befinner sig på samma plats samtidigt trots att de kommer i kontakt med samma 
vårdtagare. Olikheter i organisatoriska strukturer och kulturer inom vård och 
omsorgsverksamheten var ett ämne som även socialtjänstechefen Eva Klingefors och VD för 
STT system Stefan Nordin berörde. Det var i detta sammanhang som Stefan Nordin ansåg att 
designkompetensen hade spelat en förmedlande roll och bidragit till att sammanföra de olika 
intressenternas synpunkter.  
 
Vård och omsorgsverksamheten må kunna betraktas som ett nätverk av individer med 
nödvändig kompetens för att kunna utföra sitt arbete men samtidigt är denna verksamhet lika 
mycket hierarki som nätverk. Det handlar således om nätverk som existerar inom och mellan 
hierarkiska strukturer som Johnson beskrev. Varje organisation inom vård och 
omsorgsverksamheten har egna organisationsstrukturer och kulturer som på grund av sin 
hierarkiska karaktär är trögrörliga och svårföränderliga. Vård och omsorgsverksamheten kan, 
sålunda ses som ett antal hierarkiska pyramider och inom varje sådan pyramid hittar vi den 
vårdgivande personalen som då arbetar i ett nätverk. På den lägre nivån i pyramiden kräver 
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verksamheten flexibilitet och samverkan något som organisationernas övriga struktur inte 
skapar förutsättningar för.  
 
Följande figur illustrerar två organisationer inom vård och omsorg, nämligen kommun och 
landsting. Dessa organisationer har var sin organisationspyramid och varje pyramid består av 
både nätverk och hierarki, i själva verket är nätverken en del av hierarkin. Medan den del av 
verksamheten som bedrivs på nätverksnivån, dvs kärnverksamheten som är vårdgivning, har 
vissa behov har den övriga delen av pyramiden andra behov. På kärnverksamhetsnivån är 
behovet för flexibilitet, effektivt informationsutbyte och samverkan grundläggande medan i 
den övre delen av pyramiderna behovet för kontroll och styrning är av störst betydelse. Som 
projektordföranden PO Söderström påpekade har vård strukturerna byggts upp för att i första 
han tillfredställa just olika chefers och ledningsgruppers behov av kontroll.  
 

 
Egen figur 

 
Faktum är att det handlar om två organisationsformer som existerar inom en och samma 
organisation, vård och omsorgsverksamheten karaktäriseras av hybridorganisationer av 
hierarki och nätverk. Johnson satte, som bekant nätverket i relation till hierarkin och radade 
upp ett antal faktorer som skiljde dessa två organisationsformer åt. Han talade dock inte om 
vad som händer när de två organisationsformerna kombineras eller när situationen blir ännu 
mer komplicerad av att två sådana hybridorganisationer måste samverka mot samma mål. 
Mycket kan tänkas vara svaret på denna fråga men det som har konstaterats är att dessa 
organisationsstrukturer motarbetar en effektiv samverkan. En förklaring till detta är att de 
aktörer som arbetar på nätverksnivån är fångade i en hierarkisk struktur där de är beroende av 
ledning på olika nivåer för att få igenom sina idéer och önskemål. Som projektledaren Eva 
Bergström påpekade har det ofta hänt att chefer på främst mellannivå systematiskt motarbetat 
projektgruppens ansträngningar.  Det är en tung byråkrati som kräver mycket energi och 
beslutsamhet och av denna anledning är det lätt att ge upp och nöja sig med det som finns. 
Eller för att citera socialtjänstechefen Eva Klingefors ” finns det inte byråkrati så skapar man 
någon sorts byråkrati och tröghet som gör att man glömmer bort hur viktigt det är med någon 
sorts resultat.”  Av denna anledning ansåg Eva Klingefors att den industriella parten i 
projektet, STT system har fungerat som en drivande kraft för snabbare resultat.   
 
 
 

HHHiiieeerrraaarrrkkkiii   

NNNääätttvvveeerrrkkk   
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Kommun Landsting 
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Kommunikation är en grundläggande förutsättning för effektiv samverkan då det är endast 
genom kommunikation som människor kan lära sig av varandra, förstå varandra, inse vad det 
är som förväntas av dem såsom Nilsson & Waldemarsson berörde. En naturlig följd av 
bristfällig kommunikation är bristfällig samverkan och det är i en sådan situation som vård- 
och omsorgspersonalen arbetar på många håll i Sverige. Bristfällig kommunikation inom vård 
och omsorg är det problem som Tillit-projektet startades till för att finna lösningar på.  
 
Organisationsstrukturerna i form av en hybrid av nätverk och hierarki som beskrevs i det 
föregående lyste lite ljus över problemet kring kommunikation och samverkan som vård och 
omsorgsverksamheten lider av men dessa strukturer är inte den punkt som designkompetensen 
valde att angripa problemet ifrån. Dessa strukturer är inte lätta att förändra och det var inte 
heller Tillit-projektets syfte. I en sådan situation där problemets källa är komplexa strukturer 
som inte går att omforma till mer önskvärda strukturer på kort tid händer det lätt att man blir 
fundersam över vilka andra möjligheter som finns till hands för att angripa problemet. Inom 
Tillit-projektet var man väl medveten om att problemet var otillfredsställande samverkan och 
att detta berodde på bristfällig kommunikation mellan vårdgivare från olika huvudmän. Som 
det berördes under det teoretiska avsnittet kan kommunikationen inom ett nätverk störas på 
många sätt. Dock fanns det, inom Tillit-projektet en medvetenhet om att vårdgivarna arbetade 
inom olika organisatoriska strukturer, använde sig av olika kommunikationssystem och att 
främst dessa faktorer, satte käppar för effektivare samverkan vårdgivarna emellan. 
 
Syftet med att beskriva hybridorganisationerna inom vård och omsorg var att illustrera den 
komplexa kontexten som olika aktörer inom Tillit-projektet hade identifierat som främsta 
källan till den otillfredsställande samverkan. Genom att beskriva kontexten sökte jag skildra 
vilken förvirring en komplex problemsituation kan skapa och hur denna förvirring även kan 
skapa barriärer i sökandet efter lösningar.  Många av de individer som medverkade i projektet 
hade varit verksamma inom vård och omsorgsverksamheten under många år och när man 
själv är en del av verksamheten riskerar man att fixera sig vid att se problemet ur ett visst 
perspektiv. En sådan fixering kan t ex leda till att främsta intresset riktas mot de faktorer som 
är mest framträdande, som t ex organisationskulturer och strukturer i detta fall. Problem 
definieras ofta utifrån de lösningar som sökes som (Lawson) framhöll och är man fokuserad 
på t ex strukturer som källan till problemet blir det lätt så att även lösningar sökes där. Det är i 
detta sammanhang som en extern aktör, likt designkompetensen kan bli en värdefull resurs att 
nyttja. En extern aktör kommer in med färska ögon som industridesignern Åsa Nilsson 
påpekade och ifrågasätter det redan accepterade.  
 
” Det har varit tjänstedesignkompetens inblandat redan från början, som har kunnat gå 
emellan och peka på, men varför gör vi inte såhär? Ok, tänk om …och det tror jag att alla IT 
processer, oavsett slag är betjänta av.” 

VD för STT system Stefan Nordin  

 
Industridesignerna kom således in med färska ögon och istället för att fixera sig vid det 
komplexa nätverket inom vården valde de att helt enkelt bortse från det faktum att det var 
olika vårdgivare involverade. De tog med sig brukarperspektivet som normalt sett styr 
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designprocessen i andra utvecklingsprojekt och tillämpade det även inom 
tjänstedesignprojektet Tillit. Brukaren i detta sammanhang är vårdtagaren och 
industridesignerna valde således att fråga sig hur vårdkedjan skulle se ut om det var 
vårdtagaren som fick styra helt oberoende av organisatoriska faktorer. Tack vare denna 
utgångspunkt och fortsatt fokus på att låta vårdtagaren stå i centrum kunde designerna skapa 
en vision om vad det var man borde eftersträva inom Tillit-projektet. Genom sin förmåga att 
se problemet utifrån vårdtagarens perspektiv kunde designkompetensen utgå från de behov 
som på grund av problemet inte blev tillfredställda. Att söka källan till problemet och därefter 
söka sökningar där skulle i detta fall ha inneburit att designerna sökt lösa 
samverkansproblemet genom att förändra organisationsstrukturerna och kulturerna.  
 
Designproblem är ofta oklara och svårlästa som det framgick av det teoretiska avsnittet och 
ett angreppssätt utifrån de behov som blir otillfredsställda på grund av problemet leder till en 
bättre förståelse för problemets sanna natur samt snabbare och mer ändamålsenliga lösningar. 
Tack vare designkompetensens fokus på vårdtagaren och dennes behov lyckades 
designkompetensen inom Tillit-projektet skapa klarhet i en komplex och ogripbar situation. I 
stället för att komma in och bli en del av förvirring lyckades kompetensen skapa en 
gemensam utgångspunkt som samtliga aktörer kände igen sig i och ville arbeta ifrån.  
 
Samverkan sker mellan olika aktörer, det handlar om att arbeta mot samma mål och 
koordinera sina aktiviteter för att kunna hjälpa varandra på vägen. Samverkan fordrar kunskap 
och förståelse om varandras arbete och framförallt en gemensam insikt om behovet för 
samverkan. Att uppnå detta är en utmaning och det handlar om att kunna identifiera de krafter 
som verkar emot denna ambition för att kunna övervinna dem som Grenier & Metes 
påpekade. Genom Tillit-projektet har de två vårdgivande organisationerna kommun och 
landsting kommit till insikt om ett problem som sedan länge upplevts av båda två. Som 
styrgruppsmedlemmen Eva Klingefors påpekade har projektet fört de två vårdgivande 
organisationerna närmare varandra och designkompetensen har bidragit med att skapa en 
gemensam vision för dem att eftersträva.   
 
”A common framwork of beliefs and vision is necessary at some level, or else there’s no sense 
of progress”79, menade Grenier & Metes och detta kan endast uppnås genom kommunikation. 
Designkompetensen har haft en ledande roll i att skapa en vision och även effektivt 
kommunicera denna vision för att bilda en stark sammanhållning både inom och utanför 
projektet. Denna kompetens ansåg Eva Bergström kanske behövde komma i kontakt med flera 
avdelningar inom vård och omsorgsverksamheten för att fortsätta förmedla denna 
gemensamma vision. Med detta syftade hon på de vårdcentraler som både enligt henne och 
projektordföranden PO Söderström hade svårt att inse vad de har att vinna på en medverkan i 
Tillit-projektet. 
 

 
 

Jag ska tala om för er vad kunskap är. Att veta när man vet något och att veta när man inte 
vet något, det är kunskap.  

Konfucius 
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Tänk dig ett antal människor som står i led, ett meddelande viskas till första personen i ledet 
och denne blir ombedd att viska vidare medellandet till nästa person ända tills meddelandet 
når sista personen i ledet. Ber man sedan denna person återge medellandet upptäcker man ofta 
hur mycket ett meddelande kan förändras, förvanskas innan den når slutmottagaren. Ledet av 
människor är en kanal och individerna är länkar i denna kanal och varje länk ger upphov till 
möjligheter för störningar som Grenier & Metes (1992) argumenterade. Detta exempel visar t 
ex att mun till mun metoden inte är en kanal av hög kvalitet, enlig Hedberg (1970) när det 
gäller utbyte av information som behöver nå mottagaren i helt oförändrad skick. Att en kanals 
kapacitet är hög menade Hedberg har ingen större betydelse om dess reliabilitet är låg. Detta 
eftersom kapacitet indikerar mängden av information som kan överföras genom en kanal på 
en och samma gång och även om individerna i ledet har möjlighet att stå och prata i timmar 
kommer det inte hjälpa när målet är att överföra precis information utan ändringar. ”Ju högre 
reliabilitet desto större överenskommelse mellan avsänd och mottagen information.”80 För att 
relatera detta till vård och omsorgsverksamheten kan förvanskad information få allvarliga 
konsekvenser och av denna anledning är behovet för oförändrad information stort. Det är 
således kanalens reliabilitet som är det främsta kriteriet för val av kanal. Idag sker mycket av 
kommunikationen genom mun till mun kanaler där, främst vårdtagaren får redogöra sin 
situation för olika vårdgivare. I övrigt förekommer det olika informationssystem men med 
begränsad räckvidd där oftast endast vårdgivare inom samma avdelning kan använda sig av 
samma IT baserade system som kanaler. Dessa informationssystem är ofta inte kompatibla 
med varandra vilket innebär att alla vårdtagare, som skulle behöva inte kommer åt samma 
information. Som Gösta Bucht, professor vid Umeås universitetssjukhus nämnde sker en del 
av kommunikationen via fax och det händer lätt att faxet kommer bort att, t ex fax maskinen 
lägger av, att pappret försvinner med mera. Poängen är att de kommunikationskanaler som 
används idag håller inte den kvalitetsnivå som personal inom vård och omsorg önskar. 
Grenier & Metes (1992) föreslog att kanalen borde väljas dels utifrån den typ av information 
som ska överföras och dels utifrån den kontext inom vilken informationen tas emot. Den typ 
av information som utbyttes inom vården är för det första grunden för ofta oåterkalleliga 
beslut och måste därmed betraktas som en färskvara. Den måste utbytas snabbt från den punkt 
den skapas samt utbytas såsom den är utan risker för förvanskning. För det andra är 
informationen sekretessbelagd och därför måste det ställas höga säkerhetskrav på 
informationskanalen. Med andra ord ska informationen nå rätt personer i rätt tid och i 
oförändrar skick.  Den kontext inom vilken den tas emot är en vårdkontext där vårdgivarens 
främsta uppgift är att ge vårdtagaren bästa möjliga vård oavsett vart vårdtagaren befinner sig. 
Av denna anledning bör möjligheten att mottaga informationen inte begränsas till några 
fysiska platser utan vårdgivaren bör kunna emotta informationen där hon/han befinner sig när 
informationen skickas. Detta är anledningen till att designkompetensen inom Tillit-projektet 
har föreslagit mobil tillgång till TILLIT-systemet som en framtida lösning.  
 

 
Kommunikation är en grundläggande förutsättning för ett nätverks överlevnad och inom vård 
och omsorgsnätverket är kommunikation av ännu större betydelse då det handlar om 
’serviceorganisationer’ där aktörerna är beroende av ett effektivt utbyte av information för att 
kunna uppnå organisationens syfte, att ge bästa möjliga vård.  
 
Ordet kommunikation kommer som Nilsson & Waldemarsson nämnde från latinets 
Communicare vilket betyder att något blir gemensamt. Den utgångspunkt som 
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designkompetensen utgick ifrån, att finna lösningar på samverkansproblemet utifrån 
vårdtagarens behov förutsätter att relevant information blir tillgänglig för relevant vårdgivare 
oavsett vilken huvudman denne arbetar för. Det handlar således om att skapa gemenskap 
inom vårdkedjan genom att skapa förutsättning för alla vårdgivare att ha tillgång till samma 
information.  Att all personal får tillgång till samma information är en förutsättning för 
effektiv koordination, för samverkan. Tillgång till viktig information samt möjligheten att 
snabb och effektivt kunna utbyta information innebär för vårdgivaren större insikt om 
vårdtagarens behov och större möjligheter att anpassa de egna insatserna. Som Nilsson & 
Waldemarsson påpekade är det genom utbytet av information som människor påverkar 
människor, lär känna varandra och skapar klarhet i vad som förväntas av dem och vad de kan 
förvänta sig av andra. Gemensam information innebär, således tydligare roller, tydligare 
ansvar och minskad osäkerhet vid beslutssituationer. Detta är essensen i Tillit-projektet, att 
öka koordinationen och samverkan mellan olika vårdgivare allt för att ge vårdtagaren en trygg 
vård och därmed bättre livskvalitet.  
 
Det handlar således om att vårdtagaren ska erhålla bästa möjliga vård och känna sig trygg och 
välomhändertagen. Detta är den utgångspunkt utifrån vilken designkompetensen utvecklade 
visionen om hur vårdkedjan bör se ut om vårdtagarens behov fick styra. Att effektivisera 
kommunikationen i vårdkedjan har man därefter strävat efter genom att söka IT-lösningar 
som möjliggör säker och effektiv informationsutbyte olika vårdgivare emellan. Under 
projektets gång har, som det framgick av det empiriska avsnittet ett kommunikationssystem, 
TILLIT-systemet utvecklats. Detta system tillfredställer dock inte alla behov som har 
identifierats inom vårdverksamheten och som samtliga intervjupersoner påpekade måste 
projektet fortsätta på ett eller annat sätt om genomgripande resultat ska uppnås. Som 
projektledaren Eva Bergström påpekade så har projektet skapat ett testamente, förutsättningar 
för framtida lösningar på olika samverkansproblem inom vården. Projektet har genererat 
kunskap som går förlorad om arbetet inte fortsätter på ett eller annat sätt för att sträva vidare 
mot förverkligandet av designkompetensens skapade vision.  Industridesignerna har varit 
aktiva i utformningen av TILLIT-systemets användargränssnitt men har redan tagit ett steg 
vidare mot den övergripande visionen genom att arbeta vidare med idéer kring andra IT-
baserade kommunikationslösningar där t ex även vårdtagaren blir en aktiv aktör i 
kommunikationsprocessen. 
 
 

 
Att hitta en entydig och obestridlig definition av design är en närapå omöjlig uppgift, som det 
framgick av det teoretiska avsnittet. Dock återkom det likheter i det de olika författarna, 
Lawson, Cross, Julier, Landqvist, Monö och Press & Cooper ansåg ingå i definitionen av 
design. Design kunde enligt dessa författare ses som både produkt och process och Monö 
menade även att design kunde beteckna egenskapen hos en produkt, att något t ex kunde vara 
väldesignat.  
 
Ett särskilt framhävande av design som arbetsprocess är en trend som har börjat vinna terräng 
på senare år. Detta perspektiv på design skapar en insikt om vilka möjligheter och 
förutsättningar design framkallar i olika problemsituationer och utvecklingsprojekt. Design 
öppnar dörrar för helt nya angreppssätt och kan leda till ändamålsenliga lösningar inom olika 
verksamheter när den ses som en process snarare än produkt eller egenskap. Exempel på detta 
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kan man se i Tillit-projektet där industridesignerna använde sig av en process och tankesätt 
för att angripa problemet ur vårdtagarens perspektiv. Den process designkompetensen i 
normalfall tillämpar vid utveckling av fysiska produkter kunde de med framgång tillämpa i ett 
tjänstedesignprojekt och finna ändamålsenliga lösningar. Att se design som en slutprodukt 
skulle i detta sammanhang innebära att designkompetensen fokuserar redan från början på det 
IT-baserade informationssystemet TILLIT och detta skulle varken ge de förutsättningar eller 
resultat som designkompetensen inom Tillit-projektet bidrog med. Det är en lösningsfokus det 
handlar om och detta beskrevs som bäst av Lawson när han menade att, att fokusera på 
lösningen är som att ställa vagnen före hästen, man ser med andra ord lösningen men kommer 
inte längre än så. 
 
Ett perspektiv på design som en slutprodukt begränsar synen på designkompetensen och 
bortser från designens kapacitet att sätta sig in och analysera en ny situation. Design handlar 
inte bara om lösningar utan om att effektivt generera idéer om hur man skulle kunna gå 
tillväga, om krav analys med mera. Fokus på design som produkt innebär att man endast ser 
produkten och en produkt kan självfallet inte lösa alla problem eller tillgodose alla typer av 
behov. Lösningen utvecklas som ett naturligt resultat av en förståelse kring problemet och de 
behov som måste tillfredställas och detta var en väsentlig del av designprocessen inom Tillit-
projektet. En fokus på produkten skulle i Tillit-projektets fall ha inneburit att det konkreta 
resultatet, TILLIT-systemet skulle ha betraktats som det centrala. Utifrån intervjumaterialet 
går produktfokus att avfärda då samtliga intervjupersoner påpekade att visionen och konceptet 
som designkompetensen skapade var det centrala och att det inom detta koncept fanns och 
fortfarande finns möjligheter att utveckla flertalet andra kommunikationssystem.  
 
En berättigad slutsats är, således att en betoning på designens produkt, lösningen snarare än 
dess process innebär att man ser vad produkten kan göra och inte vad processen kan göra. 
Produktens förmåga är betydligt mer begränsad än processens och om SVIDs ambition, om 
att etablera industridesign som en naturlig del i olika utvecklingsprojekt inom privat och 
offentlig näringsliv ska uppfyllas krävs det en fokusering på designprocessen.  
 
 

Design är en skapandeprocess  
 
Under det teoretiska avsnittet beskrevs designprofessionens framväxt som ett resultat av 
förändrade tillverkningsförhållanden i de moderna industrisamhällena. Denna samhälleliga 
förändring resulterade i en skilsmässa mellan design och tillverkningsaktiviteterna som Cross 
belyste. Design och tillverkning blev två faser i en och samma skapande process, design första 
fasen och tillverkning andra fasen. Som Cross (1996) anger kan inte tillverkningsprocessen 
börja förrän designprocessen är avslutat. Detta perspektiv på design är dock inte lika aktuell 
idag då design ses mer och mer som en aktivitet som bör finnas med under hela 
skapandeprocessen. Som industridesignern Åsa Nilsson påpekade är de bästa 
utvecklingsprojekten de som involverar designerna redan från början av processen. Inom 
Tillit-projektet kom designkompetensen in först ca ett år efter att projektet hade varit igång. 
Dock kunde designerna snabbt sätta sig in i situationen och bli delaktiga på förvånansvärt kort 
tid som projektledaren Eva Bergström upplevde det. Detta berodde framförallt på att 
designerna satte igång en egen process där de drog nytta av kunskapen hos andra kompetenser 
och projektmedlemmar och ifrågasatte samtidigt det som redan hade uppnåtts inom projektet. 
På detta vis blev de insatta i ämnet och kunde påverka projektet åt det hållet som de fann bäst 
istället för att bara följa strömmen. 
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Detta engagemang och delaktighet har lett till att industridesignerna på eget initiativ fortsatt 
sökandet efter ytterliggare lösningar på det initiala samverkansproblemet och har lagt fram 
förslag på att framtida lösningar bör aktivt involvera vårdtagaren i kommunikationsprocessen. 
Att även vårdtagaren ska t ex kunna koppla upp sig mot kommunikationssystemet och både få 
tillgång till information och kunna föra dialog med vårdgivarna. För att undersöka denna 
möjlighet har designkompetensen intervjuat både vårdpersonal och vårdtagare inom 
äldreomsorgen och utifrån detta genererat idéer om hur gränssnittet i ett sådant system skulle 
kunna se ut utifrån brukarnas perspektiv. Det faktum att det är industridesignerna som har 
tagit detta initiativ och sedan presenterat det för projektgruppen menade Eva Bergström var 
helt rätt, ”då har de kommit in rätt, då har de varit där först och sen kommer vi”.  
 
Som industridesignern Åsa Nilson påpekade ligger det två huvudfaktorer i hjärtat på en 
designprocess, den första och allra viktigaste är att utgå från brukarens perspektiv vid 
sökandet efter lösningar och den andra är att ta hänsyn till uppdragsgivarens krav och 
förväntningar. Eftersom tillverkningsmöjligheter och kostnader är av stort betydelse för 
uppdragsgivaren är det naturligt då att designerna måste ta hänsyn till tillverkningsprocessen. 
Detta innebär att designprocessen inte slutar där tillverkningsprocessen börjar såsom Cross 
påpekade utan designprocessen är lika beroende av tillverkningsprocessen som 
tillverkningsprocessen är av designprocessen och detta innebär att designprocessen måste vara 
närvarande under hela skapandeprocessen. Designkompetens bör vara med från början till 
slutet av projektet precis som Åsa Nilsson och Eva Bergström påpekade annars finns det 
risker för att viktiga faktorer utelämnas vid designprocessen eller så begränsas designernas 
möjligheter att utföra ett fulländat arbete. Som industridesignerna Åsa Nilsson påpekade är 
det ofta så att designkompetensen kallas in i ett projekt först efter att uppdragsgivaren har 
bestämt vad denne vill ha. Detta innebär att uppdragsgivaren redan har definierat innehållet i 
designernas uppdrag. Hon menade dock att designerna oftast inte nöjer sig med det 
fördefinierade uppdraget utan börjar ifrågasätta uppdragsgivarens definition av vad det är 
denne egentligen behöver. Genom att ifrågasätta kan designerna, trots allt, påverka och 
omformulera uppdragets innehåll menade Åsa Nilsson. Att ifrågasätta var även det som VD 
för STT system Stefan Nordin ansåg designkompetensen har gjort i Tillit-projektet.   
 
” Det har varit tjänstedesignkompetens inblandat redan från början, som har kunnat gå 
emellan och peka på, men varför gör vi inte såhär? Ok, tänk om …och det tror jag att alla IT 
processer, oavsett slag är betjänta av.”    

 

 

5.2 Designprocessen i Tillit 
 
 
Som det framgick av det teoretiska avsnittet har designprocessen skildrats av många författare 
som bestående av en rad aktiviteter kategoriserade i olika faser. Med vissa förekommande 
variationer har de flesta illustrerade designprocesser några faser gemensamt. Bland de 
designprocessmodeller som presenterades i det teoretiska avsnittet kunde vi identifiera fyra 
faser. Informationsinsamling, analys av insamlad information, förslag på lösning samt 
granskning av lösningar är alla faser som under olika benämningar återkommer i de flesta 
designprocessmodeller. Verklighetens arbets- och tankeprocesser är dock alldeles för 
komplexa för att deras fullständiga natur ska fångas i en modell. Modeller är simplifierade 
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beskrivningar av det som sker men trots sina begränsningar kan de med fördel göra 
verkligheten mer begriplig.  Intressant att analysera är huruvida dessa teoretiska 
designprocessmodellers motsvarighet går att identifiera inom Tillit-projektet.  
 
Designprocessen inom Tillit-projektet började då projektgruppen tilldelade 
designkompetensen ett primärt underlag att utgå ifrån. Detta underlag kan liknas vid den 
design brief som Press & Cooper berörde. Därefter startade designkompetensen en analys av 
informationen från briefen och startade således designprocessen. Informationsinsamlingsfasen 
fortsatte genom intervjuer med en rad vårdgivande personal från både kommun och landsting 
samt ett nära samarbete med projektgruppens övriga aktörer. Utifrån det redan beskrivna 
vårdtagarperspektivet som designerna hade ville kompetensen även intervjua individer som 
tar emot vårdinsatser från kommun och landsting men av sekretesskäl var detta inte möjligt 
vid det tillfället.  Analys av informationen och situation resulterade i visionen om en obruten 
vårdkedja utifrån brukarens behov. Denna vision presenterades sedan för projektgruppen och 
mottogs med stort entusiasm. Designkompetensen illustrerade även vårdkedjan kring 
vårdtagaren på ett överskådligt sätt, något som man inom projektgruppen hade sökt göra 
tidigare men inte lyckats med. Genom sitt nära samarbete med projektgruppen kunde 
designkompetensen använda den kunskap som fanns inom projektgruppen för att testa och 
granska sina idéer. Projektgruppen fungerade som en ”bollplan” som industridesignern Åsa 
Nilsson påpekade och ett nära samarbete var en nödvändighet.  
 
Detta innebar att designerna hade redan genomgått alla de fyra faserna i början av processen, 
de hade samlat information, analyserat den, genererat en idé och tillsammans med resten av 
projektgruppen även granskat idén. När denna presentation sedan positivt togs emot fortsatte 
designerna med processen genom att skapa mer detaljerade kravspecifikationer på en 
godtagbar lösning. Självfallet kom det in ny information från olika håll eftersom designerna 
inte arbetade med den initialt insamlade informationen i ett isolerat rum utan arbetade i 
ständigt interaktion med andra individer och kompetenser. Som resultat fortsatte 
designprocessen genom att designerna arbetade igenom de nämnda faserna igen, ungefär som 
att dra penseln två gånger när man målar för att få en mer heltäckande och jämn färg. 
Designprocessen går att illustrera bäst som en cirkulär process snarare än en linjär. Istället för 
att börja med problemet och avsluta med lösningen blev det snarare att problem och lösning 
upptäcktes tillsammans på ett liknande sätt som Cross beskrev. Att man utvecklade TILLIT-
systemet, informationsplattformen skulle enligt den linjära processmodellen ha inneburit 
slutet på processen. Detta blev dock inte fallet eftersom även om en lösning på 
samverkansproblemet hade genererats fortsatte designkompetensen sökandet efter andra 
lösningar. Detta eftersom den övergripande målsättningen fortsatte att vara starkt närvarande 
tack vare den vision som designerna hade skapat och eftersom visionen ej förverkligats ännu 
kunde inte designprocessen avslutas heller. Utifrån visionen formades ett koncept kring den 
typ av lösningar som bör efterströvas och i linje med detta koncept finns det otaliga 
potentialer att generera ytterliggare tillämpbara konkreta lösningar.  
 
Genom nedanstående modell söker jag illustrera hur den cirkulära designprocessen förhåller 
sig till de linjära och hur parallellerna dras till designprocessen inom Tillit-projektet. De fyra 
designfaserna upprepas hela tiden ända tills en lösning hittas. Detta behöver dock inte alltid 
innebära slutet på processen utan i vissa utvecklingsprojekt såsom Tillit-projektet har det visat 
sig att även om en tillfredställande lösning hittats så har utvecklingsprocessen fortsatt. Under 
designprocessens gång har en vision och koncept skapats fram och inom ramen för dessa har 
en konkret produkt utvecklats och ”kastats ut” ur processen för att tas i bruk och 
kommersialiseras. Som redan påpekat är TILLIT-Systemet endast en av de lösningar som kan 
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leda till förverkligande av visionen, blott ett medel som Press & Cooper framhöll, och av 
denna anledning har processen fortsatt för att utveckla ytterliggare lösningar. Som exempel 
kan nämnas att designerna har påbörjat studier om att skapa nya system där även vårdtagaren 
blir delaktig i informationsutbytet, att ge vårdtagaren en aktivare roll. Vad det systemet 
kommer att heta eller hur den kommer att se ut är inte av någon större betydelse utan 
processen kommer med störst sannolikhet att fortsätta även när det systemet kastas ut ur 
processen och kommersialiseras. Detta innebär inte nödvändigtvis att samma designer 
kommer att fortsätta med projektet men de har satt igång en process som kommer att fortsätta 
ett bra tag framåt innan den avlutas. Frågan är bara hur många sorters lösningar som kommer 
att mynna ut ur denna process. Ska man se det som en enda process eller dela upp det i 
delprocesser?  

 
 

 
 
 
Press & Cooper (2003) samt Landqvist (2001) hade som bekant inkluderat ytterligare faser i 
designprocessen som innebar att designprocessen inte slutade vid tillverkningsprocessens slut 
utan fortsatte långt efter att produkten var färdigtillverkad. Press & Cooper har t ex 
sammanfattad de första fyra faserna i två faser och har berikat processen med ytterliggare två 
faser som beskriver det som sker när tillverkning av produkten är slutfört. Dessa två faser 
skildrar således de faserna i designprocessen när lösningsförslaget implementeras och 
användaren reagerar på dess effekter. Utifrån situationen från Tillit-projektet verkar detta 
passa in på ett ovanligt bra sätt. Att det har tagits fram en informationsplattform, TILLIT-
Systemet och att det har granskats och dess effektivitet kan nu bedömas utifrån de pilotstudier 
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där systemet har använts innebär inte att dess utvecklingsprocess är över. Som 
utvärderingsansvarige Gösta Bucht påpekade så finns det idag inte tillräckligt med underlag 
för att bedöma systemets kundnytta, eller brukarnytta. Som projektansvarige Eva Bergström 
påpekade har målet med systemet varit att öka samverkan bland de vårdgivande aktörerna 
samt öka tryggheten hos vårdgivaren och dennes livskvalitet, något som kan ta åratal för att 
kunna konstatera. Det kommer att ta sin tid för att kunna granska intressenternas reaktion, 
främst vårdtagare och vårdgivare. Detta innebär att designprocessen är långt ifrån avslutat 
utifrån Press & Coopers designprocessmodell. Hur effektivt informationsflödet blir genom 
TILLIT-systemet är fullt möjligt att utvärdera idag men hur denna effektivitet kommer att 
påverka personal och vårdtagare, huruvida det förbättrar samverkan, trygghet och livskvalitet 
eller ej återstår att konstatera med tiden och endast då avslutas designprocessen i detta fall. 
 
Sammanfattningsvis kan man identifiera en designprocess i Tillit-projektet som har många 
gemensamma drag med de designprocesser som har beskrivits av Cross, Lawson, Landqvist 
och Press & Cooper. Dock förekommer det några grundläggande variationer och den främsta 
av dessa är att designfaserna sker i en process av cirkulär karaktär snarare än det linjära som 
illustrerade av de nämnda författarna.  
 
 

5.3 Designmetoder i Tillit 
 
 
Att industridesignerna arbetade i en process som i stora drag liknar de designprocesser som 
beskrivits av de författare som kommit till tals i denna uppsats har vi redan redogjort för. De 
skildrade faserna genomarbetas med hjälp av olika verktyg, arbetsmetoder. Ytterliggare en 
intressant fråga att besvara är huruvida de arbetsmetoder som designkompetensen tillämpade 
inom Tillit-projektet går att jämföra med de metoder som av många författare (Landqvist, 
Cross, Lawson) anges som designtypiska.   
 
För Cross var designmetoder alla de olika arbetsmetoder och verktyg som designers kan 
använda sig av under designprocessen. Designmetoderna är inte beständiga och oföränderliga 
utan är anpassade och anpassas till varje problem och kontext. De påverkas även av 
designernas arbetsområde och preferenser och detta är kanske förklaringen till varför 
Landqvist hävdar att ”det tycks finnas i det närmaste lika många metoder som det finns 
designer”.81 Dock hade designmetoderna två egenskaper gemensamt enligt Cross, 
formalisering och externalisering.  
 
Huruvida en formalisering av tillvägagångssätt pågick under Tillit-projektet kan inte besvaras 
med säkerhet under denna uppsats. Utifrån intervjuerna med de två industridesignerna Åsa 
Nilsson och Elin Kolterjahn är dock en slutats berättigad att dra. Nämligen att 
designaktiviteterna inte försiggick under någon slags kaos och frånvaro av systematisk 
struktur. Elin Kolterjahn beskrev tillvägagångssättet under Tillit-projektet och i hennes 
beskrivningar kunde flera av de nämnda designmetoderna identifieras och det fanns ingen 
tvekan om att det förekom systematisering både vad det gäller processen och aktiviteterna. 
Både Elin Kolterjahn och Åsa Nilsson angav att de hade, i stort sett följt samma arbetsprocess 
som de normalt gör när det gäller mer typiska produktutvecklingsprojekt. Det förekom 
självfallet vissa variationer och den främsta av dessa menade designerna var en betydligt 
större tyngdpunkt på analysfasen. Detta ansåg de vara ett krav med tanke på problemets art 
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och att det i övrig är just problemets art som avgör hur stor tyngd som läggs på de olika 
faserna och de olika aktiviteternas utformning. Denna beskrivning indikerar åtminstone en 
viss formalisering av arbetsmetoderna, för att kunna följa samma process och använda sig av 
liknande metoder i olika projekt men en samtidig flexibilitet för anpassning. 
 
Under denna forskningsstudie kring designkompetensens arbetsmetoder har det för mig växt 
fram en känsla av att behovet för formalisering av design kanske är större vid beskrivning av 
design snarare än tillämpning av design. Förklaringen kan vara att när man beskriver en 
arbetsprocess finns det ett större behov för att namnge de aktiviteter som identifieras. Det 
utgör självfallet grunden i den språkliga återgivelsen av ett fenomen, att med ord 
begripliggöra det som sker i handling. När det handlar om att utföra själva arbetet visar man 
genom handling hur man går till väga och genom sina erfarenheter blir designer specialister 
på det de gör. Även om behovet för vissa kontrollinstrument, för att säkerställa arbetets 
kvalitet är närvarande inom designprocessen är den prydliga formaliseringen av metoderna 
inte lika betydelsefull för designerna som det är för designförfattare. Vidare minskar behovet 
för denna formalisering i takt med att designern samlar på sig arbetserfarenhet. Formalisering 
menar Cross uppmuntrar kreativiteten hos designerna men riskerar det inte även att begränsa 
kreativiteten? Om arbetsmetodernas formalisering, vilket i själva verket innebär att de 
beskrivs för att designer ska följa dem, utförs på ett alltför detaljerat sätt kan den lätt begränsa 
designtänkandets flexibilitet. För att illustrera detta kan man fundera över formalisering av de 
metoder designer använder när de samlar information kring ett problem. Om dessa 
arbetsmetoder beskrivs för detaljerat innebär det att designernas möjligheter att böja och 
forma de efter problemets karaktär begränsas. Därmed bör man hantera formalisering av 
designernas arbetsmetoder med viss försiktighet, eftersom formalisering både kan gynna och 
hämma kreativitet.  
 
Vidare hade de flesta designmetoder ytterligga en gemensam egenskap, det som av Cross 
kallades för externalization, förkroppsligandet av designtänkandet och designprocessen. I 
inledningen till denna uppsats påpekades det att designmetoder var utformade för att dra nytta 
av designtänkandets förmågor. Detta påstående var mera en hypotes från min sida som nu 
börjar te sig naturlig och logisk. För att kunna konkretisera designtänkandet och göra kreativa 
tankar och idéer som designer bearbetar i huvudet synliga för övriga medlemmar behöver 
designerna överföra tankarna från huvudet till en extern medium. Denna förkroppsligande har 
två fördelar, dels kan designerna begripliggöra sina tankar och idéer för andra 
projektmedlemmarna och dels kan de sätta lite struktur på sina egna tankar. Designtänkandet 
handlar om att kombinera två vilt skilda tankesätt, systematiska och resonabla samt kreativa 
och imaginära som Cross hänvisade. Denna kombination kan lätt skapa kaos och oreda som 
det påpekades under inledningen till denna uppsats. Det är därför essentiellt för designerna att 
kunna förkroppsliga sina tankar för att sedan kunna fortsätta den kreativa processen utan att 
binda sig alltför länge vid idéer som redan genererats i deras tankar. Designerna måste lämna 
utrymme för nya tankar genom att externalisera de redan befintliga på ett liknande sätt som 
Cross argumenterade.  
 
Att förkroppsliga sina idéer och tankar var en av de mest värdefulla metoderna som 
industridesignerna i Tillit-projektet använde sig av. Att överföra sina tankar från hjärnan till 
ett annat medium för att illustrera det för både sig själva och resten av projektgruppen var en 
grundläggande förutsättning för deras medverkan i projektet. Att kunna externalisera är själva 
essensen i god pedagogisk förmåga, något som Hans Frisk, projektansvarige på SVID ansåg 
vara en av industridesignernas främsta förmågor. Designerna skapade en bild av den 
förståelse kring vård och omsorgssituationen som hade växt fram under designprocessen. 
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Designerna genererade fram idéer och tankar under arbetsprocessen och bearbetade dessa 
tankar genom de många bilder som skissades fram på externa medier. Därmed lyckades de 
pedagogiskt illustrera sina tankar och idéer för sig själv och övriga projektmedlemmar. Åtta 
av nio intervjupersoner utpekade en av dessa illustrationer som industridesignerna 
presenterade som en av projektets främsta bedrifter. Denna illustration, som åskådliggör 
vårdtagaren omgiven av vårdkedjan med dess olika aktörer har kommit att bli en central 
faktor i Tillit-projektet. Denna skiss illustrerade visionen om hur vårdkedjan skulle se ut om 
vårdtagaren fick styra och är ett slagkraftigt exempel på hur stor betydelse externalisering av 
designtänkandet är i en designprocess. Designmetoder som förkroppsligar designernas 
tankeverksamhet och idégenerering såsom, skisser, ritningar, digram med mera är värdefulla 
verktyg som en designer inte skulle kunna uppnå konkreta resultat utan. Detta förklarar till 
viss del designernas vida användande av skisser och ritningar som arbetsmetod som Lawson, 
Cross och Landqvist och många andra författare påpekar. 

 
Cross hade som bekant delat in designmetoderna i fyra kategorier som tillämpas under olika 
faser av designprocessen. Första kategorin innehåller de arbetsmetoder som används för 
informationssökning och utforskning av problemsituationen. Under Tillit-projektet var den 
främsta metoden intervjuer med relevanta personer. Därefter har vi den andra kategorin som 
tillämpas under idégenereringsfasen och anses vara mest kreativitetsfrämjande. Exempel på 
dessa metoder som användes under Tillit-projektet är brainstorming där en stor mängd förslag 
på idéer från olika personer radas upp och även de vildaste idéerna tas på allvar. Dock varierar 
graden av kreativitet, eller vildhet beroende på problemets karaktär som designern Åsa 
Nilsson påpekade. Under Tillit-projektet var utmaningen inte att komma upp med kreativa 
och teknologiskt avancerade lösningar, utan själva utmaningen låg i att förstå vårdsituationen, 
att förstå problemet för att kunna generera verklighetsnära lösningar. Detta är ett tydligt 
exempel på designkompetensens flexibilitet och förmåga att kunna anpassa 
tankeverksamheten efter problemets natur. Tredje kategorin av metoder var som bekant 
ämnade åt att undersöka problemets struktur något som tog relativt lång tid i Tillit-projektet. 
Utifrån Elin Kolterjahns beskrivning av tillvägagångssättet i denna fas, såsom det framstod i 
det empiriska avsnittet handlade det främst om den tidigare nämnda funktionsanalysen som 
beskrevs av Landqvist. Även själva utvärderingen av lösningsförslagen som är den fjärde 
kategorin av metoder utfördes med hjälp av funktionsanalysen.  
 
Landkvists beskrivning av funktionsanalysen återger ganska väl det industridesignerna gjorde 
i Tillit-projektet. Utifrån designern Elin Kolterjahns skildring började arbetsprocessen med att 
utifrån problemet analysera vilka funktioner en lösning borde uppfylla. Dessa funktioner 
omvandlades sedan till krav som skulle ställas på en lösning och utifrån dessa krav kunde 
designerna sedan sålla bland många lösningförslag som hade listats upp på en tavla. 
Designerna hade kunnat följa den kanske mest uppenbara vägen och resonerat att eftersom det 
handlar om samverkan mellan kommun och lansting borde även dessa aktörer bli centrala för 
lösningsförlagets utformning. Att, m a o ställa krav på lösningen utifrån de vårdgivande 
organisationernas behov av t ex kontroll, eller anpassade till deras organisatoriska strukturer. 
Ungefär som att betrakta ett öra som enda lösningen för att hålla en kopp i handen utan att 
söka efter andra alternativ. När designer utgår från funktioner istället för lösningar blir 
ifrågasättande och sökandet efter alternativa lösningar en självklar del av processen. I en 
sådan process förflyttar sig designkompetensen utanför etablerade ramar och föreställer sig 
andra sätt att uppfylla de söka funktionerna och tillfredställa behoven. Funktionsanalysen 
under Tillit-projektet var värdefull på många sätt då den skapade en stark grund för 
idégenerering samt blev utgångspunkten för utvärdering av olika lösningsförslag. Genererade 
lösningsförslag granskades utifrån deras förutsättningar att tillgodose de mest betydelsefulla 
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kraven. Vidare utfördes analysen inte i isolation utan som Åsa Nilsson påpekade fungerade 
projektgruppen som bollplan där designerna satte sina idéer på prov genom interaktion med 
övriga projektteamet.  
 
En berättigad slutsats att dra utifrån denna analys av designkompetensens arbetsmetoder inom 
Tillit-projektet är att dessa metoder i många avseenden liknar metoder beskrivna av de 
nämnda författarna under teoriavsnittet. 
 
 

5.4 Designkompetensens bidrag i Tillit 
 

Under detta analysavsnitt har vi undersökt en komplex nätverkskontext inom vilket 
designkompetensen fick ett uppdrag. Vårdsnätverket analyserades i syfte att förtydliga och 
åskådliggöra designkompetensen valda tillvägagångssätt satt i sitt sammanhang. Under 
analysavsnittet har även den genomarbetade designprocessen samt använda arbetsmetoder 
under Tillit-projektet satts i relation till deras, i det teoretiska avsnittet beskrivna 
motsvarigheter.  Som resultat kunde många likheter men även vissa skillnader identifieras. I 
fortsättning på detta avsnitt är målsättning att analysera det bidrag som designkompetensen 
lämnade inom Tillit-projektet samt vilka faktorer skapade de rätta förutsättningarna för 
designkompetensen att nå fram till det uppnådda resultatet.  
 
Samtliga intervjupersoner, med undantag för utvärderingsansvarige Gösta Bucht som endast 
perifert varit involverad i projektet, var fullständigt övertygade om att industridesignernas 
bidrag i projektet var av stor betydelse. Dessa intervjupersoner hade inte några som helst 
problem med att utpeka och skildra det tillskott som designkompetensen bidrog med inom 
projektet. Som det framgick av det empiriska materialet resulterade projektet i två produkter, 
dels den konkreta produkten i form av informationssystemet TILLIT-system och dels den 
konceptuella produkten som baserades på en vision om att skapa en obruten vårdkedja med 
vårdtagarens behov i fokus. Det framgick tydligt från intervjuerna att designkompetensen 
hade haft en framträdande roll och som VD för STT system uttryckte det, ”befruktat 
produkten”. Frågan om huruvida designkompetensen lyckades lämna ett bidrag i Tillit-
projektets sökande efter effektivare samverkan har således besvarats med ett tydligt ja. Som 
ekonomiansvarige Ulla-Britt Lindholm, Stefan Nordin, VD för STT-system och 
socialtjänstechefen Eva Klingefors uttryckte det så är det svårt att veta hur projektet hade sett 
utan designkompetens. Även om deras bidrag inte gick att mäta i exakta ekonomiska termer är 
det av tillräckligt stort värde för att inte gå obemärkt. Designkompetensens bidrag inom Tillit-
projektet kan sammanfattas i sex punkter. 
 

 
1. Att hålla två perspektiv 
 
Som tidigare påpekat har design betecknat en arbetsprocess inom Tillit-projektet. Denna 
process har resulterat dels i en vision om vad det är projektet bör eftersträva och dels en 
möjlig lösning som ett första steg mot den övergripande visionen. Designprocessen har 
således bidragit med två parallella men skilda synvinklar i projektet. Genom visionen har 
designerna lyckats ge sina egna, samt hela projektgruppens insatser en översiktlig 
målsättning. Tack vare detta fågelperspektiv har designkompetensen lyckats förmedla en 
gemensam bild till övriga aktörer inom projektet, och t o m utanför projektet. Inom ramen för 
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denna vision har designerna sedan, tillsammans med andra kompetenser, arbetat med konkreta 
lösningar. På detta vis har designkompetensen även arbetat med projektets målsättningar på 
en mer detaljerad nivå. Att arbeta med två perspektiv, att omfamna olika tankesätt menade 
Lawson var en av de största fascinationerna med design och detta är precis det 
industridesignerna gjorde inom Tillit-projektet. Inom komplexa projekt likt Tillit-projektet 
med många intressenter involverade är denna förmåga att kunna se helheten men samtidig 
arbeta på detaljnivå samt att kunna förmedla detta till övriga aktörer är en ovärderlig resurs. 
Att skapa en gemensam vision och sedan effektivt kommunicera detta till medlemmarna i ett 
nätverk menade Grenier & Metes var enda sättet att skapa en känsla av att man arbetar mot 
samma mål och att det faktiskt går framåt i nätverk av distribuerat arbete. Detta menade 
Johnson var ledningens uppgift att göra i ett nätverk men inom Tillit-projektet skedde detta 
främst genom den vision som designkompetensen skapade. Att hålla två perspektiv samtidigt 
var således det första av designkompetensens bidrag i Tillit-projektet.  
 
 

2. Att pedagogiskt illustrera en komplex situation 
 
Designkompetensens första uppgift var att komma med ett projektförslag och efter en period 
av informationsinsamling, analys och idégenerering presenterades ett förslag på hur man 
skulle kunna gå tillväga med projektets övergripandemålsättning. Under denna fas samlades 
det in information genom bland annat intervjuer med personal inom vård och omsorg och ett 
nära samarbete med projektgruppens olika aktörer. Som projektledaren Eva Bergström 
påpekade så tog designerna med sig sina anteckningsblock, satte sig ner och förde 
anteckningar hela tiden. Redan under denna fas bestämde designer sig för att utgå från 
vårdtagarens behov och söka förstå problemet ur dennes perspektiv. De komplexa 
organisationsstrukturerna som beskrevs som en hybrid av nätverk och hierarki lämnades åt 
sidan. Istället valde man att lägga all fokus på att hitta lösningar för en obruten vårdkedja 
kring vårdtagaren oavsett vilken huvudman vårdgivaren arbetade för. Det hade redan funnits 
en vis brukarfokus inom projektet innan designerna påbörjade sitt arbete dock hade man inte 
lyckats begripliggöra vårdkedjan kring vårdtagaren. Det andra bidraget som designerna 
lämnade var därmed ett begripliggörande av en komplex situation och detta på en 
förvånansvärd kort tid som projektledaren Eva Bergström upplevde det. Utifrån en analys av 
den insamlade informationen genererade designera en överskådlig bild av vårdkedjan som 
lämnade ett ”aha” upplevelse inom projektgruppen. Att kunna pedagogiskt åskådliggöra var 
det som Lawson, Cross och Landqvist ansåg vara en av designkompetensen förmågor. Även 
Hans Frisk, projektansvarige inom SVID hade samma åsikt kring designkompetens förmågor 
och genom Tillit-projektet har industridesignera lagt fram bevis på att så är fallet. 
 
 

3. Att skapa en vision med stark förankring i 
verkligheten 
 
Detta var således det andra bidraget som gick ut på att pedagogiskt åskådliggöra och 
begripliggöra den komplexa problemsituationen. Nästa bidrag var skapandet av en vision om 
hur vårdkedjan borde se ut, med en fortsatt fokus på vårdtagaren. Det handlade således om en 
vision där designerna illustrerade hur vårdkedjan skulle se ut om det var vårdtagaren som fick 
styra. Genom denna vision kunde projektets fortsatta arbete styras åt ett visst håll. Som vi 
minns så menade Grenier & Metes (1992) att det inom ett nätverk krävs en stark vision som 
delas av samtliga aktörer i nätverket för att skapa meningsfullhet. Genom denna vision 
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skapades det en starkare målmedvetenhet inom projektet och på detta vis kunde 
projektgruppen fortsätta arbeta utifrån ett koncept där vårdtagarens behov skulle styra de 
lösningar som utvecklades. Designerna skapade en vision som kom att bli en ledstjärna för 
projektets insatser. Även om det, som designern Åsa Nilsson påpekade inte är designerna 
ensam som gör allt bra utan arbetet sker i samarbete med andra kompetenser så är designernas 
roll i skapandet av denna vision framträdande. Att sammanföra olika kompetensers 
kunskaper, analysera och generera idéer utifrån dessa kunskaper menade som bekant både 
Lawson, Cross och Landqvist var ytterliggare en av designkompetensens förmågor. Även 
denna förmåga har designerna inom Tillit-projektet demonstrerat på ett klart och tydligt sätt 
genom att använda sig av kunskapen hos andra individer för att på väldigt kort tid skapa en 
vision som alla medverkande aktörer ville eftersträva.  
 
 

4. Att upprätthålla ett brukarperspektiv 
 
Det fjärde bidraget som designkompetensen lämnade inom Tillit-projektet är att upprätthålla 
samma brukarperspektiv vid utveckling av informationssystemet TILLIT-system. Genom sitt 
samarbete med det datasystemsutvecklande företaget WM-data var designerna med och 
formade gränssnittet till systemet med en konstant tanke på hur brukaren, både personal och 
vårdtagare skulle vilja ha det. På detta vis påverkade designerna gränssnittet i systemet och 
detta förklarar till stor del det faktum att Tillit-projektet har fortsatt sätta brukaren i fokus trots 
att det i många IT-baserade projekt fokus läggs på den teknologiska lösningen som 
socialtjänstechefen Eva Klingefors påpekade. Även projektledaren Eva Bergström påpekade 
att man tom utanför Tillit-projektet, inom andra projekt börjat arbeta efter samma principer 
som designerna tog fram. Att veta något om brukarens natur och dennes behov ansågs av 
samtliga författare, Lawson, Cross, Landqvist och press & Cooper vara något av en 
grundläggande kompetens för designer. Designera inom Tillit-projektet demonstrerade inte 
bara en förmåga att förstå brukarens behov utan även att förmedla och upprätthålla denna 
fokus i hela projektet.  
 
 

5. Att spela rollen som förmedlare 
 
Det femte bidraget som designkompetensen lämnade var ett naturligt resultat av den roll som 
designerna åtog sig. Designerna kom in med färska ögon, något som industridesignern Åsa 
Nilsson ansåg vara en av designkompetensens fördelar. Designerna kom in i projektet som 
utomstående aktörer och åtog sig rollen som moderatorer såsom Stefan Nordin, VD för STT 
system beskrev. Som oberoende parter kunde de komma in och ifrågasätta varför saker och 
ting inte kunde utföras på ett annat sätt. De kunde på ett mer objektivt sätt se situationen ur de 
olika intressenternas perspektiv och kunde även förmedla dessa perspektiv inom projektet. 
Denna roll var så framträdande att projektledaren Eva Bergström undrade om man inte borde 
skicka designerna till vårdcentralerna för att förmedla ett budskap om att även dem bör 
medverka i Tillit-projektet eftersom samverkansproblemet berör alla inom vård- och 
omsorgsverksamheten. Designkompetensen spelade således den roll som Lawson (1997), med 
referens till Markus beskrev som en professionell och kvalificerad specialist som ändå 
involverar brukaren i designprocessen och har även en förmedlande roll. Denna förmedlande 
roll blev således designkompetensens femte bidrag i Tillit-projektet 
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6. Att ta initiativ i sökandet efter framtida lösningar 
 
Det sjätte bidraget är det bidrag som designera arbetar med idag och det är ett fortsatt arbete 
för att finna kommunikationslösningar som tillgodoser vårdtagarens och den vårdgivande 
personalens behov på ett mer ändamålsenligt sätt. Designerna har på eget initiativ påbörjat ett 
arbete där syftet är att vårdtagaren ska vara delaktig i kommunikationsprocessen genom att ha 
möjlighet att hemifrån koppla upp sig mot ett informationssystem för att dels läsa uppdaterad 
information och dels lämna information i databasen. Systemet ska även vara tillgängligt via 
en mobilenhet som möjliggör det för vårdtagaren att koppla upp sig mot systemet där hon/han 
befinner sig. Förmågan att ta initiativ menade Landqvist (2001) var en egenskap hos 
designkompetensen och denna egenskap har designkompetensen visat bevis på inom Tillit-
projektet.  

 

5.5 Designkompetensens förutsättningar 
 
Denna utforskande studie kring designkompetensens bidrag i ett tjänsteutvecklingsprojekt lett 
till identifiering av sex framträdande bidrag i strävan efter effektivare kommunikation och 
samverkan inom vård och omsorg. Med referens till denna studie argumenterar jag att 
designkompetensen säkerligen varit en värdefull resurs inom Tillit-projektet och kommit med 
bidrag som överträffat projektgruppens initiala förväntningar. Intressant att analysera är de 
faktorer som har skapat de rätta förutsättningarna för designkompetensen att lämna de 
uppskattade bidragen.  

 
Till att börja med så menar Lawson att designer utbildas, eller tränas till att tänka på ett visst 
sätt. Att tänka på ett visst sätt menade Lawson handlar om att träna hjärnverksamheten att 
betrakta saker och ting ur ett specifikt perspektiv, att t ex bli skicklig på att förstå en brukare 
även om denne kanske inte uttrycker sig tydligt. Det räcker inte att gå ut i världen och 
framföra att man är en designer som designar utifrån brukarens perspektiv utan att förstå 
brukaren och identifiera behoven utifrån deras sanna natur kräver en alldeles unik kompetens. 
Inom Tillit-projektet visade industridesignerna på detta unika kompetens då de på kort tid 
lyckades generera fram en vision om hur vårdkedjan kring vårdtagaren bör se ut. Det är 
osannolikt att de skulle ha kunnat skapa en vision med en så stark förankring i verkligheten 
utan att ha skapat sig en förståelse om behoven och deras sanna natur. Denna vision svepte 
över projektet som en sval vind och bevisade för projektgruppen att designkompetensen hade 
något unikt att erbjuda i sammanhanget. Den vision hade inte varit möjligt utan designernas 
förmåga att snabbt och effektivt samla in information som olika aktörer och kompetenser bar 
inom sig för att därefter med samma effektivitet analysera, tolka och illustrera situationen. 
Designkompetensen hade således upptränade tanke och arbetssätt som skapade de rätta 
förutsättningarna att analysera, utvärdera och tolka situationen snabbt och effektivt. 
 
 
För det andra behöver designer ha kompetens inom en rad områden som Lawson anger men 
den mest grundläggande kompetensen handlar om att designern ska vara specialister på att på 
något sätt skapa sig förståelse kring användarnas natur och deras behov. Detta är något 
grundläggande för designkompetensen anser samtliga författare som har kommit till tals under 
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denna uppsats. Att utgå från brukaren var, som bekant även det som industridesignerna från 
Struktur Design gjorde när de påbörjade sin medverkan i Tillit-projektet.  
Som industridesignern Åsa Nilsson påpekade hade de kunnat välja att fokusera sig på de olika 
organisationsstrukturerna, att fokusera sig på problem som uppstår inom kommunens eller 
landstingets organisationer, att fokusera på den konkreta lösningen som var ett 
informationssystem och mycket annat men istället fokuserade de på vårdtagaren från första 
början. Det var det naturligaste för dem att göra då vård och omsorgsverksamheternas främsta 
syfte är att erbjuda bäst möjliga vård. Att hitta en lösning på samverkansproblemet krävde en 
identifiering av de faktorer som orsakade detta, men utifrån brukarens perspektiv. Att utgå 
från organisationen skulle ha inneburit att situationen sågs från ett uppifrån perspektiv, utifrån 
ledningens perspektiv vilket i slutändan inte skulle säga mycket om hur vårdtagarna upplevde 
och påverkades av situationen. Designernas första tanke var att intervjua både personal inom 
vård och omsorg och vårdtagare men sekretessfrågor hindrade dem från att utföra intervjuer 
med vårdtagaren. Av denna anledning sökte de förstå vårdtagarens situation genom att skapa 
sig en förståelse om den kontext inom vilken vården bedrevs på operativ nivå, dvs genom att 
tala med personal som var i daglig kontakt med vårdtagarna. Det handlade således om att 
skapa en vision om hur vårdkedjan skulle se ut om vårdtagaren fick bestämma utan att ta 
något som helst hänsyn till att det fanns olika vårdgivare. Vad skulle den optimala situationen 
vara om vårdtagaren fick bestämma och på detta vis skapade de den vision som kom att bli 
projektets bibel, eller testamente som Eva Bergström kallade det. Detta brukarperspektiv 
beror dels på designernas allmänt brukarfokuserade utgångspunkt och dels på den moderator 
roll de kunde åta sig tack vare sin position som utomstående opartiska aktörer. Eftersom de 
inte var en del av vård och omsorgsnätverket var de inte heller bundna till ett visst perspektiv 
utan kunde se situationen ur ett perspektiv som var mest givande i sin kontext. Ett 
brukarperspektiv som utgångspunkt samt rollen som oberoende aktörer skapade således 
förutsättningar för designerna att betrakta och tolka situationen på ett mer objektivt sätt än de 
övriga medverkande aktörerna hade kunnat. 
 
För det tredje hade designkompetensen en förmåga att snabbt sätta sig in i en för dem ny 
situation inom Tillit-projektet. Som projektledaren Eva Bergström beskrev det så illustrerade 
designerna genom sin presentation att de var insatta i situationen och verkligen förstod 
problemet. Detta lyckades designerna med genom sin förmåga att dra nytta av andra 
kompetenser och aktörers kunskaper något som enligt Landqvist är en kärnkompetens hos 
designer. Ett utvecklingsprojekt, likt Tillit-projektet hölls igång av en rad olika kompetenser 
och designer är endast en av dessa. I Tillit-projektet t ex fanns det alltifrån individer som hade 
arbetat inom vård och omsorgsverksamheten i åratal, till professionella systemutvecklare. 
Designerna hade ett stort fält att samla in information ifrån och genom sina specifika 
arbetsmetoder lyckades de snabbt samla in relevant information från detta fält. Många andra 
yrkesgrupper utgår från sin egen kunskap för att analysera en situation eller lösa ett problem. 
Designkompetensen däremot ser det som en del av sin kompetens att kunna dra nytta av 
andras kunskaper. Som Landqvist angav så förväntas designer inte vara experter på allt men 
de är experter på att ta reda på allt. Även designerna Åsa Nilsson såg denna kompetens som 
en självklarhet då hon påpekade att designerna inte gjorde ett bra arbete ensam utan att de 
kunskaper som söktes ofta fanns hos andra personer som designerna därför behövde 
samarbeta med. Designerna intervjuade som bekant många individer, gick runt med sina 
anteckningsblock och observerade sin omgivning för att samla in så mycket information som 
möjligt. Designer är utbildade specialister på att dra nytta av inte bara de egna kunskaperna 
utan även av omgivningens kunskaper och kompetenser. Denna specialitet skapar 
förutsättningar för designkompetensen att arbeta inom helt skilda verksamhetsområden vilket 
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i detta fall innebar att designerna kunde med framgång arbeta med ett 
tjänsteutvecklingsprojekt, något som de inte hade gjort tidigare.  
 
För det fjärde fann Lawson att en av de största fascinationerna med design är att omfamna så 
många olika sorters kunskap och tankar, att kombinera snarare än att välja. 
Designkompetensen är således skicklig på att utnyttja andra kompetensers kunskap, genom 
sin yrkesutövande blir de skickliga på att läsa av situationer på kort tid och det är tack vare 
denna förmåga som designerna inom Tillit-projektet lyckades förstå och illustrera en sådan 
korrekt bild av det samverkansproblem som chefer, personalen och vårdtagare inom vården 
upplevt sedan länge. Det är inte många utomstående kompetenser som skulle ha klarat av att 
sätta sig in i en situation som på många sätt faller utanför deras yrkesutbildning och utövande.  
Att omfamna olika sorters tankar och kunskap är en nödvändighet för en industridesigner, 
men att samtidigt kunna identifiera det mest värdefulla i sammanhanget är den mest 
värdefulla förmågan. Förklaringen till detta är att industridesigner får ständig i uppdrag att 
lösa problem från det verkliga livet, för verkliga användare och denna verklighet består av en 
blandning av kunskap, tankar, preferenser, kulturer m m, för att inte gå vilse i en djungel av 
information och intryck måste designer utveckla en förmåga att hålla fokus på målsättningen 
samtidigt som de tillåter sig påverkas av omgivningen. Som Lawson belyste kan en 
vetenskapsman ägna hela sitt liv åt forskning och aldrig behöva förstå hur en konstnär tänker 
och samma sak gäller för konstnären, medan för en designer gäller det att tolka problemen 
och lösa ett problem utifrån den kontext den befinner sig i och kontexten är sällan så 
homogena som de kontexter som en vetenskapsman eller konstnär kan verka i. Att omfamna 
en bred variation av tankar, idéer och kunskaper med en samtidig förmåga att välja rätt bland 
dessa är enda sättet för en designer att kunna finna ändamålsenliga lösningar till de ställda 
problemen. Denna förmåga skapade de rätta förutsättningarna för designkompetensen inom 
Tillit-projektet att på förvånansvärt kort tid sätta sig in i situationen och komma med 
verklighetsnära planer för fortsatt arbete.  
 
För det femte hade designerna varken fokus på sig själva eller den konkreta lösningen. Med 
andra ord kunde man inte se några spår av den designer och objektcenterism som diskuterades 
under det teoretiska avsnittet. Att utgå från samverkansproblemet och vårdtagarens behov 
förutsätter att designern inte har ett egocentriskt perspektiv som går ut på att häva sin egen 
förmåga. Förutom att själva problemlösningen skulle misslyckas skulle även designera 
motarbetas av övriga deltagare om det var den individuella designern som stod i centrum. Inte 
heller objektcenterism skulle leda till önskvärda resultat då, när objektet står i centrum 
problemet glöms bort. I en sådan situation skulle t ex själva datasystemet stå i fokus snarare 
än behovet för samverkan och vårdtagarens behov för tryggare vård. Som socialtjänstechefen 
Eva Klingefors påpekade sker detta relativt ofta när det gäller projekt med IT-lösningar. Att 
tekniken tar över och fångar intresset vilket enligt henne leder till att verksamheten får 
anpassas till tekniken snarare än det omvända. Detta menade hon inte hade varit fallet inom 
Tillit-projektet. Trots att det konkreta resultatet av projektet som vi minns blev en 
informationsdatabas var det samverkansbehovet och användarna som databasen anpassades 
till. Industridesigner var delaktiga under hela utvecklingsprocessen av TILLIT-systemet 
genom att samarbeta med systemutvecklingsföretaget WM-data i design av gränssnittet. Det 
handlade således aldrig om den individuella designern, inte heller om data systemet utan om 
att konkretisera ett problem, och att finna konceptslösningar som går utanför förväntade 
produktlösningars förmåga. Detta är det Julier menade när han hävdade att design kommer att 
handla mer om idéer, koncept och processer. Som hans Frisk påpekade är det inte själva 
datasystemet som är det väsentliga och det ligger mycket sanning i det. Ett datasystem 
uppfyller vissa funktioner och i bästa fall kan dessa funktioner effektiviseras. Om det inte 
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ligger något djupare bakom kommer effektiviseringar att baseras på tekniska finesser utan 
vidare hänsyn till det samverkansproblem som förekommer inom vård och omsorg. En vision, 
däremot illustrerar en destination, sedan är vägarna som leder till denna destination ofantliga. 
Att ha ett koncept är som att ha en vägvisare som hjälper till att välja de rätta vägarna, inte 
någon detaljerad karta som visar de exakta vägarna, utan endast riktlinjer för skapa tydliga 
förbindelser med destinationen. Detta sågs som en självklarhet av samtliga intervjuade som 
påpekade att det mest värdefulla resultatet som projektet har mynnat ur är den konceptuella 
produkten. Förutsättningarna för vårdtagarperspektivet skapades till stor del genom en stark 
frånvaro av både objekt/lösnings- och designercenterism. 
 
Låt oss då sammanfatta några färdigheter och förmågor som skapar förutsättningar för 
designkompetens att med framgång arbeta inom olika utvecklingsprojekt. Det handlar om 
kreativitet, intuition, förmågan att hantera olika sorters tankesätt på en och samma gång, 
förmågan att visualisera både egna och andras idéer, förmågan att snabbt lista ut ett problems 
’sanna’ natur genom att använda allt som utforskningsfält samt parallell utforskning av 
problem och lösning. Dessa har identifierats av många författare som egenskaper hos designer 
något som även de designer som intervjuades av Davies beskrev som grundläggande 
designkompetenser.  De färdigheter som har kommit till störst användning inom Tillit-
projektet har främst varit förmågan att snabbat och effektivt båda samla in information och 
analysera den, att dra nytta av andra kompetensers kunskap och pedagogiskt illustrera en 
komplex situation och problem. Att utifrån ett brukarperspektiv skapa en vision om hur 
situationen bör se ut jämfört med hur den ser ut idag. Att kunna fungera som en förmedlare 
inom ett projekt och spela rollen av en moderator, förmågan att kunna samordna med andra 
ord. För att sammanfatta det hela handlar det om förmågan att sammanfoga egna och andra 
kompetensers kunskaper för att skapa lösningar med en stark förankring i verkligheten och det 
berörda problemet.  
 
 

 
Att inte dra alla designer över en kam 
 
För Hans Frisk, projektledare på SVID skulle det vara lättare att fokusera på vad 
industridesign är eftersom begreppet design har slätats ut så mycket och täcker så stora och 
varierande arbetsområden att det krävs vissa gränsdragningar för att rita upp en karta över 
designens värld. Industridesigner måste som ett minimikrav ha genomgått en designutbildning 
menade Hans Frisk som även betonade att vem som helst kan idag kalla sig för en designer. 
Något som kan stödja och förklara hans uppfattning är att det inte finns några tydliga 
regelverk som anger några minimikrav för att någon skall ha rättigheten att kalla sig designer. 
Jurister och läkare t ex måste ha examen inom respektive ämne för att kunna vara verksamma 
inom respektive disciplin, lagen kräver detta. Så är inte fallet inom designprofessionen, vilket 
innebär att det förekommer en stor variation på kunskap och kompetens bland individer som 
arbetar som designers. Som Lawson (1997) förklarar är design ingen gudagiven gåva som har 
tilldelats speciellt utvalda individer. Visserligen har många designer sinne och naturliga 
förmågor vad det gäller att skissa och illustrera sina tankar i bild men att vara designer 
innebär att tänka och arbeta ur ett visst perspektiv och detta kräver ansträngningar och övning 
för att bemästra. Precis som Lawson påpekade behöver vi träna vår hjärnverksamhet på 
samma sätt som vi tränar våra fysiska färdigheter och en designer måste, trots sina naturliga 
förmågor och intuition träna upp sin tankeverksamhet för att kunna bli en bra designer. 
Utbildning är i detta avseende en värdefull resurs och en förutsättning för att skaffa sig 
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grundläggande kunskaper. För kompetensens skull borde det kanske genom lagar och regler 
fastställas särskilda minimikrav för att en individ ska kunna erhålla titeln designer. Eftersom 
så inte är fallet idag borde vi kanske följa Hans Frisks uppmaning och inte tala om designer 
som någon slags etniskt minoritet som måste beskrivas med en typ av ’politisk korrekthet’. 
Det finns bättre och sämre designer precis som inom alla andra professioner. Dessutom 
påträffas det en bred variation av specialkompetenser inom design såsom Lawson för på tal. 
Alla designer är inte utbildade inom samma kompetensområde, produktdesigner, 
modedesigner, och kanske även tjänstedesigner är några grupper som kan särskiljas inom 
designgruppen. Dessa varierande designyrken har visserligen vissa gemensamma punkter men 
kräver i mer eller mindre utsträckning områdesspecifika färdigheter. Engageras fel designer i 
fel projekt kan resultat bli något helt annat än det önskvärda och lämna ett allmän negativt 
intryck om designers kompetenser och bidrag. Med anledning därav är det av stor betydelse 
för företag och designkonsulter att med försiktighet och genom genuina samtal med varandra 
ingå avtal.  
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6. Slutsats och 
slutkommentarer 

 
 

”Den som hoppas på en bra avslutning önskar sig en svår början”  
Emil Baschnonga 

 
 
 
Svår var den sannerligen, början till det vars slut vi nu närmar oss. Det är nu dags att avrunda 
vår resa men låt lyckönskningar vänta på sig en liten stund till, ty en sista sak återstår innan vi 
kan ta farväl. Det har varit en lång resa fylld med intryck och upplevelser och så här på slutet 
av vår resa är en slutsats och några slutkommentar på sin plats. Slutsatsen ska sätta de 
uppnådda resultaten i relation till de i syftet uppställda ambitionerna. Har jag verkligen 
studerat det jag ville studera och om så är fallet vilka är de uppnådda resultaten. 
Slutkommentarerna är några funderingar kring design som tankesätt. Detta ämne är så föga 
känt och studerat att jag finner det av intresse att lämna några av mina egna funderingar 
invävda i de funderingar kring designtänkande som presenterades under det teoretiska 
avsnittet.  
 

 
Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att studera Om och på vilket sätt designkompetens 
kan bidra till effektivare kommunikationslösningar inom vård och 
omsorg. Arbetet för uppfyllelsen av detta syfte har bestått av dels empiriska och dels 
teoretiska studier. Det övergripande tillvägagångssättet har bestått i att i ett första steg skildra 
den vård- och omsorgkontext inom vilken designkompetensen erhöll sitt uppdrag. Genom 
denna initiala studie kunde designkompetensens val och tillvägagångssätt sättas i relation till 
de rådande omständigheterna. Att skildra och analysera vård och omsorgsnätverket ansåg jag 
vara det lämpligaste sättet att illustrera det specifika med designkompetensens 
tillvägagångssätt. Denna initiala analys visade att designkompetensen gick tillväga på ett 
alldeles originellt sätt och angrepp problemet ur ett rent vårdtagarperspektiv. Istället för att 
fixera sig vid vård- och omsorgsnätverkets komplexitet, organisatoriska strukturer och 
kulturer eller andra faktorer valde designkompetensen att utgå från vårdtagarens behov och 
analysera hur vårdkedjan skulle se ut om vårdtagaren fick styra. Tack vare denna 
utgångspunkt lyckades designkompetensen skapa en vision om hur vårdkedjan borde se ut 
oavsett vilka huvudmän de olika vårdgivarna i kedjan arbetar för. Designkompetensens 
tillvägagångssätt får sitt värde när det presenteras i ljuset av de omständigheter som denna 
kompetens verkade inom.  
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Därefter har studien fortsatt med analys av den process och de arbetsmetoder som 
designkompetensen har tillämpat under Tillit-projektet. Syftet med detta har varit att sätta 
dessa metoder och process i relation till de designprocesser och metoder som ofta illustreras i 
designlitteraturen. Resultatet av denna analys har varit att designprocessen och 
arbetsmetoderna tillämpade av designkompetensen inom Tillit-projektet har många drag 
gemensamt med de teoretiskt beskrivna. Dock har det även visat på framträdande skillnader 
främst när det gäller designprocessen. De i designlitteraturen skildrade designprocesserna 
illustreras som linjära aktiviteter som börjar vid en fas och slutar vid en annan även om 
ständiga återgångar sker. Designprocessen under Tillit-projektet hade en mer cirkulär karaktär 
där processerna gick in i varandra och designerna arbetade flera gånger igenom samma faser. 
När en lösning genererades, såsom TILLIT-systemet fortsatte processen genom sökandet efter 
andra lösningar, allt för att komma närmare den vision som designkompetensen skapade i 
början av sin medverkan. Att det förekom skillnader mellan de teoretiskt skildrade 
designprocesserna och den praktiskt tillämpade designprocessen inom Tillit-projektet beror 
delvis på att modeller över huvudtaget är förenklade versioner av verkligheten och kan aldrig 
fånga dess hela natur. Det beror även på att, som Lawson (1997) påpekade, att modeller över 
designprocessen oftast genereras efter tankar om design snarare än fältstudier av processen 
när den tillämpas i praktiken. Designprocessen må bestå av några generella faser som alltid 
genomarbetas men hela processen utformas efter problemets karaktär och av denna anledning 
är en process sällan exakt samma som en annan. Under Tillit-projektet t ex krävde problemet 
karaktär en betydligt större betoning på insamling och analys av information än vad 
designkompetensen var van vid i andra utvecklingsprojekt.  
 
Studien avslutades därefter med en analys av det bidrag som designkompetensens medverkan 
i projektet resulterade i. Utifrån de genomförda intervjuerna under den empiriska studien 
kunde första delen av uppsatsens syfte om huruvida designkompetensen lämnat bidrag i 
projektet besvaras. Den empiriska studien visade att designkompetensen hade varit en 
värdefull resurs och bidragit med mycket värde i projektet. Andra delen av syftet besvarades 
genom en analys av det bidrag som designkompetensens medverkan resulterade i Tillit-
projektets strävan efter effektivare kommunikation och samverkan inom vård och omsorg. 
Denna analys ledde till identifiering av sex bidrag som designkompetensen bidrog med inom 
Tillit-projektet. 
 
Tillit-projektet resulterade i två produkter, dels en konkret produkt i form av ett 
informationssystem och dels en övergripande vision som kom att bli projektets övergripande 
målsättning. Designkompetensen skapade visionen och hade en framträdande roll vid 
utformning av användargränssnittet till informationssystemet. Det första bidraget som 
kompetensen lämnade var således två parallella perspektiv på projektets aktiviteter. På detta 
vis har designkompetensens förmåga att kunna se helheten men samtidig arbeta på detaljnivå 
samt  kunna förmedla detta till övriga aktörer varit ett värdefull bidrag i en komplex situation.  
 
Att kunna åskådliggöra en komplex situation på ett konkret och hanterbart sätt är det andra 
bidraget som designkompetensen lämnade. Detta gjorde kompetensen genom att 
åskådliggöra vårdkedjan som omger en vårdtagare på ett översiktligt sätt vilket man inte hade 
lyckats med tidigare. Det skapade visionen om hur vårdkedjan skulle se ut om vårdtagaren 
fick styra utan hänsyn till organisatoriska begränsningar var det tredje bidraget som 
designkompetensen lämnade efter sig. Denna vision blev en kärnpunkt för Tillit-projektet och 
skapade en starkare målmedvetenhet och samhörighet då alla intressenter kunde relatera till 
visionen. Denna vision kom, således att fungera både som mål och kommunikationsmedel 
inom projektet.  
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Det fjärde bidraget kom i form av ett starkt vårdtagarperspektiv som designkompetensen 
bidrog med att upprätthålla under hela processen genom att t ex vara med och påverka 
informationssystemets gränssnitt samt generera nya idéer om på vilket sätt även vårdtagaren 
skulle kunna aktivt kommunicera med vårdpersonalen genom användning av olika IT-
lösningar. Det femte bidraget var den samverkande roll som designkompetensen spelade i 
projektet. Som oberoende och extern part hade denna kompetens de rätta förutsättningarna att 
spela rollen som moderator och även se situationen ur ett färskt perspektiv. Denna 
förmedlande roll blev således designkompetensens femte bidrag i Tillit-projektet 
 
Det sjätte bidraget var designkompetensernas initiativtagande för att finna nya lösningar om 
hur vårdtagaren skulle kunna involveras i kommunikationsprocessen. I detta syfte har 
designkompetensen på eget initiativ bedrivit fältstudier och även kommit med förslag på hur 
gränssnittet i ett kommunikationssystem ska utformas om det ska vara möjligt att effektivt 
involvera vårdtagaren i kommunikationsprocessen.  
 
Dessa sex bidrag hade stark inflytande över de resultat som Tillit-projektet genererade. 
Genom det utvecklade informationssystemet, TILLIT-systemet har helt nya förutsättningar 
skapats för informationsutbyte mellan olika vårdgivare. Systemet har tillämpats inom olika 
pilotstudier och även om en slutlig utvärdering inte har genomförts ännu tyder det mesta på att 
systemet kommer att medföra effektivare informationsutbyte inom vård- och omsorg. 
Effektivare informationsutbyte skapar en stark grund för effektiv kommunikation vilket i sin 
tur resulterar i bättre samverkan. Utifrån den empiriska studien finns det goda grunder att dra 
slutsatsen att TILLIT-systemet skapar bättre förutsättningar för närmare samverkan. Det krävs 
mer arbete och andra lösningar för att samverkan ska optimeras men som projektledaren Eva 
Bergström påpekade har Tillit-projektet skapat ett testamente som fortsatta satsningar för 
bättre samverkan kan dra nytta av. Detta testamente är ett koncept om vilka grundläggande 
utgångspunkter som bör beaktas vid sökandet efter nya lösningar. Detta koncept grundar sig 
på den av designkompetensen skapade visionen om att det mest grundläggande är 
vårdtagarens behov. Som styrgruppsmedlemmen Eva Klingefors påpekade har Tillit-projektet 
skapat nya förutsättningar för ett fortsatt arbete i strävan mot Tillit-visionen.  
 
Designkompetensen har haft en framträdande roll i de resultat som har genererats under 
projektets gång. Industridesignernas kunskaper och kompetenser värderas så högt inom 
projektet att nästan samtliga intervjupersoner ansåg det vara en nödvändighet att engagera 
denna kompetens i framtida utvecklingsprojekt. Designkompetensens kunskaper och 
färdigheter har genom Tillit-projektet visat sig vara en värdefull resurs att beakta inom 
områden där design traditionellt sett inte betraktas som en resurs. Som projektledaren Eva 
Bergström påpekade fanns det en skepticism om vad designkompetens kunde bidra med i ett 
sådant tjänstedesignprojekt som Tilllit-projektet. Denna skepticism har blivit ersatt av en stark 
övertygelse om att kompetensen har förmågan att lämna bidrag på ett sätt som är svårt att 
definiera eller ens tänka sig i förväg. Oavsett vilken typ av utvecklingsprojekt det handlar om 
visar denna studie att företag, organisationer och myndigheter har mycket att vinna på att ge 
designkompetensen en chans då deras kunskaper och förmågor är tillämpbara inom skilda 
problemlösningsområden.  
 

”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise”  
John Steinbeck 
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Design som tankesätt – några funderingar  
 
 
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att 

tänka” 

 Albert Einstein 
 
För inte alls länge sedan var mina kunskaper kring design begränsade, som många andra 
uppfattade jag design som den mängd ’prestigefulla’ produkter som markeras med vansinniga 
prislappar. Design var även de objekt genom vilka konstnärer uttryckte sig, objekt som 
anspelade på vardagliga produkter men med oanvändbara dimensioner, objekt att beskåda 
snarare än att använda. Sedan hade vi även design inom modeindustri, som även där 
dominerade föreställningen att ju vildare produkt desto mer design. Idag befinner jag mig på 
en annan förståelseplan, under ett par månader har jag alltmer ifrågasatt vad design kan vara 
och vart man kan dra gränsen. Jag hade då mött på olika definitioner av design både som 
produkt och process men dessa definitioner var inte tillräckligt tillfredställande för att jag i 
mina tankar skulle kunna acceptera att design på något sätt kunde nyttjas inom nästan alla 
verksamhetsområden. Jag började således fundera på om det kunde finnas ytterliggare ett sätt 
att se på design, innebar design kanske ett specifikt sätt att betrakta saker och ting på, ett 
särskilt tankesätt? Att betrakta design som ett tankesätt skulle besvara många av mina 
frågeställningar. Om designer har ett visst sätt att tänka, om detta tankesätt formar 
designprocessen samt utgör grunden för de metoder som tillämpas så har jag äntligen fått ett 
konkret svar på mina många funderingar. Design är då tillämpbar inom så skilda 
verksamheter eftersom allt blir som vi ser det, människans tankesätt påverkar hela hennes 
verklighetsuppfattning. Design blir nästan som ett paradigm utifrån vilket omgivningen tolkas 
och formas och då spelar det inte någon roll vilken del av verkligheten vi talar om för 
tankesättet följer människan överallt.  
 
Jag valde att utgå från denna hypotes att design kunde ses som ett tankesätt och satte igång en 
litteraturstudie i ett försök att sätta min hypotes på prov. Efter många timmars bläddrande i 
olika designböcker fann jag en enda bok som hade just denna ansats till design. I boken ’How 
designers think’ skildrar Bryan Lawson (1997) många av de aspekter om design som jag hade 
varit fundersam över. Jag började med en hypotes om design kunde vara ett tankesätt och 
denna explorativa studie kring design har övertygat mig om att det finns ett visst värde i min 
hypotes.  
 
Som det framgick av det teoretiska avsnittet börjar Lawson beröra design som tankesätt 
genom att i ett första steg beskriva olika sorters tänkande som människan utövar i sitt dagliga 
liv. Därefter analyserar denna författare två tankesätt som han anser är de mest essentiella för 
designer, imaginära samt resonemangstänkande. Designer tänker genom att föreställa sig det 
som inte finns, att gå bortom det existerande för att skapa det som kan existera. Efter en del 
funderingar har jag börjat undra om det inte går lite djupare än så. Vetenskapsmännen kanske 
beskriver världen som den är men även hur den förmodligen kommer att bli enligt deras 
beräkningar. Genom sina vetenskapliga studier ger vetenskapsmännen ofta diagnoser på hur 
världens öde kommer att fortsätta, och genom sina studier är de även med och skapar 
verkligheten. Designer åt andra sidan, beskriver hur världen är, hur den kan vara och är 
mycket mer aktiva i att skapa den, att skapa framtiden.  Industridesigners bidrag i Tillit-
projektet är ett tydligt exempel på detta argument. De kom inte in och började med att 
beskriva hur det borde vara utan började först med att förstå och illustrera hur det var. 
Därefter skapade de en vision om hur det borde vara för att sedan aktivt sträva efter att 
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möjliggöra visionen. Med hjälp av andra aktörer beskrev de samverkansproblemet som fanns 
inom vård och omsorgsverksamheten, de skapade visionen om hur det borde se ut om 
vårdtagaren fick styra och genom detta lyckades de styra projektet åt ett visst håll. Detta 
innebär att de lösningar som tas fram utifrån samverkanskonceptet kommer att följa det 
brukarfokuserade perspektivet som designerna lyckade etablera inom projektet och på det 
viset har de lyckats skapa en del av framtiden. Som projektledaren Eva Bergström påpekade 
har man både inom och utanför projektet börjat gå mer och åt det hållet som 
industridesignerna vision pekar åt.  
 
Designer värdesätter det imaginära tankesättet i väldigt hög grad men även logiska 
resonemang är en essentiell del av designers tankesätt var Lawsons tes. Designers imaginära 
tankar kan lätt bli diffusa och lättflygande. Därför måste designer även använda sig av 
målinriktade tankesätt, logik och konkreta problemlösningar för att kunna ta ner de imaginära, 
kreativa tankar och idéerna på marken och gör konkreta lösningar av dem. Vi människor 
använder olika tankesätt dagligen, oftast utan medvetna ansträngningar precis som Lawson 
anger men skillnaden mellan designer ligger i det att designer har en viss balans mellan dessa 
tankesätt som de flesta av oss andra inte har. Detta kan illustreras med det övergripande 
perspektivet som designkompetensen kunde har parallellt med ett perspektiv på detaljnivå. Att 
kunna parallellt med det imaginära situationen, visionen arbeta på detaljnivå och samarbeta 
med andra kompetenser för att finna konkreta och ändamålsenliga lösningar är en värdefull 
förmåga som designkompetensen inom Tillit-projektet visade bevis på.  
 
Roger L. Martin påpekade i sin artikel att traditionella organisationer uppmuntrar och belönar 
logiska tankesätt, framförallt induktiva och deduktiva tankesätt. Att allt måste bevisas och 
bevisa innebär att antingen peka på verkligheten och säga att det man påstår, verkligen 
existerar eller genom hänvisning till allmänt accepterade teorier och koncept hävda att så 
måste det vara. Martins argument väcker nya tankar om att det inte är endast inom 
organisationerna som det ser ut på det viset. Våra organisationer speglar trots allt vår 
verklighet till stor del och de tendenser som vi ser inom organisationerna finns även att hitta i 
övriga aspekter av världen. Vår värld som den är idag verkar inom strukturerade och specifika 
ramar och inom dessa ramar är det främst det logiska tankesätt som lovordas. Ta bara en titt 
på alla intelligenstester som kurar de mest intelligenta, eliten från oss andra. De allra flesta av 
dessa tester är byggda på matematiska, tekniska och andra typer av logiska problemlösningar. 
Vi uppfostras och utbildas till att tänka på ett sådant sätt som uppskattas av omgivningen och 
då blir det lätt att balansen lutar mer åt det resonemangstankesättet framför det imaginära.  
 
Designer däremot utbildas till att ha jämnare balans dessa emellan, kanske t o m en lutning åt 
det imaginära beroende på inom vilket designområde de är verksamma. Detta tankesätt måste 
de ha för att kunna föreställa sig det som inte finns men som kan finnas, att påverka framtiden 
mot den riktning som kan bli mot alla odds. Designer, som Martin påpekade använder sig och 
värdesätter de deduktiva (härledande) och de induktiva (framkallande) tankesätten. Men det är 
det abduktiva tankesättet som Liedtka berör som ligger i hjärtat på designtänkandet. Att tänka 
på, acceptera och sträva efter sådant som kan vara utan att ha några allmänt accepterade bevis 
att åberopa. Även inom Tillit-projektet började designkompetensen sina insatser utifrån det 
abduktiva tankesättet. Denna ansats möjliggjorde den vision som kom att bli grunden för 
Tillit-projektet. Designkompetensen föreslog en vision om hur det borde se ut utan att ha 
något från verkligheten att framkalla visionen ifrån eller ha teoretiska bevis för att den 
visionen var den enda rätta. Utan designerna utgick från ett brukarperspektiv och skapade en 
vision om en vårdkedja med bästa förutsättningarna att tillgodose vårdtagarens behov. mm 
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Som Liedtka anger är design främst hypotesmotiverad, det handlar om att ifrågasätta precis 
som flera av de intervjuade nyckelpersonerna nämnde.  Detta är själva essensen i kreativitet 
som Martin vidhåller.  
 
Som vi påpekade under det teoretiska avsnittet söker designer förstå ett problem bland annat 
genom att föreslå lösningar. På detta vis sätter designerna sin egen förståelse av problemet på 
prov och den föreslagna lösningen blir därmed ett värdefullt medel i utforskning av 
problemets sanna natur. Lösningen i sig är, således inte det centrala utan problemet och 
möjligheterna att kunna tillfredställa de behov som ligger till grund för problemdefinitionen. 
Denna tendens ser vi även inom Tillit-projektet där samtliga intervjupersoner påpekade att det 
inte är själva lösningen, i form av informationssystemet TILLIT-systemet som inte det 
centrala inom Tillit-projeket. Det centrala är insikten om ett problem som är gemensam för 
både landsting och kommun, ett problem som både vårdgivare och vårdtagare drabbas av. Det 
centrala är även en gemensam vision om åt vilket håll förändringar bör eftersträvas. Dessa 
centrala punkter inom Tillit-projektet och den sekundära uppmärksamheten på de konkreta 
lösningarna visar på en specifik förhållning till både problem och lösning.  
 
Att designer går tillväga på ett annat sätt vid problemlösning än t ex vetenskapsmännen beror 
således till stor del på den typen av problem som designer normalt ställs inför precis som 
Cross (1996) argumenterad, detta innebär att tankesättet är inövat som Lawson (1997) 
hävdade. Om en designer hade valt att bli vetenskapsman istället skulle han förmodligen gått 
tillväga på ett liknande sätt som de övriga vetenskapsmännen i experimentet. Detta stödjer 
Lawsons tes att även tankeverksamheten är en förmåga som måste tränas precis som fysiska 
förmågor. Visserligen har vi alla våra egna personliga tendenser att tänka på ett visst sätt men 
för att verkligen bli bra på en viss typ av tankeverksamhet krävs det övning och det är det 
designer gör under sin utbildning och senare yrkesutövning. Detta kan till viss del förklara 
den ansats, vårdtagarperspektivet som industridesignerna från Struktur Design använde sig av 
i Tillit-projektet. Båda designerna var utbildade designer med flera års arbetserfarenhet samt 
hade en tränad tankesätt som gjorde det naturligt för dem att angripa problemet just utifrån 
vårdtagarens synvinkel. Jag undrade om en av designerna, Åsa Nilsson kunde berätta på vilket 
sätt deras arbetssätt och tankesätt skiljde sig från andras och hon svarade att hon inte visste 
eller att det kanske inte skiljde sig alls. För henne var det naturligt att arbeta som hon gjorde 
och därför hade hon aldrig jämfört det med andra kompetensers sätt att arbeta. Som Lawson 
nämnde så är designer skickliga på att med hjälp av skisser och ritningar illustrera sina och 
andras idéer men de är inte vana vid att illustrera hur de tänker, själva tankeprocessen som 
leder till idén. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att ett intränat tankesätt leder till naturliga 
tankeprocesser, bearbetningsprocesser som inte kräver vidare ansträngningar för att sättas 
igång. Detta kan vara en förklaring till hur industridesignerna inom Tillit-projektet lyckades 
komma upp med den uppskattade visionen efter endast en månads studier.  
 
Design innebär ett eget tankesätt och detta tankesätt kan tillämpas på allt vi gör i livet. Att 
designa är att skapa och skapa är sällan ett objektivt handlande om någonsin. Skapa är en 
aktivitet som vi människor är i ständigt stånd med att utföra och det är på detta vis som design 
är med hela tiden. Att designa blir således resultatet av vårt tankesätt, och perspektiv på 
världen idag och imorgon men för att skapandet ska tillfredställa behov och krav och design 
ska kunna uppnå sin fulla potential krävs det ett djupgående förståelse för det designtypiska 
tankesättet hos individer som utövar yrket. Design är således en process som börjar med en 
medveten planering och slutar med framtiden.
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