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Sammanfattning 

Projektformen har funnits länge och har förändrats med tiden. Idag har den ökat i popularitet 

vilket man tror kan bero på att den stimulerat flexibilitet och kreativitet. Kreativitet handlar 

om en förmåga att se annorlunda orsakssamband, att lämna gamla rutiner och finna nya bättre 

lösningar. Men som motvikt till kreativitet krävs stabilitet och förutsägbarhet annars är risken 

att kreativiteten går till överstyr och orsakar kaos. Det krävs även rätt balans mellan frihet och 

planering för att ge motivation till kreativitet. 

Designföretag består av kreativa individer och de arbetar oftast i projektform. Trots denna 

brist på struktur verkar de motiverade att vara kreativa. Därför var syftet med denna studie att 

kartlägga hur fyra designföretag hade organiserat sin verksamhet. Vidare var syftet att baserat 

på kartläggningen diskutera hur dessa designföretag hade utformat sina projektprocesser och 

vad som i deras organisering kunde ge upphov till motivation. 

För att kunna besvara syftet har vi studerat fyra designföretag i Stockholms län och intervjuat 

totalt 11 personer fördelade mellan dessa företag. Vi jämförde resultaten från intervjuerna 

med våra teoretiska utgångspunkter som bland annat är: den klassiska projektstrukturen, den 

övergripande designprocessen och Maslows behovshierarki. 

Vi fann att de designföretag vi studerade baserade sina projektprocesser på befintliga 

projektmodeller för att sedan anpassa dessa till sina unika verksamheter. Det verkar dessutom 

finnas ett samband mellan att ha en tydlig projektprocess och storleken på företag; storleken 

på projekt; mängden projekt; relationerna mellan de anställda. Vi fann även att individerna på 

designföretag kan motiveras av att ha ett högt arbetstempo och ambitiösa mål. Vidare verkar 

designföretag ha en arbetsmiljö som gör att flera steg i Maslows behovshierarki kan nås. 
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1. Introduktion 

Vi inleder denna uppsats med att ge en kort bakgrund till hur projektformen 

har utvecklats de senaste 15 åren.  Vi ger sedan en kort presentation av vad 

kreativitet är. Efter detta problematiserar vi kring hur relationen mellan en 

lösare och en striktare organisering kan påverka kreativitet och motivation. 

Detta följs av en beskrivning av syftet för studien. Kapitlet avslutas m ed att vi 

beskriver och motiverar våra avgränsningar.  

1.1.  Bakgrund 

Sättet man ser på projekt och projektarbete har förändrats mycket de senaste 15 åren. I slutet 

av 90-talet verkar man vid projektarbete i huvudsak ha använt sig av traditionella 

projektformer där man arbetade med en fas i taget tills projektet var slutfört. Men världen 

upplevdes som turbulent och denna osäkerhet ledde till att projektformen blev aktuell och fick 

nytt liv. Man började modifiera innehållet i faserna för att bättre passa känslan av allt 

snabbare oförutsägbara förändringar i världen. Även om man ansåg att projekt var viktiga för 

att hantera världens förändrade förhållanden, ansåg man också att allt för mycket kom att 

kallas projekt. Saker som tidigare exempelvis kallats för grupparbeten och som kanske 

egentligen fortfarande var det. Den ökande mängden projekt verkade därför vara respons på 

ett modefenomen.
1
  

Sedan dess har projektformen utvecklats vidare och växt i popularitet. Idag är det bland annat 

vanligt att arbeta med överlappande faser och mer iterativt. Det vill säga att när man arbetat 

färdigt med en fas går tillbaka till en tidigare fas och använder sina insikter till att skapa en 

ännu bättre lösning. Söderlund menar att den ökande användningen av projekt, vilken vissa 

betraktar som en modefluga, egentligen är en tillbakagång till tiden innan industrialiseringen 

då projekt var den vanligaste formen av organisering. En av förklaringarna till att 

projektformen blivit populär igen handlar om att projekt kan ses som ett sätt att stimulera 

flexibilitet och kreativitet.
2
 

Det går inte att beordra någon att vara kreativ, däremot kan man skapa en produktiv 

omgivning och underlätta för den kreativa processen. Detta kan göras exempelvis genom en 

lösare organisering där man låter roller och rapportering vara vaga och fokuserar på samarbete 

                                                           
1
 Christensen & Kreiner, 1997 

2
 Söderlund, 2005 
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och ömsesidighet.
3
 Enligt vissa finns det likheter mellan entreprenörskapets och designyrkets 

egenskaper och organisering. Bägge fäster stor vikt vid nätverkande, synlighet och 

tillgänglighet, samt flexibilitet i form av projektarbete. Det vanligaste sättet att arbeta på i 

designföretag är att arbeta i projektform. Men till skillnad från den traditionella 

projektprocessen som ofta ses som strukturerad ses processen i designprojekt som mer 

flexibel.
4
 För både entreprenörer och designers är det viktigt att kunna vara kreativa. 

Kreativitet handlar om en förmåga att se annorlunda orsakssamband, att lämna gamla rutiner 

och finna nya bättre lösningar. För att kunna avgöra om något skapats ur kreativitet finns det 

kriterier som man kan förhålla sig till: det måste vara nytt, originellt, användbart och 

uppskattat på något sätt. Vissa menar att med dessa kriterier som guide innefattar begreppet 

endast en begränsad elit av uppfinnare, forskare och konstnärer. Andra menar att vem som 

helst kan vara kreativ genom att skapa något som uppfattas som nytt, användbart och 

genomförbart både för sig själv och för andra i sin närhet. Om de inte vet om att någon annan 

uppfunnit samma sak tidigare klassas detta som kreativitet.
5
  

1.2.  Problematisering 

Kreativitet ses ofta som något positivt, men det har också sina nackdelar och behöver balans 

för att inte gå överstyr. Som motvikt krävs stabilitet och förutsägbarhet. Därför är det viktigt 

att inte ha endast kreativa individer i en organisation.
6
 Men detta är inte något som alla ser 

som självklart. Många är rädda för att kontroll skulle kunna kväva kreativiteten.
 7

 Townley 

menar att kreativitet kan förstöras genom noggrann övervakning och att kreativitet kräver en 

viss grad av självständighet och experimenterande. Men hon skriver också att det kan finnas 

för mycket kreativitet och för lite disciplin vilket inte heller fungerar i en organisation.
8
  

Designföretag sägs bestå av kreativa och originella personligheter som inte räds att gå sin 

egen väg. Eftersom designers oftast arbetar i projekt som i sig lätt kan ta olika form kan det 

finnas en risk att designföretag har för mycket kreativitet och för lite disciplin. Men då det 

finns lyckade designföretag måste dessa ha hittat rätt balans mellan kreativitet och disciplin i 

sin organisering och i sina projektprocesser. Detta verkar dock inte räcka eftersom om man 

ser till Nordström och Ridderstråle som anser att motivation har en avgörande roll i det 

                                                           
3
 Townley & Beech, 2010 

4
 Ibid 

5 
Englund, 2010 

6
 Ibid 

7
 Se exempelvis Busco et al, 2012 

8
 Townley, 2009 
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kreativa arbetet. De menar att det krävs en balans mellan frihet och planering för att motivera 

anställda att vara kreativa.
9
 Med utgångspunkt i ovanstående borde man genom studier av hur 

designföretag är organiserade kunna se exempel på hur den motivation som krävs för att vara 

kreativ kan uppstå. 

1.3.  Syfte 

Att kartlägga hur fyra designföretag organiserar sin verksamhet. Vidare är syftet att baserat på 

kartläggningen diskutera hur dessa designföretag utformar sina projektprocesser och vad som 

i deras organisering kan ge upphov till motivation. 

1.4.  Avgränsning 

I detta sammanhang är det viktigt att skilja på två typer av företag. Företag vars 

kärnverksamhet är design och företag vars kärnverksamhet egentligen är något annat men 

som, ofta framgångsrikt, använt sig av design som ett konkurrensmedel till den grad att 

företaget blivit allmänt kopplat till design. Vi har valt att avgränsa oss till små företag som har 

design som sin kärverksamhet då dessa består av kreativa individer som även direkt påverkar 

organiseringen.  

Designföretag tillhör det som kallas för kreativa näringar. Det finns ingen gemensam 

internationell definition av kreativa näringar och de enskilda ländernas definitioner är i 

ständig förändring. Storbrittaniens definition är dock väldigt vanlig att referera till.
10

 I 

Storbritannien är det departementet för kultur, media och idrott, DCMS, som har definierat de 

kreativa näringarna. I en svensk översättning av Regionplane- och trafikkontoret lyder den 

som följer: ”…ett samlingsbegrepp för tretton olika näringar med det gemensamma att ’de har 

sitt ursprung i individuell kreativitet, kunnande och talang och som har potential att skapa 

välfärd och sysselsättning genom generering och exploatering av intellektuell egendom’”.
11

 

Vidare skriver de att: ”Begreppet omfattar reklam, arkitektur, konst- och antikmarknaden, 

hantverk, design, mode, film, video, mjukvara för interaktiv fritid, musik, scenkonst, 

förlagsverksamhet, mjukvara och datortjänster, TV och radio.”
12

 

Alla kreativa näringar finns representerade i, och är dessutom ofta koncentrerade till, 

                                                           
9
 Nordström & Ridderstråle, 1999 

10
 Kolmodin, telefonsamtal, 2013-04-23 

11
 Regionplane- och trafikkontoret, 2004, s.10 

12
 Ibid 
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Stockholmsregionen.
13

 Detta gör Stockholmsområdet intressant när man vill undersöka 

designföretag och därför har vi i denna studie avgränsat oss till Stockholms län.  

  

                                                           
13

 Regionplane- och trafikkontoret, 2004 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar vi projektbegreppet och förklarar varför 

kommunikation är av stor vikt i affärsprojekt. Vi beskriver e n klassisk 

projektstruktur och en övergripande designprocess . Detta följs av en 

presentation av hur projekt fungerar i SMF , små och medelstora företag, samt 

vilka projektledningsverktyg som är vanliga i SMF. Vi beskriver också Maslows 

behovshierarki, hur den fungerar och vad den innehåller.  Vi avslutar kapitlet 

med att ta upp viktiga aspekter i samband med motivation och kreativitet 

baserat på ett antal olika författare.  

2.1.  Projektbegreppet 

Projekt är inte ett entydigt begrepp. Till vardags används benämningen om lite allt möjligt 

från att tvätta kläder till att måla om huset.
14

 Men projekt i sin riktiga bemärkelse består av 

unika och extraordinära uppgifter. Alltså uppgifter som ligger utanför den vanliga rutinen. 

Uppgifterna ska också vara komplexa och behöva extra resurser för att kunna lösas. Projekt är 

dessutom tydligt definierade i tiden. En annan vanlig och väldigt viktig egenskap hos projekt 

är att de är målinriktade vilket innebär att all handling utförs med referens till målen.
15

  

Söderlund har arbetat fram ett antal projekttypologier: affärsprojekt, utvecklingsprojekt och 

förändringsprojekt. Affärsprojekt bedrivs på uppdrag av kund. I dessa projekt är därför den 

inledande kontakten med kunden av stor vikt. Det handlar om att förstå en kunds behov och 

att skapa ett väl fungerande samarbete. Det kan därför krävas komplex förhandling och stor 

kunskapsintegration i den inledande fasen vilket gör att kontrakt ofta är viktiga och styrande. 

Även fortsättningsvis är nära kontakt med kunden viktig. Det som avgör om projekten har 

lyckats är deras lönsamhet samt om kunderna har blivit nöjda. Affärsprojekt används bland 

annat i designbranschen och IT-branschen. De problem som kan uppstå i affärsprojekt orsakas 

vanligtvis av otydligheter i kontraktet, avsaknad av deadlines, bristande dialog och/eller 

analys av kunden, etc. Söderlund hävdar god kommunikation med kunden är särskilt viktigt i 

den inledande fasen då den kan kräva en hel del arbete med att bygga en bra relation.
16

 

2.2.  Projektmodeller 

Det är viktigt att man i projekt planerar ordentligt. Projektplanering handlar om hur man 

förhåller sig till ett projekts aktiviteter, hur dessa förhåller sig till varandra i tiden och vilka 

                                                           
14

 Engwall, 1995 
15

 Christensen & Kreiner, 1997; Engwall, 1995 
16

 Söderlund, 2005 
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resurser de har att tillgå. Planering kan också ses som ett fastställande av processen fram till 

projektets resultat.17 De huvudsakliga syftena med planering är att man: samordnar och 

utnyttjar rätt resurser på rätt sätt, upptäcker avvikelser från målet innan det krävs akutåtgärder, 

samt bedömer och håller tidplaner.18 Därför har det utvecklats många olika modeller för hur 

projekt ska genoföras. Nedan presenteras en grundläggande struktur för projekt och en 

process som är mer anpassad för designprojekt. 

2.2.1. Den klassiska projektstrukturen 

Även om projektarbete idag kan organiseras på många olika sätt baseras det ändå till stor del 

på en klassisk projektstruktur likt den Lööw presenterar.19  

 

 

Figur 1. En klassisk projektstruktur enligt Lööw.
20

 

 

Projektidé/förslag: En beställare eller en medarbetare har en projektidé. För att förtydliga 

denna omformas idén till ett projektförslag. Krav, milstolpar, budget och övergripande mål 

beslutas. Även en projektorganisation med projektledare, arbetsgrupp, styrgrupp och 

eventuellt en referensgrupp formas i denna fas. När projektorganisationen sammanställs är det 

viktigt att man rekryterar personer med rätt personlighet och engagemang. Det är även viktigt 

att man skapar gemensamhet i arbetsgruppen.
21

  

                                                           
17

 Christensen & Kreiner, 1997 
18

 Lööw, 2003 
19

 Ibid 
20

 Lööw, 2003, s.18 
21

 Lööw, 2003 
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Förstudie: Underlag för beslut tas fram av projektgruppen. Alternativt kan förstudien 

genomföras som ett eget projekt som sedan projektgruppen tar över. Förstudien kan bland 

annat bestå av marknadsanalyser, intressentanalyser och riskanalyser.
22

  

Projektplan: Det är bra om hela projektgruppen deltar i framtagandet av projektplanen. 

Projektplanen innehåller bakgrund och syfte till varför projektet ska genomföras, mål och 

milstolpar, åtgärds- resurs- och tidplaner. Detta kan ge översiktlig information och kan 

förenkla uppföljning och fördelning av resurser.
23

  

Projektstart/Genomförande: För att kunna uppnå projektmålen är vissa styrmedel 

nödvändiga. Dessa är bland annat: status- och avvikelserapporter, projektmöten, uppföljning 

av projektplanen och en återkommande riskanalys som bland annat handlar om att analysera 

nya förhållanden och uppdatera åtgärdsplanen.
24

  

Avslut: Man genomför en presentation eller idéförsäljning. En slutrapport kan överlämnas 

antingen till beställare eller till en ny projektgrupp.
25

  

Uppföljning: Det är ett sätt att ständigt förbättra verksamheten. Uppföljning kan ske 

kontinuerligt genom hela processen då man bland annat kan stämma av mot åtgärdsplanen. 

Man kan också i slutet av projektet se till graden av måluppfyllnad.
26

  

2.2.2. Designprocessen 

Det finns väldigt många olika typer av design, från produkter och mode till inredning och 

visuell kommunikation. Alla typer har olika teknologier, olika kunder, olika produceringstid, 

olika distributionssätt och olika rättsliga skydd. De kräver även olika sorters intellektuellt och 

fysiskt arbete. Därför är det svårt att ta fram enhetliga normer och standards för 

designbranschen.
 27 

 

I designprojekt så frångår man ofta den klassiska projektstrukturen. Designers arbetar mycket 

iterativt och de flesta designers har sin egen ordning och egna namn på faserna.
28

 Vi 

presenterar därför en övergripande designprocess. Vi har valt SVID:s (Stiftelsen Svensk 

                                                           
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Ibid 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

 Julier, 2010 
28

 SVID, 2013-04-22 
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Industridesign)
29

 designprocess då det är den process som är vanligast att använda i 

undervisningssyfte och som därför de flesta designers känner till. 

 

Figur 2. SVIDs Designprocess
30 

Utgångspunkt: Efter projektstart definieras projektets förutsättningar i den inledande fasen.
31

 

Användarstudier: I denna fas genomför man bland annat funktions- och behovsanalyser för 

att få information om omvärlden och vad slutanvändaren samt kund egentligen behöver.
32

 

Detta resulterar i en designbrief. En designbrief innehåller bland annat förutsättningar, 

tidsplaner och förväntade mål.
33

 

Koncept & visualisering: Baserat på materialet som tagits fram i föregående faser skapas ett 

antal konceptförslag.
34

 

Utvärdering & konceptval: I denna fas utvecklar, testar och utvärderar man de olika 

konceptförslagen. Ett eller flera av förslagen väljs. Dessa utvecklas, testas och utvärderas 

igen.
35

 

Justering & genomförande: I denna fas väljs det slutliga konceptet. Detta presenteras för 

nyckelpersoner och slutliga finjusteringar utförs.
36

   

                                                           
29

 SVID, 2013-04-21 
30

 Ibid 
31

 Ibid 
32

 Ibid 
33

 SVID, 2013-04-22 
34

 SVID, 2013-04-21 
35

 Ibid 
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Produktion: I designprocessen resulterar arbetet ofta i ett produktionsunderlag vilket innebär 

att en produkt börjar produceras.
37

 

Uppföljning & utvärdering: I designprocessen ingår både uppföljning och utvärdering. 

Uppföljning innebär att man kontrollerar resultatet till exempel i form av försäljning. Man bör 

även utvärdera hela processen för att kunna skapa framtida förbättringar.
38

 

2.3.  Projekt och projektledning i SMF 

SMF använder sig av projekt både i den vanliga verksamheten, för att leverera nydesignade 

eller omdesignade produkter till sina kunder, samt för att skapa innovation och tillväxt.
39

 

Projekt har därför stor betydelse för SMF men enligt Turner et al. saknas det bland annat 

standards för hur olika system och processer ska utvecklas i SMF. Den forskning som finns 

menar de är mest inriktad på managementteam och entreprenörer.
40

 Thomas & Mullaly 

upptäckte att det måste finnas en överrensstämmelse mellan de projektledningspraktiker som 

anammas och både moderföretagets och projektens natur.
41

 Detta, anser Turner et al., pekar på 

att projektledning i SMF bör skilja sig från traditionella projektledningsmetoder. Framför allt 

för att kulturen i SMF ser annorlunda ut än i större företag, den är informellare och fokuserar 

mer på relationerna mellan människor, samt för att SMF generellt arbetar med mindre projekt. 

Turner et al. menar att detta kan bero på att SMF inte har tillräckliga finansiella resurser eller 

att de helt enkelt inte är medvetna om de formella metoderna. Turner et al. tror därför att SMF 

behöver enklare och mer människoinriktade projektledningsprocesser, mindre byråkratiska 

processer och större flexibilitet.
42

 

ESI International är ett globalt utbildningsföretag som startades 1981. De tillhandahåller 

utbildning och certifiering inom projektledning. De är bland annat ledande i Sverige på detta 

område. De sammanställer årligen en tio-i-topplista med de projektledningstrender som de 

tror kommer vara viktiga det kommande året. I allmänhet kan man säga att ESI anser att 

projektledningens relevans fortsätter öka.
43

 Det som följer är beskrivningar av de mest 

använda verktygen dels baserat på ESI:s prognoser av projektledningstrender för 2011 till och 

                                                                                                                                                                                     
36

 Ibid 
37

 SVID, 2013-04-22 
38

 SVID, 2013-04-21 
39

 Turner et al., 2009, 2010 
40

 Turner et al., 2012 
41

 Thomas & Mullaly, 2008 
42

 Turner et al., 2012 
43

 ESI International, 2013-04-05 
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med 2013.
44

 Listan baseras även på Turner et al. studie om vilka sorters 

projektledningsmodeller som SMF faktiskt anammar.
45

  

Utbildning: Det kommer ut nya eller uppdaterade projektledningsverktyg på marknaden hela 

tiden. Detta kan vara anledningen till att utbildning eller certifiering inom projektledning har 

blivit en trend. Utbildningen kan bestå av bland annat konferenser, seminarier eller kurser. 

Certifiering byggs ofta både på kurser och på att man har arbetat med projekt under en längre 

tid. Certifieringen kan även vara företagsspecifik eller mera allmän.
 
Trots att certifiering och 

formell utbildning är viktigt menar ESI att även efterfrågan på projektledare med erfarenhet 

och bevisad kompetens stiger.
46

 

Flexibilitet och människoorientering: Projekt är dynamiska och benägna att förändras. Därför 

har metoder som betonar flexibilitet och människoorientering utvecklats. Dessa samlas under 

paraplybegreppet Agile. Generellt kan man säga att dessa metoder betonar att det är viktigt att 

ha en attityd och värderingar som gör att man är öppen för förändring. En metod som är 

särskilt vanlig inom mjukvaruutveckling är Scrum.
47

 Denna metod fokuserar på 

projektstyrning i form av målstyrning. Detta sker genom att man har dagliga möten, ständigt 

uppskattar projektets tidsåtgång, samt använder sig av korta iterationer som kallas för 

sprintar.
48

 Ett vanligt verktyg som används inom Scrum, för att hantera kravspecifikationer, 

är så kallade backlogs som hela tiden uppdateras med information av vad som ska göras och 

med definitioner av kraven för utförandet. Den som leder processen benämns Scrum master.
49

 

Milstolpar: Centralt i ett projekt är att man arbetar mot ett gemensamt, väl definierat, mål.
50

 

Att fastställa detta mål handlar ofta om att fastställa projektets resultat.
51

 För att underlätta 

detta kan man dela upp det övergripande målet i delmål eller deadlines. Dessa kallas ofta för 

milstolpar. Det sägs att det underlättar om man bestämmer dessa milstolpar tillsammans i 

projektet och att det är bra att vara beredd på att ompröva milstolparna om omständigheterna 

förändras. Milstolpar kan öka motivation och deltagande i projektgruppen då varje avklarad 

milstolpe ofta genererar något som kan bedömas och berömmas. Milstolpar används även för 

kvalitetssäkring då man vid dessa kan stämma av eller kontrollera arbetet. Att göra en 
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milstolpeplan kan vara en del i arbetet att skapa gemensamma mål i projektgruppen. I 

planeringsarbetet kan det bland annat ingå att man skriver ner aktiviteter, ordnar dessa i 

tidsföljd och daterar dem, beskriver målet med aktiviteterna och slutligen att man skriver in 

målen som milstolpar i milstolpeplanen.
52

 

Kravhantering: Det är viktigt att genom hela projektet visa hänsyn till kundens krav. För att 

försäkra sig om att kundens krav bemöts vid skapandet av den slutgiltiga produkten kan man 

använda sig av kravhantering. Det handlar bland annat om att kommunicera med kunden med 

hjälp av olika kravspecifikationer. I princip kan man säga att kravhantering handlar om att 

samla in, definiera, kategorisera, dokumentera och kommunicera krav.
53 

 

Team building: För att stärka gemenskapen i en grupp kan man använda sig av team building 

vilket betyder att gruppen utför olika aktiviteter tillsammans. Man kan säga att det finns två 

huvudkategorier av team building. Den första kategorin handlar om aktiviteter som syftar till 

att man har roligt ihop med sina kollegor och lära känna nya sidor av dem. Dessa aktiviteter 

består av saker kollegor vanligtvis inte gör med varandra såsom matlagning, sport och 

utflykter. Den andra kategorin handlar om grupputveckling för att öka tillit, ansvarstagande 

och kommunikation. Detta görs genom upplevelsebaserat lärande med aktiviteter som 

specialanpassas beroende på vad man vill förbättra i gruppen.
54

 Nordström och Ridderstråle 

menar att team building stärker de anställdas gemenskap och att det även är ett sätt att skapa 

gemensamma värderingar i ett företag.
55

 

2.4.  Maslows behovshierarki  

Den amerikanska psykologen Maslow tog under 1940-talet fram en teori om motivation som 

har använts inom många områden. Han upptäckte att vissa behov måste tillfredställas innan 

man kan sträva efter att tillfredställa andra. Därför är det möjligt att hierarkiskt rangorda 

behov. När ett steg i hierarkin har nåtts motiveras människor att sträva efter nästa steg.
56

 

Maslows motivationsteori kallas av många för behovshierarkin och den ser ut på följande sätt:     
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Figur 3. Maslows behovshierarki
57

 

Kroppsliga behov: Handlar om fysiologiska behov, de behov en människa behöver för att 

leva. Till exempel sömn, mat och vatten.
58

 

Trygghetsbehov: Då de kroppsliga behoven är tillfredställda börjar människan sträva efter att 

känna trygghet och säkerhet. För att inte känna rädsla och ångest behöver människan rutin i 

sin vardag.
59

  

Sociala behov: Då trygghetsbehoven är tillfredställda börjar människan söka gemenskap. Hon 

känner ett behov av att ha vänner och få kärlek. Människan vill också känna att hon är en del 

av något som är större än henne själv.
60

 

Behov av uppskattning: Då de sociala behoven är tillfredställda känner människan ett behov 

av att bli uppskattad och respekterad av andra. Människan får ett behov av att införskaffa 

kunskap, utveckla ett självförtroende och ha självrespekt.
61

 

Självförverkligandebehov: Detta behov är inget som helt kan tillfredställas och det är inte 

heller helt enkelt att definiera vad som skulle krävas för att tillfredställa behovet. Det handlar 

om att använda alla sina resurser och all sin potential till att skapa den mest kompletta 

versionen av sig själv. Självförverkligande är ett motivationstillstånd och inte ett behov en 

människa ska kunna tillfredställa då hon aldrig kan bli den bästa versionen av sig själv. Dock 
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strävar hon ändå efter att komma så nära som möjligt och därför ger hon aldrig upp hoppet om 

att självförverkligas.
62

  

2.5.  Motivation och kreativitet 

Nordström och Ridderstråle menar att människor är de viktigaste resurserna ett företag har. 

Det är människornas färdighet och företagens förmåga att utnyttja dessa som utgör 

konkurrensfördelarna. Att organisera de mänskliga resurserna på rätt sätt är den viktigaste 

faktorn för att skapa innovation.
63 

I en modell för vilka förutsättningar som behövs för 

innovation skriver Nordström och Ridderstråle om elastiska mål. Det är mål som driver 

människor att prestera mer än vad de tror är möjligt. Dock är det svårt att beskriva och uppnå 

elastiska mål. Vi har alla psykologiska begränsningar och därför uppfattas elastiska mål 

ibland som löjliga eller ouppnåeliga. Men om man kan fastställa elastiskt mål som sporrar 

medarbetarna kommer företaget att vinna på det då detta får människor att tänka utanför de 

vanliga ramarna.
64 

Människor som är omotiverade kan ha svårt att vara kreativa och då kan svårigheter med att 

skapa innovation uppstå. Nordström och Ridderstråle menar också att det är bra om de 

anställda i ett företag utgör en mångfald. Annars, i ett företag där alla anställda delar 

värderingar, har liknande utbildningar, är av samma kön och har samma ålder, är det svårare 

att vara kreativ.
65 

Oyedele poängterar att omotiverade personer anstränger sig mindre, är mer 

benägna att avvika från sina uppgifter och ofta levererar ett sämre resultat. Därför kan 

omotiverade personer försämra dynamiken i grupparbeten. Detta är särskilt farligt för 

projektbaserade organisationer eftersom de ofta arbetar i grupper. Oyedele menar att stress 

kan påverka hur motiverad man känner sig. Stress kan uppstå om vardagen upplevs instabil. 

Detta kan vara orsaken till varför Oyedele skriver att det i själva projektformatet finns flera 

faktorer som kan orsaka stress. Dessa är bland annat projektens temporära natur, växlande 

prioriteter, deadlines, och oro över att man inte kommer att få några uppdrag i framtiden. 

Oyedele påpekar att det är extra påfrestande för anställda på designföretag då de ofta 

identifierar sig med och känner sig ansvariga för sina projekt. Denna stress kan vara på både 

gott och ont. Antingen leder stressen till att projektet känns intellektuellt utmanande och 
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stimulerande, eller så kan stressen leda till minskad kreativitet och minskad produktivitet hos 

designern.
66
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3. Metod  

I detta kapitel beskrivs de forskningsmetoder vi använt oss av.  I huvudsak har 

vi läst olika typer av litteratur och utfört en flerfallstudie med fokus på 

intervjuer. Vi beskriver även vad primärdata och sekundärdata är och vilka 

metoder som vi använt för att samla in respektive. Efter detta redogör vi för 

hur urvalet gick till samt ger en kort presentation av varje företag och de 

personer vi har inhämtat information från. Avslutningsvis beskriver vi vikten 

av att vara källkritisk och att insamlad data måste vara trovärdig.   

3.1.  Upplägg  

En fallstudie innebär att man fokuserar på ett eller ett fåtal fall för att skapa en djupare 

förståelse för deras omständigheter. Det är vanligt att man använder fallstudier i 

samhällsvetenskaplig forskning, speciellt vid mindre undersökningar. Denna typ av studie 

tillåter och uppmuntrar forskaren att använda flera olika typer av data och forskningsmetoder i 

sin undersökning. Fallstudier har främst använts för att upptäcka information. Man använder 

metoden för att studera saker i detalj och har då en fördel, jämfört med andra metoder, i att 

hitta saker som inte hade blivit upptäckta vid en mer ytlig undersökning. En annan fördel med 

att fallstudien går ner på djupet är att den kan utreda komplexiteten i en given situation. Den 

gör att man kan ta reda på varför saker och ting förhåller sig så som de gör. Om man vill 

undersöka flera olika fall på djupet kan man använda samma tillvägagångssätt som i enskilda 

fallstudier, men då kallas metoden för en flerfallstudie. Nackdelen med dessa metoder är att 

generaliserbarheten är begränsad.
67

 Vi har valt att använda en flerfallstudie då vi ansåg att det 

var viktigt att studera flera olika designföretag för att uppnå vårt syfte. Vi valde den också då 

vi ville få insikter om det kreativa arbetet och projektprocesserna i företagen. En annan metod 

hade troligen inte kunnat ge oss detta då kreativitet är en komplex faktor, framför allt i 

samband med organisering.     

3.2.  Datainsamling  

Det finns två olika typer av data en forskare kan använda sig av. Dessa är primär- och 

sekundärdata. Sekundärdata är all data som någon annan än man själv har samlat in. Den kan 

återfinnas i andras böcker, artiklar, tidskrifter och interna dokument. Primärdata är all data 

som man själv samlar in. Primärdata kan inhämtas på flera olika sätt exempelvis genom 

observation, intervjuer eller enkätundersökningar.
68 
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3.2.1. Sekundärdata 

De sekundärdata vi använt härstammar från litteratur. Vi har bland annat studerat litteratur 

inom organisationsteori, innovationsteori och arbetspsykologi. Inom dessa har vi framför allt 

fokuserat på projekt, projektledningstrender och motivation. Eftersom vårt syfte var att 

kartlägga hur designföretag organiserar sin verksamhet samt vad som kan ge upphov till 

motivation letade vi efter följande: grundläggande projektprocesser, specifika 

projektprocesser för designföretag, olika projektverktyg för SMF och olika motivationsteorier. 

Men vi har även letat efter mer allmänna organisationsmodeller. Vi har bland annat läst 

litteratur av Jonas Söderlund, Monica Lööw, Lukumon O. Oyedele, Kjell A. Nordström och 

Jonas Ridderstråle. För att hitta litteraturen använde vi sökmotorn Söderscholar där vi bland 

annat använde oss av sökord som ”organi?ation design”, ”managing creativity in 

organizations”, ”project management trends” och “design firm management & administration 

report”. Utöver denna sökte vi i den vetenskapliga tidsskriften ”Organization” efter ”creative 

industries”.    

3.2.2. Primärdata     

För att samla in primärdata genomförde vi intervjuer. Vi la upp dessa som semistrukturerade 

intervjuer. Detta upplägg innebär att forskaren i förväg bestämmer vilka ämnen som ska 

behandlas och redan innan intervjutillfället utformar frågor. Men upplägget är flexibelt då 

ordningsföljden på frågorna kan variera och man låter den intervjuade tala fritt kring varje 

ämne. Detta bidrar till att den intervjuade kan komma med information som leder forskaren in 

på helt nya spår. Till följd av detta kan forskaren ställa nya frågor allt eftersom intervjun 

fortgår.
69

 

För denna studie var semistrukturerade intervjuer lämpligt då vi visste vilka ämnen vi ville att 

respondenten skulle tala kring. Vi nämnde aldrig uttryckligen det vi letade efter och därför var 

det viktigt att låta respondenten tala fritt kring ämnena för att inte begränsa dennes svar. Vi 

valde detta angreppsätt då respondenterna hade större kunskap om hur de organiserar sin 

verksamhet än vi. Det flexibla upplägget möjligjorde att vi därför kunde få information om 

fler aspekter än vi fått om vi använt mer specifika frågor. 

Vi utformade våra frågor (se bilaga 2) så att vi kunde få svar på hur deras grundläggande 

organisering ser ut, vad deras projektprocesser innehåller, hur deras företagskultur ser ut, om 
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de använder sig av några specifika projektledningsverktyg och hur de ser på sin utveckling. Vi 

behövde svar på dessa frågor för att kunna koppla designföretagens organisering till våra 

valda teorier. 

Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är den personliga intervjun. De är 

populära främst för att de är lätta att genomföra samt kontrollera och efterbehandla.
70

 Det var 

också därför vi valde denna form av intervju. Alla intervjuer genomfördes som personliga 

intervjuer där den ena av oss tog på sig rollen som intervjuare och den andra som observatör. 

Fyra intervjuer genomfördes på de intervjuade personernas arbetsplats, en hölls i Södertörns 

högskolas lokaler och en skedde per telefon. Under telefonmötet var det bara en av oss som 

deltog som intervjuare, det fanns då ingen observatör. Fem av intervjuerna filmades för att 

underlätta för transkribering då kroppsspråk enligt Denscombe utgör en stor del av 

kommunikationen.
71

 Telefonintervjun spelades in. Kontinuerligt efter att varje intervju 

genomförts transkriberades samtalen.  

Efter intervjuerna transkriberats läste vi tillsammans igenom dem och plockade ut de delar 

som hade med deras organisering att göra. Efter detta upptäckte vi att vi saknade viss 

information som var väsentlig för vår studie och därför valde vi att skicka ut frågor till 

företagen via mejl. Vi bad då också om att fler på företaget skulle svara på dessa frågor för att 

få flera perspektiv. 

De teoretiska utgångspunkterna som presenterades i föregående kapitel har använts för att 

analysera empirin. Vi har undersökt om designföretag följer eller avviker från den klassiska 

projektstrukturen och designprocessen. Vi har sedan spekulerat kring vad detta kan bero på, 

främst kopplat till projektledning i SMF. Vidare har vi analyserat hur projektprocesser, 

organisatoriska förhållanden och företagskultur kan ge upphov till motivation och skapa 

förutsättningar för kreativitet med utgångspunkt i Maslows behovshierarki. 

3.3.  Urval 

SVID har en sökmotor på sin hemsida där man kan söka efter svenska företag som anser sig 

arbeta inom designbranschen.
72

 Vi avgränsade sökningen till företag i Stockholm som arbetar 

med: design management/strategisk rådgivning, industridesign/industriell design, 

formgivning, service design/design av tjänster, interaktionsdesign, illustration/visualisering, 
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webbdesign, grafisk design, förpackningsdesign, modedesign inkl. kläder, 

textildesign/mönster, möbeldesign, formbestämning och konceptutveckling. Dessutom 

avgränsade vi sökningen till företag som brukar svenska och/eller engelska . Sökningen gav 

94 träffar. Vi mejlade alla dessa företag och berättade om vår studie. Av de som svarade valde 

vi ut de som var tre eller fler anställda. Det resulterade i fyra företag, Ayond AB, HUE Studio 

HB. People People AB och Top Notch Design AB. 

Ayond AB är en konsultbyrå som arbetar med mjukvarulösningar. Företaget har funnits sedan 

december 2010 och 2011 hade de en omsättning på ca 6,3 miljoner SEK
73

. De har tjugo 

anställda i dagsläget. De tar även in praktikanter från olika länder, just nu har de totalt sex 

praktikanter från Sverige, Georgien och Ukraina. Två från respektive land. Företaget är 

uppdelat i tre grenar som fördelas: 50 % teknik, 25 % design och 25 % affärsverksamhet. De 

som arbetar på företaget är i huvudsak interaktionsdesigners och programmerare.  

HUE Studio HB är en konsultbyrå med inriktning industridesign. De hyr även ut sin 

kompetens till företag inhouse och fungerar vid dessa tillfällen som ett slags 

bemanningsföretag. Företaget startades hösten 2012 vilket innebär att de bara har funnit 

ungefär ett halvår nu och därför inte har en registrerad omsättning ännu. Det var tre personer 

som grundade företaget och dessa är för nuvarande de enda anställda. Alla tre arbetar som 

industridesigners och har tillsammans ansvar för alla aspekter av företaget.  

People People AB är en konsultbyrå med inriktning industridesign. De utvecklar även egna 

produkter. Företaget har funnits sedan 2010 och 2011 hade de en omsättning på ca 2,3 

miljoner SEK
74

. People People AB består av fyra grundare som alla äger 25 procent var av 

företaget, samt en anställd och en projektanställd. Tre av grundarna och den anställda arbetar i 

huvudsak med industridesign och projektledning. Den sista grundaren har huvudansvaret för 

nya affärer och den projektanställdas huvudsakliga uppgift är att svara på Twitter.   

Top Notch Design AB är en konsultbyrå som vill kombinera teknik och design. Deras 

specialistinriktning är tillverkning av plastprodukter, framför allt kapslad elektronik. De tar 

ansvar för hela utvecklingskedjan och projektleder ofta de delar de själva inte producerar. 

Företaget har funnits sedan 2005 och 2011 hade de en omsättning på ca 2,4 miljoner SEK
75

. I 

dagsläget utgörs företaget av sex personer. Alla arbetar med industridesign med inriktning 
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konstruktion.  

De personer från företagen vi hade den första mejlkontakten med var grundare och alla ställde 

upp på intervjuer. Vidare rekommenderade grundarna oftast andra personer inom företaget 

som vi också intervjuade.  

På Ayond AB har vi inhämtat information från följande individer: 

 VD:n som är en av grundarna till företaget och arbetar med ekonomi, administration, 

likviditet, kassaflödesorientering och är huvudansvarig för rekryteringsprocessen. Han 

har även ett halvtidsuppdrag på Stockholms Universitet på centrat för socialt 

entreprenörskap. Han har en bakgrund som forskare och entreprenör. Han var bland 

annat gästforskare vid Stanford angående innovationsprocesser samt var med och 

byggde upp Stockholms universitets satsning kring innovation och entreprenörskap.
76

   

 Interaktionsdesignern som har arbetat på företaget sedan starten och utöver rollen som 

interaktionsdesigner är han projektledare och arbetar en del som artdirector. Han har 

en examen från KTH i medietknik-civilingenjör och har även deltagit i ett 

mentorprogram i Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-

DataInteraktion (STIMDI) där han haft möjlighet att samtala med erfarna 

interaktionsdesigners.
77

 

 Styrelseordföranden för Ayond AB som också arbetar på IT-avdelningen. Han är 

utbildad civilingenjör och har 25 års erfarenhet från IT-tjänstesektor. Han har också 

fem års erfarenhet från produktutvecklande bolag inom IT och är utbildad inom 

projektledning.
78

 

 Projektledaren som är ansvarig för innovationsprocesser och även arbetar med 

affärsutveckling och interaktionsdesign. Han har doktorsexamen inom humaniora och 

har 13 års erfarenhet av IT-forskning, IT-projektering och produktutveckling. Han är 

dessutom utbildad inom Scrum.
79

 

På HUE Studio HB har vi inhämtat information från följande individer: 

 Grundaren som även arbetar som industridesigner och deltar i samtliga 
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arbetsuppgifter på företaget. Han har en examen från Konstfack i industridesign med 

inriktning konst, både som kandidat- och masterutbildning. Han har även erfarenhet av 

att ha eget företag. Det är denna person vi refererar till om vi talar om grundaren för 

HUE Studio HB.
80

 

 Grundaren som även arbetar som industridesigner och deltar i samtliga 

arbetsuppgifter på företaget. Han har en kandidatexamen i industridesign som han tog 

i Istanbul i Turkiet. Han har även en masterexamen från Konstfack i industridesign 

med inriktning teknik. Dessutom har han haft eget företag.
81

 

 Grundaren som även arbetar som industridesigner och deltar i samtliga 

arbetsuppgifter på företaget. Hon tog sin kandidatexamen i industridesign i Taipei i 

Taiwan. Hon har en masterexamen från Konstfack i industridesign med inriktning 

teknik.
82

 

På People People AB har vi inhämtat information från följande individer: 

 Affärsutvecklaren som även är en av grundarna till företaget. Han arbetar som affärs- 

och hållbarhetsutvecklare, är ansvarig för ekonomi och nya affärer. Han har läst kurser 

i entreprenörskap, studerat grafisk formgivning i Australien, samt studerat och arbetat 

med 3D-grafik. Han har även erfarenhet av att ha eget företag. Han har ett stort 

intresse för affärsmodeller och om hur man får avkastning på kreativitet. I dagsläget är 

han dessutom föreläsare och lärare i designmanagement på Berghs School of 

Communication.
83

 

 Strategen som också är en av grundarna. Han arbetar med företagsstrategi och 

lanseringsstrategi. Han har tidigare arbetat på Nokia i ett strategiteam för framtagning 

av nya produkter och koncept. Han har också studerat retorik, sociologi och svenska 

på Södertörns högskola och gått en skådespelarutbildning på Irland.
84

 

 Designern som är den enda anställda. Hon har gått en kandidat- och masterutbildning 

på Lunds universitet, School of Industrial design. Hon har varit utbytesstudent en 
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termin på Strate College i Paris, praktiserat på Wiig Hansen Pedersen i Köpenhamn 

och praktiserat på Industrial Facility i London.
85

 

  På Top Notch Design AB har vi inhämtat information från följande individer: 

 VD:n  som också är designchef. Han gör det mesta av försäljningen och är även till 

stor del ansvarig för konstruktionsarbetet. Han har tidigare arbetat i ett annat företag 

med ren konstruktion och har stor erfarenhet av detta då han varit i branschen sedan 

1997. Han är också examinerad civilingenjör från KTH.
86

 

3.4.  Källkritik 

Att vara källkritisk innebär att man granskar en källas innehåll för att ta reda på om den är 

trovärdig.
87

 Det är viktigt att man är källkritisk när man söker efter fakta och information då 

denna kan vara falsk.
88

 

Med detta i åtanke har vi endast lånat litteratur som är inköpt av högskolebibliotek. De 

artiklar vi valt att använda oss av har funnits i vetenskapliga tidsskrifter och har därför 

granskats innan publicering. Vi har läst litteratur inom samma ämnesområde och observerat 

att samma information finns i många av texterna. När det har varit möjligt har vi sökt upp 

grundkällan för att se om informationen stämmer överens. 

3.5.  Validitet 

Det är mycket viktigt att verifiera data i ett forskningsprojekt. Forskare måste visa att 

resultaten är tillförlitliga och inte anta att människor är godtrogna. Validitet handlar om 

noggrannhet i data och om den är av rätt typ för att mäta det som forskaren avser att mäta.
89

  

Vi har intervjuat personer från olika typer av designföretag. Företagen skiljer sig åt både vad 

gäller huvuduppgift, antal anställda och livslängd. Om det finns liknande uppfattningar på alla 

dessa olika företag är det rimligt att det kan vara en ganska generell uppfattning. På tre av fyra 

företag har vi intervjuat flera personer vilka många gånger har uppgett samma information. 

Efter att transkriberingarna var färdigställda skickades de ut till respektive intervjuade person 

så att de fick chans att påpeka felaktig fakta eller lägga till något om de ansåg att det 
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saknades. Under arbetets gång har vi fått kontinuerlig handledning och granskning av vårt 

arbete från en handledare och från opponenter.  
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4. Empiri 

I detta kapitel beskriver vi hur de fyra designföretagen organsierar sin 

verksamhet baserat på det sammanställda materialet från våra intervjuer. 

Företagen beskrivs ett i taget och de följer i bokstavsordning. För varje företag 

beskriver vi hur företagsstrukturen ser ut och ger exempel på vilka roller de 

anställda kan ha. Vi beskriver även hur företagen organiserar sitt arbete och 

hur deras projektprocesser ser ut. För varje företag beskriver vi deras 

värderingar, kultur och mål.  

4.1.  Hur organiserar Ayond AB sin verksamhet?  

De tre grundarna har olika ansvarsområden. Dessa är uppdelade i basprocesser och 

rekrytering, operationell verksamhet och sälj. Förutom dessa områden är företaget helt 

projektorganiserat. De organiseras helt efter de individuella projekten. Rekryteringsprocessen 

är det enda som har en fast struktur. De har också tydliga föreställningar om vilken typ av 

människor de vill anställa. Ayond AB anställer folk som de känner kan fungera i den typen av 

miljö de har: ”…vilket betyder att vi också anställer en ganska speciell typ av profil”.
90

 De 

anställda ska vara öppna, hjälpsamma och duktiga på sina områden. De ska ha minst ett 

intresse till utöver företagets kärnverksamhet. Det behöver alltså inte vara områden som 

handlar om design eller teknik. Till exempel är en av deras anställda psykolog och 

uppmuntras att använda sig av detta i det dagliga arbetet. De anställda kan ha olika roller i 

olika projekt och ska också kunna växla mellan olika roller. Bland annat att kunna arbeta med 

affärsprojekt, där kunden bestämmer, och att kunna arbeta med egna uppdrag, där andra saker 

styr. VD:n ser gärna att de använder sig av alla sina erfarenheter när de arbetar.  

Ayond AB använder sig av en lättviktsversion av Agile med inriktning mot Scrum i både 

interna projekt och affärsprojekt. VD:n menar att de har en Scrum master snarare än en 

projektledare, men de behöver inte vara utbildade som Scrum masters utan det handlar mer 

om ett tankesätt. Intresse av att följa upp, leda och strukturera eftertraktas. Ayond AB:s 

version av Agile innebär att de arbetar med två till fyra veckors sprintar och korta leveranser. 

Enligt VD:n blir det ”…lite enklare att följa var man är i projektet om man har väldigt korta 

leveranscykler, då ser man tydligare var man är”.
91

 Det innebär också att de har täta 

avstämningar internt och externt. Internt handlar det om dagliga, så kallade, ”ståuppmöten”. 

De arbetar också med backlogs i samband med MVP – Minimum Viable Product, där man 
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försöker ha koll på vad som med minst arbete kan bli en färdig produkt. De använder sig av 

de här verktygen på ett flexibelt och kontinuerligt omprioriterande sätt i cykler istället för att 

använda sig av tjocka kravspecifikationer. Detta arbetssätt grundar sig enligt VD:n på ”…att 

det idag är möjligt att på så kort tid komma ut med saker som fungerar och går att 

använda…”.
92

 Styrelseordföranden poängterade att det även är viktigt för dem att användare 

från alla målgrupper deltar i hela projektprocessen. Han sa också att de använder löpande 

räkning med en övre gräns för att minimera finansiella risker i projekt. Vidare sa han att de 

kvalitetssäkrar projekten genom att mer erfarna medarbetare ska finnas som stöd för mindre 

erfarna medarbetare. Projektledaren påpekade att det även är viktigt att kunden är integrerad i 

hela projektprocessen. 

Projektgruppen är en sammansättning av de kompetenser som projektet behöver. Man 

försöker matcha de som kommer in i företaget med rätt projekt, det handlar om att vara 

lyhörd. Enligt VD:n är det om: ”…att man gör hela resursallokeringen utifrån något slags 

smörgåsbord”.
93

 De frågar de anställda vad de är bra på och vad de vill jobba med. Grupperna 

består vanligtvis av en till fyra personer. De flesta av dessa arbetar i flera projekt samtidigt 

och VD:n sa att det blir ”flytande” och ”ostrukturerat”. Detta arbetssätt gör även att deras 

dagar får ett väldigt varierat innehåll. Trots detta sker projektprocessen till stor del likadant 

med samma metodik och uppföljning. Det som kan orsaka vissa skillnader är främst storleken 

på projekten.  

VD:n menar att gemensamhet och tillit i företaget skapas genom att alla sitter i samma rum 

och att de har många olika projektgrupper där folk får lära känna varandra. Gemensamhet och 

tillit kan även skapas genom att de ibland reser bort en kortare tid och tar fram en produkt. De 

har även jobbmixar och after work. Varje år presenterar ledningen hur det har gått under året, 

utan att dölja något, vilket enligt interaktionsdesignern skapar en känsla av gemensamhet. 

För att hantera alla projekt i företaget används olika typer av planeringsverktyg. Ayond AB 

har två system som är centrala i deras planering. Det ena systemet är ett 

projektbemanningssystem där alla anställda går in varje fredag och dokumenterar vad de ska 

göra nästa vecka. Varje måndag hålls ett möte för att se till att allt går ihop och att det finns 

någon ansvarig för varje sak som måste göras. I princip gör de anställda sin egen planering. 

Det andra systemet är ett tidrapporteringssystem där man varje dag noggrant ska redovisa sin 
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tid. VD:n sa att man: ”… måste veta vart alla timmar tar vägen någonstans”.
94

 Utöver detta 

har de bland annat ett excelark där man matar in enkla saker för att lätt kunna se var man är i 

projektet. Det handlar bland annat om uppföljning av kvarvarande tid, budget och offerter i ett 

projekt. Varje projekt bryts även ner i delmål. 

Ayond AB har en projektprocess som ser ut på följande sätt:  

Säljprocess: Det finns en kund som har en utmaning eller ett problem. Kunden är oftast någon 

Ayond AB redan är bekant med. De använder sig inte av traditionell marknadsföring eller 

kallsälj. 

Möte bokas: Där Ayond AB lägger fram ett förslag eller en offert. De försöker utmana kunden 

att tänka utifrån affärsnytta. Ayond AB försöker alltid hitta en annan vinkel och tänka i nya 

mönster så att de kan komma på en annan lösning än den mest uppenbara. 

Workshops: Genom ett antal workshops tar man tillsammans med kunden fram dennes krav. 

Kraven arbetas därefter om till en enkel backlog som i sin tur översätts till sprintar. 

En projektledare utses: Denna är oftast interaktionsdesigner för att projekten nästan alltid 

börjar med en interaktionsdesignstudie. Projektledaren styr indirekt och har ett mer 

övergripande ansvar. 

Förstudie: I denna försöker projektgruppen ta fram vad slutanvändaren, ”den riktiga 

användaren”, verkligen behöver – vilket inte nödvändigtvis är vad denne tror. Projektgruppen 

måste hjälpa kunden förstå slutanvändaren då kundens kompetens är inriktad på annat. Här 

försöker man även skapa en överblick när det gäller tidsmässiga och andra planeringsaspekter. 

Vid stora projekt tar man fram målbildsdokument som sätter tekniska, ekonomiska och 

övergripande designramar för projektet.  

Prototypande: Enkla pappersprototyper används för att förstå hur interaktionsdesignen ska se 

ut. I denna fas fokuserar man på användarvänligheten. 

Teknikproduktionsfas: Olika versioner av produkter produceras. 

Testfaser: Slutanvändaren får testa minimumprodukterna i testgrupper där de får olika 

varianter. Detta sker kontinuerligt under hela projektets gång så fort de kommer fram till en 

MVP. 
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Uppföljning: Sker kontinuerligt utifrån backlog. Då varje sprint estimeras i tid och pengar 

följer de även upp dessa aspekter efter varje utförd sprint. Man stämmer även av med 

varandra för att se hur det har gått, hur man ligger till etc. Efteråt sker även en 

kundnöjdhetsundersökning. 

Ayond AB samarbetar med andra företag när de behöver någon specifik kompetens de själva 

saknar. ”Vi kan ju inte vara experter på allting, utan vi får ju plocka in andra experter.”
95

 sa 

VD:n. För varje nytt projekt tittar de på vilken specifik kunskap de behöver, vilket de menar 

märks tidigt, de börjar då kontakta lämpliga samarbetspartners och sätter ihop en 

projektgrupp. De söker efter dessa personer i sina nätverk. Bland annat har de tre grundarna 

stor erfarenhet inom och utanför branschen vilket gör att de har många kontakter. Ayond AB 

hyr även ut några skrivbordsplatser till andra bolag som de ibland samarbetar med. 

Ayond AB skickar inte sina anställda på några särskilda kurser men de lär sig en hel del 

tillsammans inom företaget. De anställda får även en del arbetstid avsatt till att arbeta på egna 

projekt. De lär sig också nya verktyg på egen hand. De aktiviteter som de i företaget deltar i 

gemensamt och som bland annat syftar till att främja de anställdas utveckling är: ”Ayond 

Brown Pack Lunches” där någon utifrån kommer och föreläser, ”Lunch n’ Learn” där de tittar 

på informationsfilmer och ”Innovationskvällar” där alla får lägga fram sina idéer som ibland 

blir egna projekt. 

Det som verkar vara kärnan i Ayond AB:s värderingar är öppenhet, hjälpsamhet och 

transparens. Alla ska vara öppna, hjälpsamma och beredda på att hjälpa till. De har tagit fram 

en lönemodell som ska stärka detta som bland annat innebär att inga bonusar delas ut och att 

alla har fast lön. Alla ska vara ärliga och inte undanhålla någon information, inte heller från 

kunder. Detta menar interaktionsdesignern förhindrar missförstånd. VD:n sa att värderingar är 

viktigare än att ha nedskrivna regler. Han menar att det också är viktigt att man alltid ställer 

frågor. Att det är så viktigt att ställa frågor beror på att de anställer folk med olika 

kompetensområden som kan komplettera varandra. Men detta gör också att de anställda måste 

kommunicera med varandra för att kunna skapa en bra produkt. Ayond AB har valt att 

använda en enkel version av engelska som officiellt företagsspråk för att inte gå miste om 

kompetens på grund av språksvårigheter. Även interaktionsdesignern nämnde detta med 

kommunikation: Han anser att man alltid frågar den som har bäst kompetens på området när 

man undrar något. 
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I början av varje år brainstormar alla på Ayond AB tillsammans kring vilka mål man vill nå. I 

år vill de till exempel bli trettio personer. De vill bli stora nog så att de har resurser att jobba 

med intressanta projekt och utvidga företagets nätverk. Andra mål handlar om att de vill 

utvecklas och förändras kontinuerligt. I deras bransch är det viktigt att hänga med i 

teknikutvecklingen. De vill dessutom ha mer rutin på vissa områden, men inte så mycket 

rutiner att företaget förlorar sin flexibilitet. Ayond AB vill arbeta på områden där det 

verkligen går att göra skillnad. De vill arbeta med utmanande komponenter såsom ny teknik 

så att de kan skapa nya produkter. De vill ta fram en produkt som slår igenom på marknaden 

och utveckla den i ett eget företag som läggs under Ayond AB. 

4.2.  Hur organiserar HUE Studio HB sin verksamhet?  

På HUE Studio HB är alla formellt industridesigners men grundaren sa att de skulle vilja 

tillskriva sig informella titlar, som exempelvis ekonomi- eller kundansvarig, för att underlätta 

för kunder när de ska kontakta studion. Trots detta vill alla främst benämnas industridesigners 

och ta ett gemensamt ansvar för allt. Grundaren menar att de vill driva företaget en tid innan 

de bestämmer sig för en exakt ansvarsfördelning. Under utbildningen på Konstfack arbetade 

de tillsammans vilket gjorde att de redan visste hur en ungefärlig ansvarsfördelning skulle se 

ut. Men han sa att detta kan förändras, de utforskar fortfarande sina intressen och utvecklas 

som designers. Deras kunskaper om projektarbete kommer från utbildningen. Grundaren sa att 

han inte tror att de kommer vidareutbilda sig förutom någon enstaka kurs för att fylla i luckor 

– sådant man behöver när man driver företag såsom affärsutveckling, projektledning och 

andra affärsmässiga aspekter. 

De anställda kan ha lite olika intresseområden och färdigheter men just nu överlappar deras 

kompetenser till stor del varandra. Därför har alla en övergripande roll. Det finns mycket att 

göra och ta tag i så alla måste göra allt. De tar störst ansvar för det de tycker är roligt och 

intressant men detta kan variera. Genom att arbeta med egna projekt vidareutvecklar de sina 

intresseområden. Just nu har HUE Studio HB få projekt som de gör åt egna kunder utan de 

fungerar mest som inhousedesigners genom ett bemanningsföretag som förmedlar uppdrag till 

HUE Studio HB. Även arbetet på de andra företagen sker i projektform. 

Grundaren anser att HUE Studio HB inte har några direkta nätverk. Men de samarbetar med 

två tidigare klasskamrater som driver en liten byrå. Ibland får de uppdrag av tidigare 

arbetsgivare. De vill arbeta med kunder av olika storlek och karaktär. Helst vill de arbeta med 

projekt som de tror på, som stämmer med deras värderingar. 
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Fokus ligger alltid på kundens mål och för detta syfte vägs kundens krav och deras egna 

erfarenheter ihop. HUE Studio HB förenar en produktionsanpassad och en 

formgivningsorienterad process. Blandningen mellan konst och ingenjörskunskap gör att de 

tycker att de kan förstå slutanvändarens behov. Eftersom de är ett nystartat företag försöker de 

dock först förstå vilka deras potentiella kunder är. Just nu är de även väldigt flexibla och 

öppna för signaler för vilka behov av design som finns och för hur man ska marknadsföra sig. 

”Just nu är den [anpassningsförmågan] väldigt hög skulle jag säga, mer än så här, högre än så 

här blir det inte.”
96

 

Grundaren sa att de i framtiden, oavsett hur företaget utvecklas, vill ha en kärna av 

industridesign. Detta då de anser att industridesign är den bredaste kompetensen som finns när 

det gäller att driva designprojekt. Han tycker att industridesignutbildningen ger en tydlig 

process. Processen gör att det är lätt att beskriva en projektform, dess syfte och dess innehåll. 

Grundaren menar att det krävs en flexibel designprocess där man kan plocka ut de delar som 

behövs till varje enskilt projekt. ”Vår process är flexibel. Även om vi har en tydlig målbild 

pendlar vi mellan olika faser i projektet kontinuerligt. Det är flytande men strukturerat.”
97

 För 

att skapa struktur och förenkla kommunikationen med kunden delar HUE Studio HB alltid 

upp sina projekt i delmål. Ibland bestämmer de tillsammans med kunden hur mycket tid varje 

delmoment bör ta och ibland bestämmer de hur mycket tid projektet i sin helhet kräver.  

HUE Studio HB går in och erbjuder sin kompetens när en produkt antingen finns på idéstadiet 

eller håller på att utvecklas. Då ger de kunden en brief eller en offert där de specificerar vad 

de kan hjälpa till med och hur mycket det kommer att kosta. Efter detta kan arbetet börja. De 

arbetar nära sina kunder och har regelbundna möten med dem. De löser även problem 

tillsammans med sina kunder. Grundaren menar att de alltid försöker bädda in de mänskliga 

värdena när de arbetar. De vill skapa produkter som passar kroppen, sinnet och människan 

samt hennes estetsiska behov. Allt för att slutanvändaren ska få en så bra upplevelse som 

möjligt. Grundaren sa bland annat att: ”I de projekt där vi har en användare som har specifika 

behov eller förutsättningar är det kritiskt att användaren är med kontinuerligt i 

produktutvecklingen.”
98

 Detta kan innebära till exempel att slutanvändaren testar prototyper. 

Grundaren anser att de har en mångkulturell vinkling på vad de gör och att detta färgar av sig 

på designprocessen som då blir öppen och mångsidig. Resultaten blir därför inte förutsägbara. 
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För att underlätta arbetet för varandra ger de alternativa förslag på hur de kan gå tillväga. 

Grundaren menar att projekt alltid är förknippat med många risker och att de därför arbetar 

med bland annat en handlingsplan. 

HUE Studio HB:s mål är att växa långsamt och bilda aktiebolag. I och med detta vill de kunna 

anställa personer för alla olika områden ett företag kan tänkas behöva samt kunna erbjuda 

platser för praktikanter. Ett annat mål är att bredda sig kompetensmässigt och bli specialister 

på innovation. Grundaren sa att de har en affärsplan. 

4.3.  Hur organiserar People People AB sin verksamhet?  

People People AB varken hade eller behövde en formell struktur i början då alla redan kände 

varandra. Strategen sa att det fanns en naturlig organisering som man inte ville förstöra genom 

att styra den via dokument. Han menar att det är dumt att försöka skapa en övergripande 

företagsstruktur, särskilt om det redan finns en bra kultur. Strukturen ska upplevas som om 

den bara finns där – en naturlig del av kulturen.  

Affärsutvecklaren menar att de har en kompiskultur. Att de är mer som en familj än som en 

klassisk arbetsplats. Han anser att det är några av sina bästa vänner han arbetar med och 

påpekar att de också umgås på fritiden. Han tog även upp ett exempel angående 

kompiskulturen: Hela företaget åkte till Milano för att delta på designveckan. De lånande en 

liten lägenhet vilket resulterade i att de alla fick sova med ”fötterna i kors”. För att trivas i 

kulturen måste man kunna leva med att de är på detta sätt. Strategen kallar kulturen en 

prestationskultur mixad med en kreativ kultur. Dock är inte denna typ av aktiviteter något de 

gör regelbundet. Affärsutvecklaren sa att nu när de har börjat anställa nya personer, måste de 

ta ansvar för att det ska bli ett rättvist system. Ett system där de som anställs känner att de 

utvecklas och får en rimlig lön för den utvecklingen. Han menar att det kan krävas en delvis 

formell struktur för att upprätthålla ett sådant system jämte kompiskulturen. 

Människor, deras beteenden och behov utgör grunden till People People AB:s arbete. De har 

en värdegrund med cirka sju punkter. En av punkterna är att ”förstå folk först” och det är 

också från denna insikt People People AB tog sitt namn. Det handlar väldigt mycket om att 

förflytta sitt perspektiv till någon annans vilket innebär att de arbetar mycket med förstudier, 

ofta från ett etnografiskt perspektiv. En annan punkt är att man ska vara hjälpsam. En tredje är 

”leverera vackert” som handlar om yrkesstoltheten, att de är designers och att detta ska 

återspeglas i allt de gör – det ska ge en kvalitetsstämpel. Affärsutvecklaren påpekade att det 
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även är viktigt att vara människoorienterad vid rekryteringen. Personen måste passa in i 

företagskulturen och för att försäkra sig om detta går de igenom sina värderingar med den 

nyanställde. Strategen sa att deras första anställda passar in i kulturen men han sa också att 

detta kan bero på att hon är väldigt lik dem själva.  

Kommunikation är viktigt för People People AB. Strategen sa att de internt diskuterar mycket 

och länge om allt. Varje måndag har de ett planeringsmöte där man synkar och får en 

överblick över vad som sker i företaget. Eftersom de då vet vad de andra i företaget arbetar 

med kan de ge varandra feedback kontinuerligt. Innan varje möte har de en ”klarrunda” där de 

får berätta om vad som än uppehåller deras tankar. På mötena får man utbrista 

”Hallelujamoment!” och då pausas mötet och man får berätta om idéer man precis kommit på, 

sedan fortsätter mötet.  

Även om People People AB inte vill ha en alltför formell övergripande struktur anser de att 

det är oerhört viktigt med struktur i projektarbetet. Det ska finnas bestämda datum då ett 

projekt ska vara färdigt, deadlines och annan uppdelning tidsmässigt för olika delmoment. De 

delmål som finns är ofta kopplade till någon typ av leverans till kund. Men inom ramarna för 

detta får kreativiteten verka fritt. De arbetar i ett högt tempo. Privat och jobb flyter ihop, man 

kan inte lämna arbetet på arbetsplatsen. 

People People AB använder sig av en metodik som handlar om att börja där kunden står. De 

vill hellre samla kundens existerande kunskap och rikta den mot att skapa hållbarhet istället 

för att tvinga kunden att börja om från början. Affärsutvecklaren poängterade att deras 

metodik handlar om frihet under ansvar – på så sätt får man både flexibilitet och struktur i 

processen. Men han påpekade också att det kan bli många projekt att hålla reda på och att de 

kanske skulle behöva anställa någon att koordinera dessa. I dagsläget känner han dock att det 

inte är försvarbart ekonomiskt. 

People People AB:s designprocess utgår från att ta reda på vad människor kommer att tycka 

om i framtiden. Därför följer de den klassiska designprocessen, men med genvägar och 

modifieringar. ”… jag [affärsutvecklaren] skulle säga att vi är ganska bra på att vara innovativa 

med designprocessen.”
99

 Processen anpassas till de individuella projekten och organiseringen 

är ganska flytande. ”Men övergripande är det så här: förstå, kreera, leverera.”
100

 Designern 
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uttryckte att projektprocessen är: ”Någorlunda flexibel men i de flesta projekt brukar 

processen i stora drag vara densamma”.
101

 

Relationsbyggande är en viktig del av People People AB:s designprocess. För att skapa en 

relation med sina kunder och vinna deras tillit tycker affärsutvecklaren att det är viktigt att 

kunna visa upp vad ett företag har åstadkommit. En strategi de använder för att hitta kunder är 

att de ”…checkar av en bransch i taget…”
102

 för att se om det finns något intresse av deras 

tjänster. Affärsutvecklaren tror att man blir en bra konsultbyrå om man har en bred kundkrets. 

Om en bransch dör så kan man överleva på andra – en överlevnadsstrategi. När People People 

AB väl har hittat en kund måste kunden specificera sina krav, gärna skriftligt. Sedan skapar 

People People AB ett projektförslag. De presenterar gärna förslaget ansikte mot ansikte för att 

lättare undvika missförstånd. Förslaget skickas fram och tillbaka tills bägge parter är nöjda. 

För People People AB är det viktigt att kundens krav sammanfaller med deras egna 

värderingar. 

Sedan börjar arbetet med att förstå slutanvändaren. Detta görs genom en förstudie där de 

försöker hitta människors realistiska vardag genom intervjuer och observationer. Strategen 

kallade detta för ”människoinsiktsarbetet” och affärsutvecklaren sa att: ”Ju djupare insikt vi 

har, ju högre innovation”.
103

 Alla insikter de får genom förstudien omsätts genom 

brainstorming till en designbrief som presenteras för kunden. När briefen är godkänd är det 

dags att göra prototyper i 3D. Dessa testas på både kund och slutanvändare. Efter testerna får 

de feedback som de använder för att skapa nya prototyper, utföra nya tester och så vidare. 

Parallellt arbetar de med färg och material för att inte produkten i slutändan ska påverkas av 

att fabriker har olika maskiner etc. 

People People AB har ingen särskild metod för uppföljning men de pratar med kunderna 

efteråt för att se om de är nöjda och om de vill delta i ytterligare projekt. Man försöker 

bibehålla relationen och gärna skapa merförsäljning. Strategen anser att det skulle vara bra att 

ha en person som ansvarar för uppföljning så att detta blir mer strukturerat. 

People People AB arbetar holistiskt – utan överlämningar. Vid behov anlitar de specialister 

men de står själva alltid för projektledarrollen och ansvaret för designarbetet. De ser sig själva 

som generalister som förstår hela processen och strategen menar att när man gör det kan man 
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skapa bättre lösningar. De har stora nätverk som de utnyttjar för att hitta dessa specialister. 

Om den första personen de kontaktar inte kan hjälpa till känner den alltid andra som kan det. 

People People AB avsätter 20 procent av arbetstiden till att varje anställd får ägna sig åt egna 

intressen. De ser detta som en konstant självutveckling. Affärsutvecklaren anser att detta har 

gjort att han lärt sig mycket. Strategen menar att detta gör att man får tid att utforska sådant 

man annars inte hunnit och att det hjälper en att hålla sig uppdaterad. Ibland använder de tiden 

för att utveckla interna projekt. 

Affärsutvecklaren tror att det kan finnas skillnader mellan den interna och externa självbilden. 

Internt har de kommit längst, men bägge delarna är under utveckling. De letar efter sin 

identitet och har inte riktigt hittat rätt ton än. De ser sig själva som överambitiösa och gör 

alltid mer än vad de behöver. Men strategen menar att det är bra då detta gör att de alltid 

överträffar kundens förväntningar. Affärsutvecklaren sa att de även har stort självförtroende. 

Han tror att de ibland kan framstå som större än vad de egentligen är. ”Vår vision som företag 

är att starta den industriella revolutionen, man kan säga, 2.0 [---] där människan räddar sig 

själv genom att skapa en hållbar industri. Det är liksom vår vision och vårt strategiska mål att 

nå dit.”
104

 

Ett av deras mål är att de vill bli 15-25 personer, men inte mer. Detta för att de vill arbeta i 

små team. De vill kunna behålla den företagskultur de har idag och vill inte växa så mycket 

att de tvingas förändra denna. Anledningen till att de vill växa är att de ska kunna genomföra 

de bästa uppdragen. De vill också vara innovativa och utveckla sitt varumärke så att folk 

känner igen deras namn. 

4.4.  Hur organiserar Top Notch Design AB sin verksamhet?  

Grundarna har ett mer övergripande ansvar än de andra anställda som endast arbetar med 

industridesign med vikten på konstruktion. Några av företagets medlemmar känner varandra 

sedan tidigare. Flera av de anställda är utbildade och certifierade projektledare. De tycker det 

är viktigt att alla kommer överens i företaget. Vid rekrytering letar de efter personer som är 

väldigt duktiga och klarar av ett högt tempo. Just nu flyter rollerna ihop, VD:n tror att det 

beror på att Top Notch Design AB är ett litet företag. Men de vill skapa tydligare 

ansvarsområden eftersom de planerar att expandera.  
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Top Notch Design AB gör föreberedande designarbete till exempel prototyper, design, 

mekanisk konstruktion och plastmekanik för att kunna leverera ett komplett 

tillverkningsunderlag. Alltid med fokus på slutprodukten.  VD:n menar att en förutsättning för 

att kunna projektleda hela utvecklingskedjan är att man förstår den. Redan i den inledande 

designfasen måste man ta hänsyn till tillverkningsparametrar och allt som kan hända på 

vägen. Top Notch Design AB:s mål är att göra snygga produkter som samtidigt är billiga och 

kostnadseffektiva. Vem som är projektledare kan variera. 

VD:n anser att ju mer avancerat ett projekt är desto striktare projektplan behövs. Top Notch 

Design AB har utvecklat en egen projektprocess där de har lånat mycket från Agile. Det är 

därför en mycket flexibel process som de anpassar till varje enskilt projekt beroende på vem 

kunden är och vad det är som ska utvecklas. ”Slutanvändaren är det enda vi har i fokus när vi 

utvecklar produkter.”
105

 Även kunden är delaktig genom hela processen. Top Notch Design 

AB arbetar hela tiden med delmål och en tydlig kravspecifikation för att alltid hålla kundens 

krav i fokus. VD:n sa att delmålen även används för att göra en uppskattning i tid som de 

dessutom använder för att hålla kunden uppdaterad. Kundens krav hanteras dessutom enligt 

VD:n: ”Med en gedigen och vattentät kravspecifikation. Det är det viktigaste dokumentet vi 

har och speglar också hur pass väl vi har uppfyllt uppdraget vid projektslutet”.
106

  

VD:n sa att de gör en så gedigen förstudie att den design de ritar i princip kommer att 

motsvara slutprodukten. När förstudien är färdig genomför de en designstudie där de börjar 

arbeta med ergonomi och den designkänsla de vill bygga in i produkten. När 

tillverkningsunderlaget är färdigställt projektleder de oftast resten av projektet. Efter projektet 

är slut gör de ingen uppföljning men VD:n sa att de planerar att förändra detta när de får 

resurser till det. 

Top Notch Design AB samarbetar ibland med andra design- och konstruktionsföretag. Men de 

skulle vilja utveckla dessa samarbeten. De försöker hålla sig uppdaterade när det gäller 

designtrender och ibland tar de in utomstående för detta syfte. VD:n sa att de inte finns med i 

något särskilt nätverk men att de har informella kontakter i branschen. 

VD:n menar att de har lärt sig mycket om projekt och projektledning då de arbetat mycket i 

denna form. VD:n tycker att de är flexibla och lyhörda när det gäller olika influenser, bland 

annat när det gäller teknik. Ett annat exempel är att när det kommer nya 
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projektledningsmodeller utvärderar företaget dem. Top Notch Design AB avsätter tid och 

pengar för att kunna kalkylera alla risker som kan uppkomma i ett projekt. 

Alla i företaget deltar i gemensamma aktiviteter utanför arbetstid. Till exempel after work, 

middagar och temadagar för att hämta inspiration,. VD:n sa att Top Notch Design AB präglas 

av ett högt tempo och höga krav på vad man levererar. Därför måste man vara beredd på att 

arbeta hårt, men detta kan kompenseras med ledighet. Han sa vidare att de ser sig som ett 

modernt företag där jämställdhet, i bemärkelsen lika många tjejer som killar, är viktigt. 

Slutligen menar han att det är viktigt att de anställda mår bra och trivs på arbetet. 

VD:n sa att han: ”…har en målsättning att driva ett företag inför morgondagen och då måste 

man tänka i lite nya banor”.
107

 Han menar att de vill vara med och förändra världen. De vill 

driva ett företag som folk kan tro på och skapa nya häftiga produkter. De tycker att det är 

viktigt att de framstår som ett attraktivt företag på arbetsmarknaden då de vill expandera. De 

tror att det är viktigt att vara lyhörd för de anställdas idéer för att de ska trivas. VD:n sa att de 

är lyhörda och vill: ”Attrahera de absolut bästa människorna och bygga en kompetens som 

ingen annan har och samtidigt ha väldigt kul på vägen”.
108

 VD:n menar att det är deras tur nu. 
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5. Analys 

I detta kapitel diskuterar vi först hur designföretag kan utforma sina 

projektprocesser i förhållande till den klassisk a projektstrukturen, den 

övergripande designprocessen och projektledningsverktygen vi tidigare 

presenterat. Vidare har vi diskuterat vad detta kan bero på främst kopplat till 

projektledning i SMF.  Sedan diskuterar vi hur motivation kan uppstå i 

designföretag med hjälp av bland annat Maslows behovshierarki. Vi diskuterar 

också om designföretag behöver arbeta med att skapa en gemensam 

värdegrund för att motiveras. Vidare diskuterar vi  hur motivation kan uppstå i 

designföretag i samband med företagsinterna projekt, stress och elastiska mål.   

5.1. Hur designföretag kan utforma sina projektprocesser 

Alla de undersökta företagen verkar basera sin projektprocess på en version av den klassiska 

projektstrukturen. Exempelvis har alla företagen kontinuerliga projektmöten, både internt och 

med kund. Dessutom strukturerar alla de företag vi undersökte sina projekt med hjälp av täta 

avstämningar i form av milstolpar. Att ha en tidplanering med milstolpar kan ge upphov till 

motivation.
109

 Vi anser att detta är bra i designföretag då Englund skriver att motivation är en 

förutsättning för kreativt arbete.
110

 Milstolpar borde därför vara ett bra verktyg för 

designföretag. Många av de aspekter som skiljer sig från den klassiska projektstrukturen 

verkar komma från designprocessen. Alla utför till exempel användarstudier och skapar 

prototyper. Trots detta fokuserar företagen på olika faser vilket gör att deras projektprocesser 

skiljer sig åt. Men endast Ayond AB använder sig av ett verktyg som vi inte kan återfinna hos 

någon annan, MVP – Minimum Viable Product. Detta skulle kunna bero på att de är inriktade 

mot IT-branschen vilket ingen annan är. Alla andra verktyg kan vi återfinna i två eller tre av 

de undersökta företagen. Detta anser vi visar på att alla i princip har samma utgångspunkter 

och ofta liknar varandra, men ändå är olika. Övergripande ser deras projektprocesser väldigt 

lika ut, men på detaljnivå finns stora skillndaer. Det enda vi kan säga med säkerhet är att de 

undersökta företagens processer påminner om varandra. 

Ayond AB verkade ha den tydligaste processen vilket vi tror kan bero på att de är ett större 

företag jämfört med de andra företagen. Man kan tänka sig att större företag behöver tydliga 

direktiv för att fungera då många människor måste samordnas. Storleken på företaget skulle 

därför kunna vara en av de faktorer som påverkar hur tydlig projektprocess man har i 

designföretag. En annan orsak till att Ayond AB har en tydlig process skulle kunna vara att de 
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har ett flertal projekt som pågår samtidigt. De anställda arbetar i flera projekt samtidigt och 

det underlättar säkert om man då har en överskådlig process. En av de faktorer som påverkar 

hur tydlig projektprocess man har i designföretag skulle kunna vara mängden projekt som 

behöver samordnas. 

En annan faktor som kanske kan påverka hur tydlig projektprocessen är kan vara 

omfattningen av själva projektet. VD:n på Top Notch Design AB talade om att mer 

avancerade projekt kräver en strikt projektplan. De verkar alltid arbeta efter en tydlig 

projektprocess trots sina få anställda. Anledningen till detta tror vi är att de arbetar som ett 

större företag då Top Notch Design AB är ansvariga för hela processen, från skiss till färdig 

produkt. De arbetar även som projektledare för fler personer än de som finns i det egna 

företaget. Därför kan man säga att de agerar som en ledning på ett större företag och då kan 

det krävas en tydlig projektprocess. Det verkar därför som om storleken på projekt kan 

påverka hur tydlig projektprocess som behövs.  

People People AB:s och HUE Studio HB:s projektprocesser verkar vara tydliga men vi tror 

inte att de följer dem till punkt och pricka. De verkar tycka att vissa element är viktigare än 

andra och har alltid med dessa i alla sina projekt. Exempelvis är delmål och tidplanering av 

stor vikt. Anledningen till att deras projektprocesser fungerar som de gör kan vara att de är 

mindre än de andra företagen. Turner et al. skriver att mindre företag sällan anammar en 

tydlig projektledningspraxis. De menar att detta kan bero på att dessa företag generellt 

genomför mindre projekt jämfört med större företag som generellt genomför större projekt.
111

 

Vi tror också att detta kan bero på att både People People AB och HUE Studio HB består av 

nära vänner, de flesta kände varandra innan de startade företagen tillsammans. Därför tror vi 

också att relationen mellan de anställda skulle kunna påverka hur tydlig projektprocess som 

behövs.  

Top Notch Design AB och Ayond AB, vilka enligt oss verkar ha de tydligaste 

projektprocesserna, är också de som har anställda med formell utbildning inom 

projektledning. Top Notch Design AB utvärderar kontinuerligt nya projektledningsmodeller 

vilket kan visa på att de tycker utbildning inom projektledning är viktigt. Ayond AB utryckte 

dock att utbildning inom projektledning inte var ett krav för att få arbeta som projektledare 

hos dem vilket vi tycker visar på att de inte anser att utbildning inom projektledning är viktigt. 

Alla fyra företag betonade att erfarenheten från att arbeta i projekt utgjorde en stor del av 

                                                           
111

 Turner et al., 2012 



40 
 

kunskapen om hur man bör arbeta i ett projekt. HUE Studio HB menade att allt de gör är i 

projektform och allt de kan om projekt kommer från deras industridesignutbildning. People 

People AB var de enda som varken hade utbildning inom projektledning eller nämnde något 

om sin erfarenhet kring projekarbete. Men designern angav att hon ville lära sig mer om 

projektledning då hon menade att det kunde vara nyttigt att ha den kunskapen när man driver 

egna projekt. Då alla grundare på People People AB är utbildade industridesigners precis som 

de på HUE Studio HB är det troligt att även de har lärt sig om projektledning genom sin 

utbildning. Vår erfarenhet är att projekt och projektledning ingår i de flesta utbildningar. 

Därför borde alla vi har intervjuat ha kunskap om projektledning. Däremot verkar alla de 

faktorer som kan påverka hur tydlig projektprocess designföretag använder sig av även kunna 

påverka hur viktigt de tycker formell utbildning inom projektledning är.  

Något som var intressant var att alla företagen följer upp sina projekt på något sätt, ofta 

genom att titta på kundnöjdhet. Dock kan vi inte se att något av de undersökta företagen 

utvärderar sina projekt trots att detta är ett steg i den övergripande designprocessen. 

”Eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt finns alltid möjligheter till 

förbättringar.”
112

 Därför tycker vi att det är konstigt att ingen utvärderar sina projekt. 

Samtidigt uttryckte alla de undersökta företagen att de skulle vilja vara bättre på uppföljning 

och vissa skämdes till och med för att de inte var det. Då bristen på uppföljning främst 

berodde på resursbrist kan avsaknaden av utvärdering bero på samma sak. Det som prioriteras 

av samtliga företag, trots resursbrist, är att ta reda på om deras kund är nöjd. Detta kan bero på 

att kunden är en integrerad del av hela processen samt deras huvudsakliga källa till nya 

projekt. De designföretag vi undersökte verkar alltså främst använda sig av 

relationsmarknadsföring för att få nya uppdrag. Då är det naturligt att de vill skapa en bra 

relation med sina kunder. För designföretag som använder sig av relationsmarknadsföring 

verkar det viktigare att följa upp om kunden är nöjd än att utvärdera sitt eget projekt. 

Ingen av de undersökta företagen verkar lida av de kommunikationsproblem som Söderlund 

talar om. Alla fyra anser att det är viktigt att kunden är delaktig i hela projektprocessen. Detta 

är även något som verkar ske. Ayond AB och People People AB lägger extra mycket energi 

på att involvera sina kunder tidigt i projektprocessen på ett sätt som är relationsbyggande. 

Men alla företagen hanterar redan från början kundens krav. Top Notch Design AB var de 

enda som använde sig av en ordentlig kravspecifikation. Övriga företag påpekade att de bara 
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använde enklare former av kravhantering. Att alla använder sig av någon form av 

kravhantering kan vara för att det är viktigt för dem att ha nöjda kunder och kravhantering är 

ett sätt att försäkra sig om detta. 

Alla företagen vi undersökte är flexibla och människoorienterade. Flexibilitet och 

människoorientering verkar vara viktigt för många av dagens organisationer. Ett exempel är 

att många företag implementerar Lean som är ett sätt att ”kombinera flexibiliteten och 

kvaliteten hos hantverk med de låga kostnaderna för massproduktion”.
113

 Även inom 

utbildning talas det mycket om flexibilitet och att kunna ha ”många bollar i luften”. 

Flexibilitet verkar vara ett modernt värdeord som väcker många positiva associationer. Att 

arbeta flexibelt verkar därför vara det naturliga sättet att arbeta på om man vill vara ett 

modernt företag. Ett annat tecken på att man är att ett modernt företag verkar vara att man 

alltid fokuserar på kundens behov. Därför måste man kanske vara människoorienterad och 

flexibel för att existera som företag. Detta skulle kunna göra flexibilitet och 

människoorientering till en nödvändig överlevnadsstrategi för alla företag. Oavsett om man då 

arbetar med Agile eller inte kan det se ut som om man gör det. Detta gör det svårt att avgöra 

om designföretagen vi undersökte använde sig av Agile, såvida de inte själva berättade att de 

gjorde det, såsom Ayond AB och Top Notch Design AB. 

När man arbetar med design är det viktigt att man förstår vad människor gillar och snabbt kan 

anpassa sig till förändrade preferenser. People People AB valde sitt namn efter insikten att det 

”handlar om att förstå människor först”.
114

 Grundaren för HUE Studio HB uttryckte bland 

annat att: ”…vi pratar inte om agila metoder även om jag förstår att det är ganska likt det vi 

redan gör.”
115

 Då både People People AB och HUE Studio HB till stor del baserar sina 

projektprocesser på designprocessen, visar dessa exempel på att flexibilitet och 

människoorientering är viktigt i designprocessen. Därför skulle designföretag kunna vara 

extra mottagliga för Agile då arbetssättet speglar värden som återfinns i designprocessen. 

Som vi skrev tidigare menar Thomas och Mullaly att projektledning i SMF skiljer sig från 

traditionella projektledningsmetoder och att detta kan bero på att företagen antingen inte har 

tillräckligt med finansiella resurser eller att de inte är medvetna om de formella metoderna.
116

 

På vissa punkter verkar detta stämma. Flera personer påpekade att de inte hade tillräckliga 
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resurser för exempelvis uppföljning. Dock tror vi inte att allt som skiljer från de traditionella 

projektledningsmetoderna beror på en brist på av finansiella resurser. Då alla verkar ha någon 

form av kunskap om projektledning tror vi inte heller att skillnaderna beror på att de inte är 

medvetna om de formella metoderna. De designföretag vi undersökte menar att de har 

anpassat sina projektprocesser så att de i sin tur kan anpassas till de olika typer av uppdrag de 

får. Vi tror att många designföretag, då de är så olika, väljer att skapa sina egna 

projektprocesser av samma anledning. 

5.2.  Hur motivation kan uppstå i designföretag 

Alla de undersökta företagen har anställda med olika bakgrund vilket ger dem en viss mån av 

mångfald. Till exempel verkar Ayond AB vara det företag som har störst mångfald vilket kan 

underlättas av att företagsstukturen utgörs av tre skilda områden. Ayond AB kan ha en fördel i 

att de har relativt många anställa och därför kan få mer mångfald än de andra företagen vi har 

undersökt. På grund av sin storlek har de även möjlighet att ta in praktikanter. Då de har 

pidgin-engelska som officiellt företagsspråk kan de lättare ta in både praktikanter och 

anställda från andra länder vilket även kan bidra till en etnisk mångfald. På HUE Studio HB 

är alla enbart utbildade till industridesigners vilket vid en första anblick kan göra att de ser ut 

att ha minst mångfald. Men det är inget som säger att HUE Studio HB inte skulle kunna vara 

kreativa på grund av detta. Trots allt, finns olika perspektiv representerade bland de anställda 

för att de kommer från olika länder och till viss del är utbildade där. HUE Studio HB har 

alltså en etnisk mångfald. Eftersom alla företagen verkar ha mångfald har de troligen goda 

förutsättningar för att vara kreativa såvida de inte är omotiverade. Såsom Oyedele skriver kan 

omotiverade personer skapa problem i grupparbeten.
117

 Då designföretag oftast är 

projektbaserade tror vi därför att omotiverade personer kan minska kreativiteten. 

När man har gemensamma värderingar i ett företag kan de anställda känna social tillhörighet 

och därmed kan det sociala behovet i behovshierarkin tillfredställas. Kronstam påpekar att ett 

företag med mångfald kan behöva arbeta mer än andra för att skapa gemensamma 

värderingar.
118

 På grund av att de undersökta företagen på olika sätt verkar ha mångfald borde 

de arbeta med team building för att skapa gemensamma värderingar. Ayond AB och Top 

Notch Design AB är de företag som aktivt arbetar med team buildning. Att personerna på 

People People AB och HUE Studio HB inte verkar arbeta aktivt med team building tror vi 
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beror på att de var bra vänner redan innan de startade sina företag. Vänner behöver inte arbeta 

med team building för att umgås. Därför tror vi inte att dessa företag behöver arbeta aktivt 

med team building. Däremot kan de behöva göra detta när de anställer personer som de inte 

redan känner vilket Pepole People AB precis har gjort. Grundarna på People Pepole AB anser 

att det är deras uppgift att se till att de nyanställda trivs. Designern som är nyanställd berättade 

att de har utfört aktiviteter som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Baserat på allt 

detta verkar det som om team building inte är nödvändigt om man har en kompiskultur 

eftersom man då redan känner en social tillhörighet. Dessutom tror vi att en kompiskultur till 

viss del kan tillfredställa nästa steg i behovshierarkin, behovet av uppskattning. Detta då vi 

tycker att vänner ska visa att de uppskattar varandra. 

Något som är intressant är att både Ayond AB och People Pepole AB verkar anställa personer 

som naturligt delar företagets värderingar. Dock är det inget av de studerade företagen som 

skickar sina anställda på utbildning. Anledningen är troligen att de redan har den utbildning 

som företaget kräver. Att företagen verkar kunna anställa personer som redan delar företagets 

värderingar samtidigt som de redan har den utbildning som krävs kan bero på att det finns en 

gemensam nämnare. Alla har ett intresse för design. För att arbeta på ett designföretag tror vi 

att man måste ha ett intresse för design. Därför tror vi även att designföretag i allmänhet har 

lätt för att skapa en gemensam värdegrund. 

Rollof hävdar att många kreativa företag använder en del av sina resurser åt aktiviteter som 

tillåts vara mycket utforskande.
119

 Att arbeta med egna projekt under arbetstid kan enligt 

Forslund och Rosendahl dessutom uppmuntra till nya idéer och till att utveckla kunskap inom 

nya och gamla områden.
120

 Interaktionsdesignern på Ayond AB ansåg att det var motiverande 

att få arbeta med egna projekt. Top Notch Design AB var det enda företaget som inte ägnade 

sig åt egen projektverksamhet. Vi tror att denna avvikelse kan bero på att de inte har tid med 

detta eftersom de även projektleder de delar i utvecklingskedjan de själva inte genomför. 

Englund skriver att motivation är en viktig faktor när det gäller kreativitet. Hon skriver att 

forskare menar att
 
kreativitet beror av kognitiva förmågor men allt fler påpekar också att 

engagemang, nyfikenhet och motivation betyder mycket för processen. Exempelvis är det 

svårt att vara kreativ om man inte är motiverad. Det är därför viktigt att man inom arbetslivet 

ger plats för både hjärna och hjärta om man vill ha kreativa medarbetare.
121

 Eftersom de 
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undersökta företagens egna projekt inte har en kund som sätter ramar för arbetet kan de få 

utlopp för all sin kreativitet. Vi tror därför att egna projekt kan bidra till att öka 

motivationsnivån i ett designföretag. 

Personerna på de undersökta företagen berättade att de hade väldigt mycket att göra och att 

deras dagar var fyllda med många möten och aktiviteter. Trots detta verkade ingen av 

personerna i företagen lida av stress. Att personerna inte lider av stress trots att de har mycket 

att göra kan bero på att de uppfattar miljön och det höga tempot som intellektuellt utmanande 

och stimulerande. Vi tror att det ofta förhåller sig på det här sättet i designföretag. Därför 

anställs antagligen bara personer som kan hantera stress. Alla de undersökta företagen verkar 

till viss del använda sin projektprocess som en företagsstandard. Det vill säga att de förhåller 

sig till samma projektstruktur i många projekt. Detta skapar antagligen en känsla av rutin 

vilket kan reducera eventuell ångest och rädsla. Därför kan detta ge en känsla av trygghet och 

kan leda till  att trygghetsbehovet i behovshierarkin tillfredställs. Med en stabil grund kan det 

som fortfarande sker utan rutin upplevas som varierande och stimulerande. Av denna 

anledning är stress troligen inte en negativ faktor för designföretag, stressen borde snarare 

fungera som en motiverande faktor. 

De elastiska målen Nordström och Ridderstråle beskriver liknar i mångt och mycket det som i 

Maslows behovshierarki benämns självförverkligandebehovet då de båda är något man främst 

strävar efter. Vi tror därför att elastiska mål kan försätta en person i ett motivationstillstånd. 

Alla företag vi undersökte verkar ha elastiska mål. När det gäller Ayond AB kan man se detta 

på att de vill arbeta med utmanande komponenter och göra skillnad. Deras önskan är att ta 

fram en innovation som kan utgöra grunden för ett helt eget företag. HUE Studio HB har vad 

vi anser vara ett elastiskt mål: de vill bli specialister på innovation. Vi tycker att det som 

tydligast utmärker att People People AB har elastiska mål är deras vision om att starta den 

industriella revolutionen 2.0. Det är framförallt två visioner som vi anser tyder på att Top 

Notch Design AB har elastiska mål. Den ena visionen är att vara med och förändra världen. 

Den andra är att bygga ett företag som utgörs av människor med en kompetens som är den 

bästa i branschen. Som man kan se på dessa beskrivningar har vissa mer elastiska mål än 

andra, en del har till och med mål som kan ses som ouppnåeliga.  
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Elmlund skriver att samhällets syn på den grupp som vi kallar entreprenörer är: ”… en massa 

äventyrliga människor som drivs av en obändig lust att växa och åstadkomma stordåd”.
122

 

Enligt denna beskrivning verkar entreprenörer både sträva efter att uppfylla behovet om 

uppskattning och självförverkligandebehovet. Två behov vi tror man måste vara mycket 

kreativ och motiverad för att kunna sträva mot. Vi tycker även att beskrivningen passar in på 

de företag vi undersökte. Även de själva ser sig som entreprenörer, exempelvis beskriver sig 

affärsutvecklaren på People People AB som ”en social entreprenör som har 

affärsutvecklingsansvar för ett väldigt innovativt företag”.
123

 Entreprenörskap är något som 

VD:n på Ayond AB sa att han tog med sig in i företaget från sina tidigare erfarenheter. 

Grundaren på HUE Studio HB påpekar bland annat att de vill finnas i designnätverk 

tillsammans med andra entreprenörer. VD:n på Top Notch Design AB sa om sitt eget arbete: 

“…att vara entreprenör är ju inte att ha ett vanligt jobb helt enkelt.”
124

 Allt detta tycker vi 

tydligt visar att de ser på sig själva som bland annat entreprenörer. Enligt Andersson och 

Mårtensson ser entreprenörer resan som viktigare än målet eftersom de i regel vill prova något 

nytt när målet är nått.
125

 Om detta stämmer borde de undersökta designföretagen känna att de 

elastiska målen inte omöjliga utan att de endast skapar motivation och en stor vilja att nå hela 

vägen fram till något fantastiskt. 
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6. Slutkommentar 

Avslutningsvis sammanfattar vi några av våra slutsatser och diskuterar vidare 

forskning på samma tema. 

Utifrån denna studie skulle designföretag i Stockholms län till stor del kunna utforma sina 

projektprocesser baserat på befintliga projektmodeller för att sedan anpassa dessa till sina 

verksamheter. Det skulle vara intressant att undersöka flera designföretag för att se om det 

förhåller sig på detta sätt i hela designbranschen, om det finns skillnader mellan olika 

inriktningar, storlekar osv. Det skulle även vara intressant att se hur projektprocesser i företag 

med separata designavdelningar skiljer sig från projektprocesserna i den typ av företag som 

undersökts i denna studie. 

I de undersökta företagen verkar det finnas ett samband mellan att ha en tydlig projektprocess 

och storleken på företag; storleken på projekt; mängden projekt; relationerna mellan de 

anställda. I de undersökta företagen verkar det även finnas ett samband mellan dessa fyra 

faktorer och hur viktigt de tycker formell utbildning inom projektledning är. Det skulle därför 

vara intressant att utföra en kvantitativ studie för att med hjälp av statistiska metoder kunna 

undersöka dessa samband. 

Designföretag skulle kunna gynnas av att ha ett högt arbetstempo och ambitiösa mål då detta 

verkar motivera de anställda istället för att minska deras kreativitet. Vilka branscher gäller 

detta förhållande i? Inom vilka yrken är stress en positiv faktor? Kan flexibilitet underlätta 

stresshantering? 

Designföretag borde ha lätt för att skapa en gemensam värdegrund för att personer som 

arbetar i designföretag troligen har ett intresse för design. Har alla som arbetar i designföretag 

ett intresse för design? Går det att skapa en gemensam värdegrund i vilket företag som helst, 

även om de anställda inte har något gemensamt? 

Designföretag verkar ha en arbetsmiljö som gör att flera steg i Maslows behovshierarki kan 

nås. I sin yrkesroll verkar man få möjlighet att sträva mot självförverkligande vilket kan ha 

inverkan på privatlivet, men det kan också vara begränsat till arbetslivet. Detta kan tyda på att 

det finns något i designföretag som skapar trygghet trots att de många instabila faktorerna. 

Det skulle vara intressant att undersöka detta i syfte att skapa motivationsmodeller som kan 

appliceras på andra branscher. 
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För att ta sig an ovanstående frågeställningar behöver man först definiera vad ett 

designföretag är, vilket inte är helt enkelt. Företag som kan klassas som designföretag kan 

vara inriktade på olika branscher, vara olika stora, ha olika kärnverksamhet och ha väldigt 

skilda projektprocesser. Men vår förhoppning är att man trots denna svårighet forskar mer på 

området. Då många komplexa samband verkar finnas i designföretag skulle man genom 

vidare forskning kunna dra lärdom för att applicera kunskapen på andra branscher.  
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Turner, Rodney et al. 2009. Project management in small to medium-sized enterprises: a 

comparison between firms by size and industry. International Journal of Managing Projects 

in Business. Vol. 2. Nr. 2. 282-296. Refererad i: Turner, Rodney et al. 2012. Project 

management in small to medium-sized enterprises -Tailoring the practices to the size of 

company. Management Decision. Vol. 50. Nr. 5. 942-957. 

(http://dx.doi.org/10.1108/00251741211227627 2013-04-05) 

Turner, Rodney et al. 2010. Project management in small to medium-sized enterprises: 

matching processes to the nature of the firm. International Journal of Project Management. 

Vol. 28. Nr. 8. 744-755. Refererad i: Turner, Rodney et al. 2012. Project management in small 

to medium-sized enterprises - Tailoring the practices to the size of company. Management 

Decision. Vol. 50. Nr. 5. 942-957. (http://dx.doi.org/10.1108/00251741211227627 2013-04-

05) 

Turner, Rodney et al. 2012. Project management in small to medium-sized enterprises -

Tailoring the practices to the size of company. Management Decision. Vol. 50. Nr. 5. 942-

957. (http://dx.doi.org/10.1108/00251741211227627 2013-04-05) 

Vidare Organisationsutveckling Sverige AB. Teambuilding. 

(http://www.arbetsgladje.se/teambuilding 2013-04-17) 

Personlig kommunikation 

Ayond AB: 

Arctaedius, Thomas. Verkställande Direktör. Ayond AB. Personlig intervju. 2013-04-09. 

51min 55sek. 

Rohdin. Per. Projektledare. Ayond AB. Mejlintervju. 2013-05-23. 

Sunesson, Per. Interaktionsdesigner. Ayond AB. Personlig intervju 2013-04-18. 31min 

53sek. 

Velander. Anders. Styrelseordförande. Ayond AB. Mejlintervju. 2013-05-23.     

HUE Studio HB: 

Edström, Hampus. Grundare. HUE Studio HB. Personlig intervju. 2013-04-11. 45min 

13sek; Mejlintervju. 2013-05-23. 

Hsieh, Yi-ying. Grundare. HUE Studio HB. Mejlintervju. 2013-05-23 

Uslu, Ahmet. Grundare. HUE Studio HB. Mejlintervju. 2013-05-23  
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People people AB: 

Frössén, Johan. Strateg. People People AB. Personlig intervju. 2013-04-24. 48min 34sek. 

Petersén, Klara. Designer. People people AB. Mejlintervju 2013-05-24. 

Willers, Martin. Affärsutvecklare. People People AB. Personlig intervju. 2013-04-19. 54min 

18sek. 

Top Notch Design AB: 

Ericsson, Mikael. Verkställande Direktör. Top Notch Design AB. Telefonintervju. 2013-04-

17.49min 39sek; Mejlintervju. 2013-05-22. 

Övrigt: 

Kolmodin, Anne. Analytiker. Tillväxtanalys. Telefonsamtal. 2013-04-23. Cirka 3min. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsblad 

Om oss 

Vi är precis i slutet av vår treåriga utbildning där vi bland annat läst kurser på Konstfack och 

KTH. Dessa har gått ut på att vi fått lära oss hur man förenar design och funktion för att 

kunna styra en designprocess. Vårt andra huvudämne är företagsekonomi. Även detta förenas 

med designprocessen. Nu läser vi kurser på C-nivå inom inriktningen organisation och ska 

även skriva vår C-uppsats med denna inriktning. 

Varför vi är intresserade i allmänhet 

Designföretag är omtalade att bestå av kreativa individer. Kreativitet handlar om att vara unik 

och därför vill vi undersöka hur designföretag, från skillnad till andra företag, arbetar. Vi vill 

kartlägga skillnader för att få en uppfattning om hur kreativiteten genomsyrar organiseringen 

och upplägget av arbetet. Alltså inte själva arbetet i sig utan processerna och organiseringen. 

Vi vill titta närmare på hur designföretag hanterar bland annat flexibilitet och 

projektorganisering. 

Varför vi är intresserade av just ert företag 

Ayond: är intressant för oss då företaget är relativt nytt vilket gör att ni fortfarande kommer 

ihåg uppstarten. Eftersom ni inriktar er på servicedesign och grafisk design måste ni dessutom 

förena teknisk funktion med design. Vi tror att alla dessa aspekter kan bidra till en intressant 

och lyckad C-uppsats. 

People People: är intressant för oss då företaget är relativt nytt vilket gör att ni fortfarande 

kommer ihåg uppstarten. Eftersom ni inriktar er på bland annat industridesign måste ni 

dessutom förena teknisk funktion med formgivning. Vi tror att alla dessa aspekter kan bidra 

till en intressant och lyckad C-uppsats. 

HUE Studio: är intressant för oss då företaget är så pass nytt att ni fortfarande är i uppstarten. 

Eftersom ni inriktar er på industridesign måste ni dessutom förena teknisk funktion med 

formgivning. Vi tror att alla dessa aspekter kan bidra till en intressant och lyckad C-uppsats. 

Top Notch Design: är intressant för oss då företaget har funnits sedan 2005 och bör ha format 

en del vanor och rutiner. Eftersom ni inriktar industridesign måste ni dessutom förena teknisk 

funktion med formgivning. Det är särskilt intressant att ni hanterar hela utvecklingskedjan. Vi 

tror att alla dessa aspekter kan bidra till en intressant och lyckad C-uppsats. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Anonymitet 

Kan vi referera till företaget vid namn eller vill ni vara anonyma? 

Inspelning 

Får vi filma, spela in ljud eller anteckna? 

Frågor 

 Vad har du för roll i företaget? 

 Vad har du för bakgrund (studier och erfarenheter)? 

 Har du gått någon utbildning/kurs/föredrag om projekt och projektledning? 

 Vill du lära dig mer om projektledning? 

 Hur är ni organiserade i företaget (ansvar, regeler och rutiner)? 

 Vilka värderingar har ni i företaget? 

 Hur jobbar ni inom företaget för att skapa gemensamhet och tillit? 

 Hur ser ni på flexibilitet och anpassningsförmåga?  

 Hur ser projektprocessen ut? 

 Kan du beskriva en vanligt dag för dig?  

 Hur samarbetar ni med andra företag? 

 Vilka nätverk använder ni er av? 

 Hur ser du på företagets framtid? 

 

 

 


