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SAMMANFATTNING 

Det finns mycket information om hur man kan gå till väga när man ska starta eget företag men kanske inte riktat mot just 
designbranschen. Det vill jag ändra på och min tanke med detta examensarbete har varit att utforma en handbok. 

Handboken har fokus på hur nyexaminerade designstudenter kan gå till väga för att starta eget design företag. 
Jag tror mycket på learning by doing så en praktikplats var helt rätt för mig. Detta gjordes möjligt tack vare att Lisa Bengtsson 

sökte just en praktikant samtidigt som examensarbetet drog igång. Hon driver designföretaget Studio Lisa Bengtsson i 
Stockholm. Detta gjorde att jag kunde kombinera mitt examensarbetet med praktiken för att få så bra förståelse som möjligt. 

 
Mitt examensarbete omfattar research så som intervjuer, observationer och till största del en fallstudie i ett etablerat 

designföretag. 
Praktiken gav mig verkligen inblick i hur ett designföretag kan fungera, samtidigt som Lisa Bengtsson svarade på mina frågor 

och funderingar. 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: designbranschen, entreprenörskap, egenföretagare, fallstudie, design



 
 

 

FÖRORD 
 

Tänk att Instagram och socialmedier faktiskt kan leda till något så bra som en praktikplats hos en av mina favoriter: Lisa 
Bengtsson. Hennes prints trängs på mina väggar hemma och när jag såg att hon sökte en praktikant slängde jag iväg ett 

personligt mail. Vettig som hon är kunde vi kombinera mitt examensarbete med hennes önskemål på mig som praktikant. Två 
månaders intensivt studioarbete med en inblick i allt vad det innebär och jag känner att jag är många erfarenheter rikare. 

 
Tack till dig Lisa som fastnade för mitt hysteriska mail och lät mig komma på intervju, tänk vad bra det blev! 

 
Tack också till Lars Löfqvist som inte tycker något är omöjligt. Du stöttar oss studenter till att vända och vrida på möjligheterna 

och ser till att vi utvecklas till vårt yttersta. 
 

Det största tacket går till mina fina klasskompisar, utan er som bollplank och stöd hade jag aldrig klarat varken examensarbetet 
eller denna treåriga utbildning, 

ni är värd er vikt i guld. 
 
 

 
Gävle 

4maj 2018 
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1.INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
 
Examen är inom räckhåll med vad ska man ta sig till efteråt? 
Det är något som jag ofta funderar på. Jag har ett arbete att 
gå tillbaka till men inget som ger utlopp för min kreativitet. 
Hur ska man kunna få ihop livet så man klarar sig ekonomiskt 
samtidigt som man vill göra något man brinner för? Tanken 
att starta eget företag har alltid grott i bakhuvudet på mig, 
men hur gör man? Vart börjar man och hur får man det att 
gå runt ekonomiskt?  
Alla frågor har gjort mig lite feg och jag gillar inte att slänga 
mig in i saker som jag inte kan, man vill ju vara bäst på allt. 
Vad vore då bättre än att få prova-på utan att sätta sitt eget 
kapital på spel? Win win situation om du frågar mig. Sagt 
och gjort, iväg med ett cv och personligt brev till Studio Lisa 
Bengtsson, som sökte praktikant i samma veva som mitt 
examensarbete skulle dra igång, se figur 1. Efter några 
spända dagar fick jag äntligen svar och fick komma på en 
intervju. Utan problem kunde vi matcha praktiken så min tid i 
studion  

 
 
 
 
kunde kombineras med mitt examensarbete. Learning by 
doing here I come! 

 
Figur 1. Inlägget från Lisas Instagram som gjorde fallstudien möjlig.
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1.2 Studio Lisa Bengtsson 
 
Lisa Bengtsson har varit egen företagare i drygt 11år. Efter 
examen på Berghs School of Communication där hon läste 
grafisk form fortsatte hon att skapa sina mönster som hon nu 
säljer som både tapeter, posters, kuddfodral och andra 
textilier. Hon arbetar dagligen med att marknadsföra sitt 
företag och många uppskattar hennes öga för färgglada och 
finurliga mönster. De flesta känner igen henne som skaparen 
av taxarna med olika personligheter och påhittiga 
accessoarer eller tapeten Familjen med de tomma svarta 
ramarna på vit bakgrund, se figur 2 och 3.           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      Figur 2 och 3: Print och tapet av Lisa Bengtsson. 
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1.3 Problem och syfte 
 
Min problemformulering är att ta reda på hur 
entreprenörskap inom designbranschen fungerar.  
Att ta reda på hur man ska gå till väga för att komma igång 
med sitt företag med riktning mot design. Entreprenörskap 
inom designbranschen innehåller flertalet viktiga aspekter 
såsom designprocess, prioriteringar, organisering, 
lönsamhet, trender och kundrelationer. Detta gör att jag valt 
att koppla följande frågeställningar till syftet: 
 
-Hur kan en designprocess se ut på ett litet företag? 
-Hur prioriterar, organiserar och jobbar man så företaget blir 
lönsamt? 
-Hur hanterar man trender och hur får man sina produkter 
uppmärksammade? 
-Hur behåller man sina befintliga kunder och hur skapar man 
nya kunder och kontakter? 
 
 
 
 
 

 
1.4 Etisk/samhällelig relevans  

I min studie är alla inblandade parterna behandlade med 
respekt och jag anser mig ha tystnadsplikt angående viss 
information.  Ett exempel är företagsinformation som inte 
berör studien mer än djupare förståelse för mig, till exempel 
siffror och överenskommelser med återförsäljare. Lisa 
Bengtsson är informerad om vad som skrivs i rapporten och 
har godkänt att medverka. 

Som samhällelig relevans ser jag att den här handboken kan 
minska arbetslösheten. Speciellt här i Gävleborg har vi höga 
siffor, om fler skulle våga att starta eget och komma igång 
med sina företag skulle vi kunna öka arbetstillfällena och se 
till att siffran sjunker. 
Tänk att få vända trenden om alldeles för stor arbetslöshet 
och kanske till och med kunna sätta Gävle på kartan som 
staden med flest kreativa företag. 
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1.5 Målgrupp 
 
Främst riktar jag mig mot nyexaminerade designstudenter, 
men riktlinjerna passar också inom andra områden och 
branscher.  Till en början ser uppstarten ganska lika ut, hur 
man gör för att registrera sig som företagare, vad man 
behöver för att komma igång och vart man kan vända sig för 
att få mer information och hjälp. 
 
Jag vänder mig också till den som inte vågat tagit tag i sin 
dröm än, den som brinner för sitt egna kreativa skapande 
som vill få igång försäljningen av egna alster och produkter 
samtidigt som man skapar sig en vardag som sin egen chef. 
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2. FALLSTUDIE  
 
2.1. Fallstudie  
 
Fallstudie kan ses som en övergripande metod, det är ett 
flexibelt sätt som gör det möjligt för användaren att lära sig 
metodiken samtidigt som man gör studien (Blomkvist & 
Hallin, 2015). Tack vare min plats i Lisa Bengtssons studio 
fick jag vara med på första parkett och se hur allt fungerar 
och vad man ska tänka på. När Lisa sökte en praktikant la jag 
fram det så att jag kunde kombinera praktiken med mitt 
examensarbete,  samtidigt som lärde mig allt som en 
anställd skulle fått. Tack vare detta har jag verkligen lärt mig 
hur ett företag inom design kan fungera och vilka fällor man 
ska akta sig för.  
Fallstudie passade mig bra eftersom jag var på plats där allt 
hände och när det hände. Det kan tänkas att mycket går per 
automatik och då kunde jag ställa frågor och observera 
varför Lisa gjorde si eller så. För en som hållit på med sitt 
företag och varumärke i drygt 11år går dagarna i ett och 
man lär sig vad som fungerar eller inte, men som ny i 
branschen vill man veta allt och lite till. Tack vare fallstudien  
 

 
 
 
kunde jag vara med och uppleva en designers vardag med 
allt vad det innebär.  
En fallstudie räknas som en empirisk undersökning, det 
betyder att man undersöker verkligheten med hjälp av 
experiment, observationer, egna upplevelser och 
erfarenheter. Det passar bra när det inte finns någon tydlig  
gräns mellan fenomenet och kontexten. Detsamma gäller 
explorativa frågeställningar, frågor som börjar med hur, en 
fallstudie passar bra för att få dem besvarade (Yin, 2014). 
Detta tyder på att det var en bra utgångspunkt för mig och 
mitt examensarbete.  
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2.2 Intervjuer 
 
För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av 
intervjuer, en klassisk faktainsamlingsmetod som kan vara 
både strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad  
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  
Intervjufrågor tycker jag passar bra då jag till en början 
kunde observera vad Lisa gjorde och ville förstå hur hon 
tänkte och vilket resultat hon väntade sig vid en specifik 
handling. Detta gjorde att jag kunde rikta frågorna så vi kom 
till grunden av tankesättet och kunskapen hon hade.  
Intervjuerna gjordes löpande under min praktiktid, antingen 
under bestämda former med mig och Lisa sittandes mitt 
emot varandra, med anteckningsblock i högsta hugg och 
nedskrivna frågor som blev fler och fler ju mer vi pratade. 
Det uppstod många frågor under vardagens arbete och då 
var det enkelt för mig att fråga varför Lisa gjorde som hon 
gjorde i en viss händelse.  
Jag är nyfiken av naturen och frågade om precis allt, det 
kunde vara hur Lisa gjort med ett visst mönster, om det 
fanns någon historia bakom eller om den berömda taxen var  
 

 
 
hennes egen. Samtidigt som en grafisk designer sitter 
mycket vid datorn och jobbar har Lisa en uppsjö med 
böcker som inspiration. Hennes studio är som en färgbomb 
och man känner att kreativiteten flödar. Detta var något som 
ofta kom på tal, varifrån Lisa får sin inspiration och hur hon 
kommer på alla sina mönster. Med en tacksam miljö och ett 
sinne för färg och form kan det låta lätt att göra sig ett namn 
i designbranschen, men under våra intervjuerna får jag ta 
del av hur mycket slit det ligger bakom allt. Med det i 
ryggsäcken fick jag ännu mer klarhet i hur det faktiskt går till 
i designbranschen.   
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2.3 Sekundärlitteratur 
 
Böcker om entreprenörskap och hur man startar eget finns 
det gott om och det har jag tagit till vara på. 
Sekundärlitteratur just på det, att man använder sig av 
andras texter eller tidigare skrivet material, så som böcker 
eller uppsatser (Blomkvist & Hallin, 2015).  
Olsson och Frödin (2007) skriver en bok med precis den 
peppande anda jag vill att min handbok ska ha, som en 
vänskaplig klapp på axeln samtidigt som den ger en spark 
där bak. Att få saker att hända (Olsson & Frödin, 2007) lever 
upp till sin titel och efter att ha läst den känns ingenting med 
ett eget företag omöjligt.  
Att kombinera litteratur med fallstudie tycker jag ger mig 
vidden av information som jag behöver, det praktiska 
tillsammans med det teoretiska gör att helheten blir så 
mycket tydligare och mer verklighetstrogen.  
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2.4 Deltagande observationer 
 
Utöver intervjuer har deltagande observationer varit till 
mycket stor hjälp vid min datainsamling. Jag har fått 
uppgifter av Lisa som gjort att jag fått stor förståelse om hur 
en designers vardag kan se ut, vilka problem man kan stöta 
på och hur man hanterar sina kunder på bästa sätt. 
Deltagande observationer passar riktigt bra om man lär sig 
bäst genom att själv få vara med och prova på uppgifter. Det 
är en av mina styrkor och passar mig perfekt samtidigt som 
jag tycker det är en viktig del i lärandet. Att kombinera 
praktiskt arbete med litteratur har gett mig en bredare 
förståelse (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015). 
Fördelen med deltagande observationer är att man är med 
precis när det händer, vilket gör det lättare att ställa frågor 
och få svar på en gång. 
Deltagande observationer betyder att man själv är med och 
gör samtidigt som man samlar in data. I mitt fall fick jag till 
exempel vara med och ta fram ritningar till fabriken som 
skulle ta fram en av Lisas produkter. Här fick jag lära mig att 
man är tvungen att ha så tydliga ritningar som möjligt, en 
produkt skulle visas från alla håll med alla mått och gärna  
 

 
 
övertydligt förklarat. Allt för att missförstånd mellan fabrik 
och designer inte ska uppstå.  
Den mesta produktionen sker utomlands och med både 
språkbarriärer och tidspress vill man att det ska flyta på så 
smidigt som möjligt, en sak som ses självklart från designern 
kan vara rena omöjligheten för fabriken att förstå sig på.  
Det är ett exempel på hur deltagande observationer kan gå 
till, samtidigt som jag lärde mig vad man ska tänka på och 
hur man ska gå till väga vid produktion fick jag prova på det 
praktiskt.   
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3. GENOMFÖRANDE  
 
Mitt examensarbete har bestått av en period på två månader 
hos Studio Lisa Bengtsson där jag fått följt Lisas vardag som 
grafisk designer med uppdrag från både små och stora 
företag samt den dagliga verksamheten. Jag har genom att 
få sitta bredvid eller varit delaktig fått lära mig hur ett 
designföretag kan fungera. Jag har också samtidigt kunnat 
ställa frågor till Lisa direkt när saker och ting händer. 
Mina första dagar hos Lisa handlade om att få koll på det 
som händer dagligen, som att packa ordrar och gå igenom 
mailen. Samtidigt som plocklistor och följesedlar avlöste 
varandra var strukturen nere på lagret viktigt, var sak på sin 
plats samtidigt som jag skulle lära mig hur allt skulle packas. 
Ömtåliga lampskärmar med Lisas färgglada mönster på 
behövde mer bubbelplast och fyllnadsmaterial än stadiga 
bordstabletter som inte skadas så lätt. Som egen företagare 
är det mycket som representerar en själv, när kunden nås av 
sitt paket av Studio Lisa Bengtsson vill man erbjuda en 
trevlig upplevelse, som en liten present. Det ligger i det lilla 
extra så som ett handskrivet kort med de kända taxarna på. 
Eller ett pack servetter som extra tack för en stor beställning. 
Alla ordrar prydligt och fint inslaget i silkespapper som 
matchar säsongens färger eller den senaste kollektionen.  

Samtidigt som jag fått prova på att arbete på riktigt i ett 
företag som gjort sig känd i branschen har jag fått sett 
baksidan av att driva eget, den ständiga pressen på att få in 
ordrar samtidigt som man försöker få tag i fler återförsäljare 
eller nå ut till ännu mer potentiella kunder. Jag fick känna på 
stressen över att inte veta hur mycket som kommer att sälja 
från den ena månaden till den andra.  
Men som Lisa sa under en av alla mina frågar är att om du 
brinner för det du gör så kommer du klara det. Är du 
tillräckligt envis och gillar att arbeta hårt, för hårt arbete 
kommer det vara, så kommer du få det att fungera.  
Lisa Bengtsson läste grafisk form på Berghs School of 
Communication och tog examen för drygt 11år sen och 
sedan dess har hon arbetat med sitt företag. Tack vare sitt 
examensarbete i form av en tapet med tomma ramar på, alla 
i olika varianter och storlekar så fick hon sin första succé på 
marknaden. Tapeten uppmärksamdes under 
examensutställningen och sattes i produktion och på den 
vägen började Lisas karriär. Med ett hårt arbete och ett öga 
för färg, mönster och detaljer gjorde Lisa Bengtsson sitt 
namn. En annan sak som Lisa försöker göra när hon designar 
ett nytt mönster är att inte följa någon specifik trend utan 
hon får inspiration från händelser i livet, saker som hon 
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upplevt eller saker som ska hända. Hennes senaste två 
mönster har hon fått inspiration från sitt kommande bröllop. 
Mönstren består av blommor och växter i härliga färger och 
är döpta till Firenze och Siena,  tagna från Italien där 
bröllopet ska hållas en sensommardag i augusti, se figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                        
             Figur 4. Firenze och Siena som kuddfodral. 
 

Jag försökte vara med i studion så mycket jag kunde och 
mitt vanliga schema såg ut som så att jag pendlade till 
Stockholm från Gävle måndag till torsdag. Detta gav mig tid 
att smälta allt som jag varit med om på dagarna och 
tågresan gav mig ypperlig tid att föra loggbok. Samtidigt 
som tiden på tåget gav mig möjlighet att läsa böcker om att 
starta eget företag, allt för att få ihop mycket information till 
handboken. Jag fastnade speciellt för en bok om personligt 
entreprenörskap som hade den rätta känslan. Olsson och 
Frödin (2007) kallar sin bok Att få saker att hända och titeln 
representerar bokens innehåll till sitt yttersta. Jag gillade att 
få vara praktisk under dagarna och avsluta med att läsa fakta, 
en bra kombination för att få all kunskap jag behövde. 
 
Den ena dagen var inte den andra lik, visst fanns det några 
stående punkter men utöver ordrar som skulle packas och 
räkningar som skulle betalas var inte den ena dagen den 
andra lik. Det är något som jag själv värderar högt. Min 
sämsta egenskap är att jag tröttnar fort när det blir 
enformigt, jag gör klart de uppgifter jag fått tilldelat men jag 
mår som bäst när det händer mycket och det finns massor 
att ta itu med. Jag hade sån tur att komma till Lisa mitt i ett 
stort uppdrag. Resultatet får vi se sommaren 2019 och det är 
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ett samarbete med ett större företag som bad Lisa designa 
några produkter till en speciell kollektion. Riktigt lärorikt för 
mig och extra lärorikt att får vara med från början. Här kom 
mina kunskaper inom CAD till stor användning. Lisa som 
nästan enbart gör mönster som blir textil, posters eller 
brickor var inte van att visa hur något skulle se ut i 3D, så där 
kunde vi verkligen hjälpas åt. Hur man skulle tänka när 
skisser skulle skickas in till fabriken med alla mått och från 
alla tänkbara vinklar, se figur 5. 
 

   
                            Figur 5. Exempel på 3D-skisserna. 
 

Något som man inte tänker på som egen företagare är 
kanske allt som måste skötas runt omkring. Lokalen, om man 
har sån tur att man har en sådan måste även den få kärlek 
och hållas efter. Jag anser mig vara en fixare och tar gärna 
tag i sådant som inte fungerar korrekt och det kan jag tänka 
vara värdefullt om man ska styra det mesta själv. Lisa gav 
mig fria händer vad det gällde tapetsering av toaletten en 
trappa ner. En sådan färgglad själ som Lisa Bengtsson kan 
inte ha en toalett med vitmålade väggar. Sagt och gjort satte 
jag upp en av mina favoriter, Cloudy, den mörkblåa tapeten 
med sköldpaddor på. Det lilla utrymmet fick sig en helt ny 
känsla och studion blev om möjligt ännu finare.  
Att få blanda arbete vid datorn, packa ordrar, tapetsera lite 
när det behövs och ta emot kunder som knackar på är i mitt 
fall ett jobb som jag skulle trivas på. En härlig blandning och 
en lärorik inblick i hur en designers vardag kan se ut. 
Samtidigt som jag trivs med uppgifterna i studion får jag 
uppleva hur det är när det är som mest stressigt. Vissa 
veckor hade vi så många deadlines och stora ordrar att 
timmarna inte räckte till. Det var ritningar och original som 
skulle göras klart samtidigt som vissa produkter var restade 
vilket i sin tur gjorde att vi inte kunde packa klart och skicka 
iväg fullständiga ordrar. Dessa veckor gjorde att Lisa enbart  
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jobbade framför datorn för att bocka av listan med saker att 
göra. Som grafisk designer är det svårt att ta hjälp av andra 
när det är ens design som ska göras, här fanns det inget som 
jag kunde hjälpa till med för att avlasta.  
Som egen företagare kan det kännas svårt att hinna med 
ibland, här gäller det bara att prioritera samtidigt som man 
tar det lugnt och försöker komma igenom listan på smidigast 
sätt.  
Timmarna framför skärmen kan bli många när det är mycket 
på samma gång och stressen gör sig gärna påmind. 
Samtidigt som företaget kräver sin beskärda del av dagen 
har Lisa likt mig själv familjen att tänka på, som egen 
företagare är man inte riktigt ledig på samma sätt som när 
man är anställd. Pressen ligger på hela tiden och det är alltid 
något som ska göras eller planeras inför.  
Trots att det kan kännas tungt ibland, så ska man komma 
ihåg att tro på det man gör samtidigt som man ska våga ta 
betalt för arbetet man utför. En av fallgroparna man ska 
passa sig för, speciellt som nyexaminerad designstudent är 
att man accepterar dåliga villkor och orimlig lön. Det här är 
något man får kämpa med hela tiden, man får inte ge med 
sig bara för att ”få vara med” eller för att man ska bli vald till 
ett visst uppdrag. Detta är något som Sylwan (2015) skriver 

om i sin bok omforma, där tar hon upp problematiken med 
designbranschens klasskillnader, bakgrund, etnicitet och 
kön. Något som sorgligt nog förekommer i det flesta 
branscher. Men med den vetskapen, kan man i alla fall 
försöka göra allt för att det ska det går rätt till.   
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Jag lyckades också komma precis i rättan tid för att få vara 
med på lanseringen av ett samarbete med det svenska 
skomärket Gram. 
Gram är kända för sina kaxiga skomodeller och deras 
koncept att döpa varje modell till vad det första 
provexemplaret väger i gram. 
Lisas design fick pryda modellen som kallas 503g, en 
tolkning av blandningen mellan en sneaker och traditionella 
skor ( Gram, 2018) se figur 6. 
Jag tyckte det var väldigt kul att få vara med och peppa inför 
släppet av skorna, att marknadsföra och trissa potentiella 
kunder så mycket man bara kunde utan att vara tjatig.   
 Jag uppskattar också när man lägger ner lite extra tid på 
detaljerna, som till exempel skokartongen. Här kan vi prata 
om att förlänga kundens upplevelse och förväntningar redan 
vid första anblick av kartongen.  
 
 
 
 
 
 
 

                        Figur 6. Ena paret i tyget Firebird. 
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Lisa tycker att det är viktigt att man ibland gör något utanför 
boxen, att skapa en så kallad snackis, vilket innebär att man 
gör något oväntat. 
Ett sådant tillfälle dök upp strax innan påsk, då Lisa kom på 
att vi skulle sy äggvärmare av stuvbitarna från lagret. Sagt 
och gjort fick jag i uppdrag att ta alla tygbitar stora nog att 
klippa äggvärmare av och sy iordning så många äggvärmare 
som möjligt, se figur 7. Jag fick ihop 85st som hamnade på 
webshopen och dom sålde slut lagom till påskhelgen.  
Det här momenten var lärorikt för mig då jag fick ansvaret att 
fram en produkt, samtidigt som den skulle hålla måttet för 
att säljas i Lisas namn. Det gjorde att jag både kände 
pressen men också glädjen att jag få det förtroende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figur 7. Äggvärmare i färgglad dukning. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS  
 
4.1 Analys 
 
Till en början var min frågeställning hur lyckas man inom 
designbranschen? En stor fråga som behövde några 
komplement. Jag arbetade fram fyra stycken frågor som 
ramade in ännu mer vad jag ville få ut av min tid under 
fallstudien: 
 
-Hur kan en designprocess se ut på ett litet företag? 
 
-Hur prioriterar, organiserar och jobbar man så företaget blir 
lönsamt? 
 
-Hur hanterar man trender och hur får man sina produkter 
uppmärksammade? 
 
-Hur behåller man sina befintliga kunder och hur skapar man 
nya kunder och kontakter? 
 
Dessa fyra frågor får representera varsin kategori: 
designprocessen, lönsamheten, trender och marknadsföring 
och till sist kundrelationer,  alla frågor riktat till ett mindre 
designföretag. 
 

4.2 Designprocess 
 
Det största som skiljer en grafisk designer mot en snart 
nyexaminerad industridesignstudent är att vi 
industridesigners har en tydlig process som vi lärt oss. Man 
börjar med research för att sedan gå vidare till 
idégenerering, utvärderar förslagen mot varandra och till 
sista sållat ner till ett par koncept. Koncepten arbetas sedan 
vidare med och förhoppningsvis slutar det med att den 
bästa idén blir ett färdigt koncept (Nilsson, Ericsson & 
Törlind 2015) se figur 8.  
 

Figur 8. Illustration av en Designprocess. 
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Jag upplever vår process ganska rak, man vet vilka punkter 
man behöver genomföra, vissa behöver mer tid än andra 
men man vet vad som kommer härnäst. Samtidigt kan man 
loopa processen och göra stegen flera gånger om det 
behövs.  
Det hör nog ihop med att som industridesigner löser man 
oftast ett problem eller försöker vidareutveckla en produkt 
till det bättre, medan en grafisk designer ska ta fram ett 
mönster eller en bild. Därför är det extra intressant att se hur 
processen faktiskt ser ut. Likheter finns men som i Lisas fall 
tror jag inte att hon tänker det hela som en process med 
bestämda steg, utan hon har möjlighet att göra som hon vill, 
välja bort det som inte ger någonting och köra på tills hon är 
helt nöjd. Att arbeta fram en fysisk produkt eller en tjänst är 
mer komplext och svårdefinierat än att arbeta fram ett 
mönster eller en bild, där skiljer sig rollen som 
industridesigner gentemot grafisk designer.  
Lisa berättade att hennes process oftast ser likadan ut, det 
spelar ingen roll om det är till ett uppdrag för ett företag 
eller om det är hon själv som ska komma på en ny kollektion. 
Processen börjar med en hel del tankar, som att så ett litet 
frö och se åt vilket håll det ska gå. Den här delen är längst,  
tankefasen och kan pågå nästan hur länge som helst. Vid ett 
uppdrag är det lättare att runda av och gå vidare, där det  
finns tidsramar att förhålla sig till, annars vill Lisa fundera, 
vrida och vända på tankarna så långt det går. Nästa steg är 

att få ner allt på papper, det letas bilder och färger som kan 
förmedlar den rätt känslan. 
Lisas styrka är att hon är snabb på att få ner känslan och 
idéen på papper, men därefter kan det gå åt vilket håll som 
helst. Då ska det testas fram och tillbaka, justeras hit och dit 
och komma fram till det man byggt upp i tanken, samtidigt 
som en uppdragsgivare ska falla för konceptet.  
Nästa steg är att sätta färg på allting, detta kan vara 
himmelrike eller helvete enligt Lisa, då det finns miljoner 
nyanser och man lätt blir blind när det finns för mycket att 
välja på.  
Oftast så vet Lisa vad mönstret ska vara på för produkt i 
slutändan redan från början, så då tillkommer det ännu mer 
val efter färgerna är satta. Om det handlar om ett kuddfodral 
så ska dragkedja väljas, placering av tvättrådslappar och 
etikett med företagslogga ska bestämmas likaså storlekar 
och sömnad. 
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4.3 Lönsamhet 
 
Hur man prioriterar, organiserar och arbetar för att få 
lönsamhet inom företaget är en daglig syssla. 
Det är allt från hur man har det på sitt lager, hur man packar 
varor och hur man handskas med mail och tillgänglighet för 
sina kunder. Ett företag fungerar bättre om man har en 
struktur på sitt alldagliga arbete, ordning på lagret, 
packmöjligheter utan strul, en skrivare som fungerar med 
extra bläckpatroner, allt för att underlätta. Om man som Lisa 
Bengtsson lever på att sälja egna produkter, då vill man så 
snabbt som möjligt leverera ut gjorda ordrar till kunderna. 
Snabb leverans ger möjlighet till snabb fakturering, vilket i 
sin tur ger pengar på kontot. För även om man inte vill att 
allt ska handla om pengar är det detta som gör att det går 
runt.  
Som egen företagare handlar det om att vara trygg i sin roll 
och kunna stå för produkterna man gör, man ska våga ta 
betalt för sina tjänster och produkter. För att kunna leva på 
sitt företag måste man räkna med alla utgifter på varenda 
produkt, allt från frakt, emballage, tillverkningskostnad, 
material och tid man lagt ner, utöver det måste man lägga 
till marginal som gör det lönsamt att sälja sina produkter. På 
vissa produkter kan man ta mer betalt än på andra, och har 
man etablerat sig i branschen vet man vad man kan ta lite 
mer på, som i sin tur jämnar ut det hela.  

 
 
 
 
Det jag märkte under praktiken var att människor gärna vill 
ha kvalité och svensktillverkat men man vill inte betala för 
det. Om du som egen företagare väljer att ha tillverkning i 
Sverige kostar det mer än om man har sin tillverkning i Kina 
till exempel. Jag personligen är för svensktillverkat och 
gärna så lokalt som möjligt. Här gäller det att hitta sin egna 
stil som kunderna gillar och är villig att betala för.  
 
4.4 Trender och marknadsföring 
 
I Lisas fall spelar livet den största rollen, hon blir inspirerad 
av vad som händer runt omkring henne. Livets faser har gett 
henne startskottet till hennes tidigare kollektioner, när hon 
fått barn, när hon har flyttat och den senaste kollektionen 
som ger ett lite lugnare intryck än vad hon är känd för 
kommer från planeringen av hennes kommande bröllop. 
Mönstren har fått namnen Firenze och Siena, tagna från 
Italien där bröllopet kommer hållas senare i sommar.  
Familjelivet har också satt sina spår i Lisas kollektioner, hon 
har tre barn och alla har varsitt print uppkallat efter sig.  
 
Utöver livet tycker Bengtsson att modevärlden inspirerar 
med sitt djärva mod, där man vågar leva ut mer med färger 
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och mönster. Hon anser sig inte skapa mönster som ska 
passa en viss trend utan skapar hellre ett mönster som är 
tidlösa om man gillar hennes känsla för färger och påhittiga 
motiv. Största framgången ligger i att hitta sin egen stil, 
samtidigt som man har öga för detaljer och 
färgkombinationer. Men att arbeta med något man brinner 
för och älskar själv gör att man lättare kan arbeta fram ett 
starkt varumärke. 
Lisas mönster trycks både som tapet och textil, ett av hennes 
mönster Boudoir togs fram i två färgsättningar, den ena 
multifärgad och den andra i en aprikos tappning. Den med 
massor av färg har blivit en storsäljare medan den i aprikos 
inte alls säljer som väntat. Enligt Lisa själv anser hon att vi i 
norden inte tycker att aprikos passar i våra hem medan 
mönstret säljer bättre i varmare breddgrader. Det här är en 
lärdom som man får utvärdera och ta med sig, ibland kan en 
chansning på en udda färg vara helt rätt men i det här fallet 
ville det sig inte, se figur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Figur 9. Boudoir aprikos och multi. 
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Marknadsföring är viktigt i dagens samhälle där vi är många 
som vill synas och höras. Som ett litet företag är det svårt att 
synas, det är ett dagligt arbete att försöka hänga med i alla 
tänkbara forum. Bengtssons favoriter inom sociala medier är 
Instagram och Facebook, där det är lätt att nå ut till en bred 
publik och med enkla medel få personer att känna sig 
delaktiga. Att tagga bilder med en speciell tagg för att 
kunna vinna ett kuddfodral per månad är en grej som 
Bengtsson gör. En smart idé som råder på att folk som redan 
köpt en produkt antagligen gillar hennes stil och därav 
gärna skulle vilja ha fler av hennes alster. Detta gör i sin tur 
att personer lägger ut sina bilder med Studio Lisa Bengtsson 
taggat därunder, som deras följare ser och kanske gillar. Rätt 
var det är hittar bilden till någon som får upp ögonen för just 
den produkten eller intresset för Lisas andra produkter. Så 
snurrar det runt, man måste mata information och bilder 
överallt. Gärna flera olika ställen samtidigt, för att nå så 
många målgrupper som möjligt. Lisa Bengtsson syns ganska 
mycket i tidningar och det når en annan målgrupp än på 
Instagram exempelvis.  
Det gäller att mata pressen allt man kan, från början när Lisa 
hade sin tapet som hon ville få uppmärksamhet för skickade 
hon tapetprover till varenda tidning för att dom skulle vilja 
göra ett reportage om henne, bara för att visa att hon fanns. 
Utöver social medier kan man stå på mässor för att synas och 
marknadsföra sitt företag, där märks man i ett annat 

sammanhang och når därmed ut till andra aktörer. Flera 
återförsäljare söker nya talanger och kollektioner på mässor, 
ett bra sätt att ge ditt företag uppmärksamhet på.  
Man kan också annonsera i tidningar för att nå ut till så 
många som möjligt eller för att bredda åldersspannet, då 
olika generationer uppskattar olika forum.  
Sista veckan i studion hann jag vara med på ”studion goes 
butik”, öppet för allmänheten att komma och klämma och 
känna på produkterna innan man köpte något. Det var 
mycket uppskattat av personerna som kom under dagen. 
Studion är inte alls anpassat för butiksverksamhet då det 
egentligen bara består av kontor och lager, men med 
påhittiga lösningar och tydliga prislistor fick vi bra respons 
ändå. Detta ger i sin tur också bra marknadsföring, att får 
träffa designer och handla på plats ger en mer personlig 
upplevelse och de allra flesta tyckte att det var en riktigt bra 
idé.  
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4.5 Kundrelationer  
 
Att behålla sina kunder och hela tiden försöka nå ut till nya är 
ett heltidsjobb. Det hör mycket ihop med marknadsföringen 
och hur mycket krut man lägger på den. Det gäller att synas i 
rätt tillfälle och på rätt plats för att ses av nya potentiella 
kunder. Detta kan vara allt från att släppa en kollektion ett 
visst datum eller vara med på releasen av nya produkter. 
 
Beroende på vad man gör för produkter så passar olika 
medier olika bra. Du och dina produkter kanske bara är ute 
efter återförsäljare, då kanske du ska satsa mest på mässor 
och dylikt. Medan vissa riktar sig till privatpersoner för att 
kunna ge det lilla extra vad det gäller service. Man måste 
hitta sin balans och sedan köra på det. Lisa Bengtsson har 
skrivit en policy som alla anställda ska arbeta efter, precis 
som i ett stort företag. Just nu har hon bara en anställd, men 
den platsen har haft olika personer så för att underlätta 
upplärningen så finns policyn till hands. 
Detta är också viktigt för strukturen i företaget. Att som 
medarbetare veta vad som gäller och hur man går till väga 
är en stor fördel för att allt ska flyta på så bra som möjligt. Är 
man då också ett litet företag med bara en anställd är det 
ännu viktigare med en tydlig struktur. 
Att finnas tillgänglig för kunderna och kunna svara snabbt på 
frågor via webshopen och hemsidan är ett exempel på vad 
som kan stå i en företagspolicy. Har man tid över kan man  

 
 
ringa eller maila för att följa upp eller erbjuda  ett möte om 
det skulle behövas, detta gäller främst till företag 
 
Att vara rädd om sina kunder och kontakter är viktigt och i 
dagens samhälle är det lättare att synas och visa sin 
uppskattning genom sociala medier.  
All marknadsföring är bra marknadsföring, men det gäller att 
hänga med i utvecklingen. Med detta menar jag att ju mer 
man syns desto fler hittar till din hemsida och 
förhoppningsvis vidare till din webshop. 
Genom att ta hand om sina kunder och vara tillmötesgående 
får man ett gott rykte om sig. Jag har arbetet inom handel i 
över tio år, något som jag lärt mig där är att en missnöjd 
kund gärna sprider vidare sitt gnäll till alla hen träffar, det är 
något som man vill jobba emot som företagare.  
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5. SLUTSATS OCH REFLEKTION 
 
Tillsammans med Lisa har jag haft möjlighet att ställa frågor 
direkt när saker och ting händer och min tid i hennes studio 
har gett mig en tydlig inblick hur ett mindre företag inom 
design kan fungera. Jag har fått tagit del av hur en produkt 
går från en skiss på ett papper till en färdig, fungerande 
vara. Samtidigt har jag fått lärt mig allt man ska tänka på 
innan man skickar skisser till fabriken och producenten.  

Min tid i studion har verkligen gett mig mersmak, trots att 
arbetet är hårt så förstår jag varför man satsar på sin dröm. 
Intervjusvaren gav mig den fakta jag sökte, trots att jag 
förstår att alls situationer ser olika ut och att man som person 
arbetar och har olika förutsättningar. Lisa Bengtsson har 
gjort på sitt sätt och gjort en karriär av det, hon har gjort sig 
ett namn på marknaden och många uppskattar hennes stil. 
Skulle jag själv starta ett eget företag finns det inget som 
säger att det kommer gå si eller så. Det gäller till att 
bestämma sig vad man vill och vad man ska göra för att nå 
dit. Missförstå mig inte, jag är grymt imponerad över hur 
man kan bygga upp sitt egna varumärke från noll och få 
återförsäljare eller företag att vilja göra samarbeten, men dit 
känns vägen lång. Lisa Bengtssons företag har funnits i drygt 
elva år, hon har arbetat med det dagligen och gett all energi 
hon kunnat till att få försäljningen i rullning. Vill man lyckas 

inom den här branschen måste man vara beredd att det kan 
ta tid och en hel del energi.  

Jag är nöjd med mina intervjufrågor som jag ställde Lisa, 
men jag är ännu mer glad att jag faktiskt hann vara med i 
studion i 8 veckor, under den här tiden har jag fått varit med 
på saker som annars känns långt bort vid ett nystartat 
företag. Bara att få vara med på att ta fram skisser som ska 
ner till Kina för att tillverkarna ska förstå hur man menar och 
vilken vision man har, känns som en stor sak i min värld. Man 
kan säga att jag fått provat på min roll som industridesigner 
och det har varit riktigt lärorikt. Att få användning av alla 
verktyg man fått lära sig på utbildningen och faktiskt känna 
att man kan massor gör ju att man får sig en boost.  

Utöver det praktiska som jag fått varit med på känner jag att 
bara få göra praktik ger så mycket mer än att bara läsa sig till 
något, du får en helt annan förståelse och det är lättare att 
sätta sig in i situationer om man får vara med på plats. Det är 
verkligen något jag rekommenderar. Är man redan 
berättigad till CSN, kan det vara en avgörande faktor då 
dom flesta företag anser att en praktikplats inte betyder lön. 
Så är penningfrågan löst så tycker jag man verkligen ska slå 
till om chansen dyker upp. 
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Samtidigt som jag fått så mycket inspiration av att få vara en 
del av vardagen i studion har det också tillkommit en massa 
funderingar. Lagervaror till exempel, hur mycket ska man 
tänka att man måste lagerföra? Det är sådant man inte 
tänker på, ett stort lager betyder mindre likviditet, alltså hur 
mycket pengar det finns på kontot, men med ett stort lager 
ger det möjligheten till snabba leveranser, som i sin tur ger 
nöjda kunder. Alla vet att nöjda kunder gärna handlar igen 
medan en missnöjd kund skriker ut sitt missnöje till allt och 
alla. Balansen är hårfin och här gäller det till att lära känna sin 
situation. Hur många beställningar kommer in och hur 
mycket törs man ha på lager utan att ligga ute med allt för 
mycket pengar. Allra bäst är om man får beställningarna 
innan varan hamnar på lagret, så det bara blir en 
mellanlandning för ompaketering och ny adresslapp, men 
det kanske man inte ska räkna med från första början. 

I början av min fallstudie tänkte jag att det skulle bli svårt att 
registrera allt som jag kan använda mig av till mitt 
examensarbete, vissa saker bara gör man, som på ett 
löpande band. Men det var enklare än jag tänkt mig att 
komma in i företaget och tydligt se vad som behövde göras. 
Det kanske också hör till hur man är som person, men jag 
gillar att ta tag i saker på en gång. Utöver bra samarbete 
mellan mig och Lisa har hon varit väldigt tillmötesgående 
vad det gäller mina frågor och funderingar om precis allt. 
Hon har tagit sig tid att svara och verkligen tänkt efter varför 

hon gör på det ena eller andra sättet. Dagarna rullar gärna 
på och det är oftast någon deadline som stressar. Men det 
här har enbart varit en nyttig erfarenhet för mig, att få hoppa 
in i ett redan etablerat företag och missa dom värsta bitarna i 
början gör ju att man tror att det finns hopp för alla andra 
som vill starta eget företag. Klart att det går, bara man 
kommer ihåg att det är hårt arbete och en vilja av stål som 
behövs, så kan man komma långt.  
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7. FRAMTIDA STUDIER 
 

Jag hade redan från början haft planen att skriva en handbok med riktning till just nyexaminerade designstudenter, en lättläst 
och peppande handbok med de absolut viktigaste tipsen, men det känns som man kan bearbeta och skriva om text och fakta 

tusen gånger om. Så min plan är att finjustera texten och göra handboken till det bästa den kan bli.  
(Första utkastet kan läsas i bilaga A) 

Samtidigt har jag har börjat en starta eget företag kurs som Region Gävleborg och Gävle Kommun håller i, allt för att få så 
mycket kött på benen som möjligt. Kursen slutar lagom till att jag har tagit examen så med all kunskap från fallstudien, alla 

böcker och kursen, så är planen att jag ska våga registrera firma och köra igång med mina idéer.
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Figurförteckning: 

Figur 1: Inlägget från Lisa Bengtssons Instagram. 

Figur 2 och 3, från Lisa Bengtssons pressmapp. 

Figur 4: Miljöbild från Lisa Bengtssons pressmapp.  

Figur 5: 3D-skisser gjorda av mig. 

Figur 6: Miljöbild från Lisa Bengtssons pressmapp. 

Figur 7: Äggvärmare från Lisa Bengtssons pressmapp. 

Figur 8: Illustration av Åsa Wikberg Nilsson. 

Figur 9: Produktbild från Lisa Bengtssons pressmapp. 

Jag har fått tillåtelse av Lisa Bengtsson att använda mig av 
hennes bilder.  
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BILAGA A 
 
 
  

Entreprenorskap
 inom

designbranschen

-hur tusan ska man få ihop det?!

. .
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