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SAMMANFATTNING 

SYFTE 

Syftet med vår studie är att skapa en förståelse för hur de tre belysningsföretagen arbetar med 

ledarskap och design som en kreativ process för att ge en bild av hur ett ledarskap i 

designfokuserade företag kan se ut. 

METOD 

Uppsatsen har genomförts som en kvalitativ undersökning genom sammanlagt sex intervjuer. 

De tre armaturföretagen som valts ut är Bsweden, Zero och Örsjö Belysning. Fem stycken 

intervjuer ägde rum med personer på ledande positioner i dessa tre armaturföretag. En 

mejlintervju genomfördes även med en utomstående part. 

TEORI 

Delarna i teorin har delats upp på ledarskap, designstrategi och företagsamhet. För 

ledarskapsdelen tas ledarens roll upp, den kreativa ledarskapsstilen, ledning av kreativa 

individer och att leda designstrategi. Designstrategin tar i sin tur upp hur ett företag hittar sin 

inre röst som går att koppla till identitet och profil. Slutligen kommer vi in på företagsamhet, 

där företag och design framställs i en mer allmän bemärkelse. 

EMPIRI 

Intervjuerna genomfördes på plats på företagen och baserades på en öppen intervjuguide där 

respondenternas personliga åsikter eftersträvats. Respondenterna som valts ut har en ledande 

funktion inom de tre armaturföretag som undersökts med undantag för en person som istället 

haft en koppling till en större organisation med design som fokus (Svensk form). Denna 

intervju genomfördes via mejl och återfinns tillsammans med det andra empiriska materialet 

under bilagor.  

ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta avsnitt presenteras våra kopplingar mellan teori och empiri samt våra egna tankar. 

Avsnittet har här delats in med samma rubriker som i teoridelen, där vi under ledarskapet 

behandlar bland annat hur ledarna väljer kompetens, deras öppna ledarskapstil och intuitiva 

ledande. Vidare behandlas i designstrategin hur kompetens struktureras och hur framtida 

planer byggs upp efterhand i strategin samt företagsamhet där vi ser på design som både ska 

vara funktionell och lönsam. 
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1 ÖRRU, SERRU LJUSET, I SWEDEN

 
Bakgrunden till detta arbete vilar på den tyngd som design fått i 
företagsvärlden under de senaste åren. Vårt intresse ligger i att se 
vilken påverkan design har på ledarskap och organisation och vice 
versa. Tre designfokuserade belysningsföretag belägna i Småland ligger 
till grund för vår undersökning som tar sin utgångspunkt i de områden 
vi valt att fokusera det vill säga, ledarskap, designstrategi och 
företagsamhet.  
 

 

 
Utgångspunkten för denna uppsats hämtar vi från tre designföretag med armatur som 

specialitet, belysningsföretagen Bsweden, Zero och Örsjö Belysning. Dessa företag leds av 

människor som dagligen kommer i kontakt med både kreativitet och företagsamhet, 

människor som leder design. Intresset för detta ledarskap utgår från den utbildning vi har läst i 

att leda, designa och marknadsföra kreativ verksamhet. Ett utmärkt tillfälle har då visat sig i 

och med denna uppsats att möta människor som faktiskt arbetar med dessa moment.  

 

Processen att leda design eller ”Design Management” beskrivs som ledning och kontroll av 

designprocesser inom organisationer (Bruce och Bessant, 2002). Det är ett ledarskap som ska 

fungera likt en brygga mellan designern och den övriga organisationen, där en slags 

tvåvägskommunikation förenar designen i organisationen men även organisationen i designen 

(Johansson, 2006). Med företagsamhet syftar vi på integrationen av organisationen i designen, 

det vill säga de ekonomiska och strukturella delar som följer med företagsverksamhet.  

 

Det var med denna föreställning om ledarens å ena sidan rationella och andra sidan kreativa 

karaktärsdrag som vi startade vår resa mot en färdig uppsats. Med denna gav vi oss ut för att 

möta ledarna för designarmaturföretagen Bsweden, Zero och Örsjö Belysning.  

 [Örsjö]  [Zero]     [Bsweden] 
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1.1 BAKGRUND  

I vår första intervju träffade vi Zeros VD Andris Nolendorfs, en herre med rutig Ralph Lauren 

skjorta och beiga byxor. En man som vi skulle ha kopplat samman med vilken bransch som 

helst. Hans efterträdare, bröderna Thomas och Per Gill, tog även dem emot oss för intervju i 

samma alldagliga anda. Döm av vår förvåning när Örsjö Belysnings VD Roland Hjalmarsson 

och Carina Abelsson (marknad och försäljning) även de kändes alldeles vardagliga i sin 

framtoning. Inte heller Bswedens Design Manager Gunnel Svensson motsvarade vår 

inledande bild av den rationella och kreativa ledaren. Vi hade vid studiens startpunkt en bild 

av hur ledarna för dessa designinfluerade företag skulle se ut och bete sig. En bild av någon 

som ständigt genererar nya infallsvinklar och idéer som kanske inte alltid går att omvandla till 

realistiska planer. Någon som baserar beslut på ren magkänsla och har möten ute i naturen. 

Vår bild av människorna som ska leda och ledas inom dessa företag kan liknas vid Zollitsch 

(2003) definition av kreatören:  

 

”Kreatören en mytomspunnen figur i sin svarta basker med en färgglad scarf 

nonchalant slängd över ena axeln och det lite vildvuxna håret, de lite slitna kläderna 

från några exotiska platser. Eller den mer kommersiella kreatören, helt i svart, 

exklusivt, med säregna glasögon och mycket kort eller inget hår oavsett om det är en 

man eller en kvinna. Kreatören är svår. Kreatören säger saker som vi inte begriper 

men vi vågar inte fråga av rädsla att framstå som de tråkiga träiga 

vardagsbyråkrater vi känner oss som i kreatörens sällskap”  

(Zollitsch, 2003; s.27) 

 

Citatet återger ett föråldrat synsätt på förhållandet mellan ledare och kreatör. Idag tar sig 

relationen andra uttryck där både kreatör och ledare arbetar för att förstå och utvecklas 

tillsammans. Processen som kopplar dessa två parter samman finner vi intressant både för 

ledarskapet och företagets utveckling. Det kan nämligen finnas svårigheter att koppla samman 

kreativitet och resultatdriven verksamhet skriver Harris (2009). Kreativitet kan förbindas med 

vad Harris (2009) förklarar som en större riskbenägenhet än vad som vanligen förekommer i 

affärsvärlden, vilket kan försvåra arbetet med att leda verksamhet.  

 

Arbetet med att förena en designers tankar och idéer med den tekniska produktion som krävs 

vid armaturframställning är vardag för de personer vi mött i belysningsföretagen Bsweden, 

Zero och Örsjö Belysning. Valet av dessa företag har gjorts dels på grund av deras 
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designinriktade armatur men främst för vårt intresse av ledarskapet kopplat till designers och 

designstrategi.  

 

LJUSDATA 

Bsweden Belysningsbolaget startades 1993 och ligger i Herråkra, Småland. 

Gunnel Svensson, Design Manager på Bsweden har en gedigen utbildning 

bakom sig som bland annat innefattar studier inom industridesign på Scuola 

Politecnica Di Design Di Milano. Företagets lokaler ligger belägna i en 

ombyggd lada som under årens lopp byggts ut och idag inhyser både 

secundashop, kontor och monteringslokaler. Bsweden beskriver sin 

verksamhet med att de tillverkar lampor i modern skandinavisk design för 

hem och offentlig miljö i det småländska glasriket. Deras designers kommer 

från Sverige, Danmark och Norge och materialvalet är i första hand glas som 

handblåses på olika glasbruk i regionen går det att läsa på företagets hemsida. 

Bsweden har haft internationella framgångar och har bland annat levererat 

lampan Kumulus till restaurangen där TV-programmet ”Hells kitchen” 

spelats in. De har även arbetat med kända designers så som Front, Olle 

Andersson och David Taylor och många av företagets lampor har fått 

prestigefyllda pris däribland, Utmärkt Svensk Design, The British Furniture 

Industry Award och Elle Deco Awards med mera. Idag arbetar det fem 

anställda på Bsweden och företaget hade år 2008 en omsättning på cirka tio 

miljoner kronor (www.bsweden.se, 2009).  

 

Zero startade sin verksamhet 1978 i Nybro, Småland med att tillverka armatur 

i plåt. Företaget har därefter förflyttat sin verksamhet till det gamla glasbruket 

i Pukeberg och återgått till att bland annat skapa glasarmaturer vilket 

upphovsmännen (Andris Nolendorfs och Roland Gill) arbetat med i tidigare 

arbetsliv. Andris Nolendorfs, (som precis slutat som VD) utbildade sig till 

byggingenjör men bytte spår vilket ledde honom in i reklambranschen. Efter 

en tid hamnade han på Orrefors som chef för belysningsavdelningen vilket 

slutligen förde honom till egenföretagande och Zero. Efter det att Andris 

Nolendorfs slutat som VD har bröderna Thomas och Per Gill (söner till 

Roland Gill) tagit över verksamheten och idag står Per Gill som VD och 
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Thomas Gill som produktions- och utvecklingschef för företaget. Designers 

företaget arbetat med innefattar bland annat Thomas Sandell, Börge Lindau 

och Bo Lindkrantz samt Thomas Bernstrand. På hemsidan går det att läsa att 

deras hjärtan är uppvuxna i det mörkt dunkla Vinter-Skandinavien och det 

starkt lysande Sommar- Skandinavien. Dessa två skapar en inspirationsgrund 

där ljus och skugga, mörker och form blir en bas för ”funktionell design med 

hjärta”. Företaget har idag tjugoåtta anställda i Sverige och en omsättning på 

cirka fyrtiofem miljoner kronor, för år 2008 (www.zero.se, 2009).  

 

Örsjö Belysning AB ligger i Örsjö, Småland och är ett belysningsföretag där 

all utveckling, produktion och lagerhantering sker på plats. Örsjö Belysning 

startade sin verksamhet för 60 år sedan som en teknisk verkstad producerande 

för bland annat Kährs. På 60-talet formades dagens belysningsföretag då de 

började producera fotogen och vidare elektriska lampor. Idag tillverkar 

företaget funktionell armatur i samarbete med ledande formgivare som ger 

produkten en unik design går det att läsa på företagshemsidan. Roland 

Hjalmarsson, VD, tog över verksamheten 1994 efter att ha arbetat sig upp i 

företaget som bland annat arbetsledare för verkstaden och som chef för 

produktionsverksamheten. Designers som Örsjö Belysning arbetat med 

innefattar bland annat Norway Says, Matti Klenell och Jonas Bohlin vilka 

formgivit kända armaturer så som Mushroom Lamp, lampan Kvist och 

Kapoor. Örsjö Belysning hade år 2008 sjutton anställda och en omsättning på 

cirka arton miljoner kronor (www.orsjo.se, 2009).  

 

Ledarskapets utformning och design som en kreativ process inom dessa företag fram till 

designfokuserad armatur blir utgångspunkten för denna studie, kring ledarskap, designstrategi 

och företagsamhet. De belysningsföretag som vi utgått ifrån är uppbyggda kring att designern 

oftast står utanför företaget och kopplas till detta genom företagens varumärke och kompetens 

rörandes teknik, produktion och kommersiella verksamhet.  

 

Idéutveckling är beroende av interaktionen med andra som arbetar inom samma fält för att bli 

framgångsrik (Wilson och Stokes, 2005). Det är en social process som bygger på en kollektiv 

kunskap och en samverkande handling av olika aktörer framhåller författarna. Vi ser på detta 
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som att form och färg ska kombineras med teknik och ekonomi, en ständig balansgång som 

bygger på ledarens förmåga att känna, veta, planera, instruera och sätta samman rätt team.  

 

Kreativitet kräver en annan typ av ledarskap än den som förespråkar en allt för stor 

likformighet (Powell, 2008). Författaren förklarar detta med att det många gånger kan vara 

svårt att få kreativa människor att rätta sig efter gemensamma riktlinjer varför “the balance for 

management may well be one of unity without uniformity” (Powell, 2008; s.159). Processen 

att leda design eller ”Design Management” innefattas av ledning och kontroll av 

designprocesser inom organisationer (Bruce och Bessant, 2002). Det är ett ledarskap som ska 

fungera likt en brygga mellan designern och den övriga organisationen, där en slags 

tvåvägskommunikation interagerar designen i organisationen men även organisationen i 

designen (Johansson, 2006). Författaren påvisar att det framför allt finns tre områden, 

ledningen av produktdesignen, ledningen av designprocessen och att leda organisationen ur 

ett designperspektiv vilka kan kopplas till Design Management. En Design Manager bör ha 

förmågan att förstå olika affärssituationer för att kunna utveckla och samordna olika typer av 

synliga kommunikationsmedel (Bruce och Bessant, 2002). Samtidigt bör denne kunna leda 

och formulera designstrategier, välja rätt samarbetspartners och leda designprocessen i det 

kreativa arbetet (Bruce och Bessant, 2002).  

 

Designers och värdet av ett designtänk har fått en ökad betydelse i företagsvärlden då 

effektivisering i de tidigare leden av värdekedjan visat på en ökad förtjänst i de senare leden 

(Azadegan et al., 2008). Att investera i design kan innebära ett sätt att skapa mervärde och 

erbjuda något unikt (Bruce och Bessant, 2002). Designbeslut rör en stor del av 

företagsamheten idag framhåller författarna vidare. Form, färg och material baseras på design, 

varför design kan ses som en problemlösningsprocess i grund och botten (Bruce och Bessant, 

2002). I Sverige har därför företag under senare år uppmärksammat förmågan att utnyttja 

industridesign samt förmågan att hantera designfrågor (Bohman och Peterson, 2006).  

 

Hård konkurrens och svårigheter att behålla och bevara intellektuell kompetens tvingar idag 

innovativa företag till att förutsäga och designa för marknadsbestämda prisnivåer snarare än 

att lägga marginaler på kostnader (Bruce och Bessant, 2002). Ett företag för att lyckas hålla 

sig konkurrenskraftigt under en längre tid genom produktegenskaper kräver därför att 

prisbaserad konkurrens måste förutses och läggas in i konceptdefinitionen och företagets 

designprocess (Bruce och Bessant, 2002).  
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Design speglar och påverkar konsumtionsmönster och livsstil då konsumenter söker sig till 

organisationer och varor de kan identifiera sig med (Holmberg och Salzer-Mörling, 2002). 

Produkter och tjänster formges för att visa värderingar, synas och skapa intresse kring 

producent likväl konsument (Holmberg och Salzer-Mörling, 2002). Design handlar därför om 

att kunna koppla samman tekniskt ”know- how” med förståelse för konsumentbehoven (Bruce 

och Bessant, 2002).  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Vi ser sålunda ledarskap och designstrategin som ett komplext system av olika aktörer, där 

olika viljor och förhållningsregler samordnas och förenas. Vi frågar oss därför hur ledarskapet 

ser ut i de berörda företagen vi studerar och vilken utformning det egentligen tar. Denna 

frågeställning tar vi med oss som en huvudinriktning och avser med följande 

problemdiskussion definiera de forskningsfrågor vi baserar studien på. 

 

Frågan om vad som gör en individ till en ledare är mångfacetterad (Holst och Strandberg, 

2005). Olika personliga egenskaper eller personlighetsdrag hos en ledare kommer att påverka 

de sätt ledaren utövar sitt ledarskap på skriver författarna. Med föregående diskussion om 

ledarskap och dess funktion som länk mellan designer och företag vill vi se vilken utformning 

ledarskapet tar i belysningsföretagen. Detta resonemang för oss till frågan hur ledarna i dessa 

belysningsföretag arbetar i sitt ledarskap och vilka likheter och skillnader i ledarskapet som 

går att se bland företagen?  

 

För ett vidare resonemang om ledarskapet, vill vi se på förhållandet mellan designern och 

ledaren för att se hur kreativa personer leds och vilka förutsättningar för designern som skapas 

av ledaren under den kreativa processen kopplad till armaturframställning. Den kreativa 

processen karakteriserar vi då som det förlopp däri designern och ledarskapet kan påverka 

dels varandra men även produktutvecklingen. Frågan vi ställer oss gällande detta blir 

följaktligen vilken påverkan ledarskapet har på den kreativa processen? 

 

Design kan antas ha en större roll i företagsvärlden utöver utformandet av produkter som går 

att se i en undersökning där tre av fyra företag arbetar med design i form av, förutom 

formgivning, strategi och process av (Nielsén, 2008). Strategi definieras här som ett 

kontinuerligt samarbete med ledning i utformande av verksamhetens strategi utifrån 
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affärsidén. Process definierat som något där design inte är resultatet utan arbetsformen 

integrerad i utvecklingsprocessen (Nielsén, 2008). Med detta i åtanke ser vi det som intressant 

att se på hur de tre utvalda belysningsföretagen arbetar med design som en del av strategin 

och inte bara som en designad produkt. I och med detta framstår frågan om hur 

designstrategin och den affärsmässiga delen av verksamheten kombineras 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Ovanstående resonemang har lett till följande frågeställningar: 

 Hur belysningsföretagens ledare arbetar med Design Management samt vilka 

likheter/skillnader i ledarskapet vi kan finna i företagen  

 Vilket inflytande har ledarskapet på den kreativa processen? 

 Hur kombinerar företagsledaren designstrategin med den affärsmässiga verksamheten?  

1.4 SYFTE  

Syftet med vår studie är att skapa en förståelse för hur ledarskapet ser ut i designföretagen och 

hur ledarna anser sig arbeta med Design Management i den kreativa processen.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att fokusera på tre belysningsföretag belägna inom Kalmar och Kronobergs län. I 

uppsatsen har vi valt att göra intervjuer utifrån företagsledningens synsätt och inte de 

anställdas eller de designers som kommit i kontakt med företaget. Denna avgränsning har vi 

gjort för att vi velat se hur ledningen själv ser på sitt ledarskap och på den strategi de har. 
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2 METOD 

Utgångspunkten för vår studie är att skapa klarhet kring ledarskap och 
design, varför vi valt att arbeta efter den kvalitativa metoden. Vi har 
intervjuat ledare för tre belysningsbolag utifrån kategorierna ledarskap, 
designstrategi och företagsamhet.  
 

 

 

2.1 KVALITATIV METOD 

Den kvalitativa metoden är lämpligast för dem som vill ”skapa klarhet i vad som ligger i ett 

begrepp eller fenomen” (Jacobsen, 2002; s.144). Kvantitativa metoder är mer inriktade på 

siffror och data som ger mätbara jämförelser och samband (Denscombe, 2009). Vi anser 

därför att den kvantitativa ansatsen inte är i linje med den data vi haft som mål att samla in. 

Då vi har för avsikt att söka reda på och förstå djupgående omständigheter och personliga 

åsikter kan vi istället se en naturlig koppling till den kvalitativa ansatsen.  

 

Fördelarna med en kvalitativ ansats är att den lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika 

hos varje respondent (Jacobsen, 2002). I vårt fall har detta varit viktigt eftersom det är den 

personliga bilden av ledarskapet som vi har varit på jakt efter. Det är de personer som 

forskarna intervjuar som bestämmer vilken slags information undersökarna får in (Jacobsen, 

2002). Vi har valt respondenterna efter deras positioner i företaget för att vi skulle få en så 

stor insyn som möjligt i företaget och för att de skulle ha så nära koppling som möjligt till 

våra valda studieområden: ledarskap, designstrategi och företagsamhet. I detta fall har det 

inneburit att ledarna av företagen blivit ett naturligt val.  

 

Då den ”kvalitativa ansatsen ofta får hög intern giltighet” (Jacobsen, 2002; s.142) behöver 

inte forskarna ha fasta frågor med givna svarskategorier, utan respondent och forskare bygger 

samtalet tillsammans (Jacobsen, 2002). Då vi inte har känt oss låsta av ett fast frågeformulär 

utan istället låtit respondenten tala fritt utifrån de kategorier vi utgått ifrån har det i vårt fall 
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inneburit att den sökta personliga beskrivningen av respondenten och dennes förhållningssätt 

möjliggjorts. En tydligare bild av företagets unika utgångspunkt har därför framträtt. Vi har, 

som Jacobsen (2002) uttrycker det, fått fram ”den riktiga” förståelsen av ett fenomen eller en 

situation. De data som fås fram genom en kvalitativ metod ses enligt författaren som väl 

lämpade för att erhålla det specifika hos uppgiftslämnaren och dennes kontext. Vi har enligt 

den flexibla karaktären av en kvalitativ metod analyserat data allt eftersom den inkommit och 

utefter detta har riktningen av den fortlöpande analysen kunnat ändras vilket Jacobsen (2002) 

framhåller som möjligt i och med den kvalitativa ansatsen. Detta har i vårt fall utförts då vi i 

och med en tidig första intervju kunnat se på de insamlade svaren som en vägledare för vårt 

fortsatta arbete. Det vill säga, intervjufrågorna har ändrats något för att bättre passa vårt 

fortsatta datainsamlande. Med detta menar vi att frågorna blivit mer specifika och inte lika 

breda i sin framtoning som de var från början vilket också inneburit att våra intervjuer har gått 

snabbare för varje gång.  

 

Nackdelen med den kvalitativa ansatsen är dess generaliseringsproblem (Jacobsen, 2002). 

Eftersom den kvalitativa studien bygger på små urval kan den enligt Trost (2005) ses som 

mindre tillförlitligt eftersom den inte representerar hela populationen statistiskt sätt. Detta 

fenomen har vi varit väl medvetna om, men eftersom vårt fokus legat på tre belysningsföretag 

inom samma region ansåg vi att detta inte hade någon större inverkan för oss. Vårt syfte är 

därmed inte att generalisera i en sådan utsträckning att antalet respondenter kan ses som en 

nackdel. Vårt syfte är istället att se på hur ledarna själva beskriver sitt ledarskap och 

företagande.  

 

En annan svaghet som Jacobsen (2002) nämner är den ”nyansrikedom” som den tolkade 

informationen kan innehålla. Data som insamlas i och med en kvalitativ metod är komplex 

och svår att ordna i lättöverskådliga kategorier (Jacobsen, 2002). Detta kan innebära att 

undersökaren har svårt att förhålla sig till alla detaljer och nyanser som uppkommit framhåller 

författaren. Därmed finns det alltid en risk att forskaren omedvetet filtrerar bort information 

och därmed missar väsentliga delar av undersökningen (Jacobsen, 2002). För att minimera 

detta har vi analyserat data var för sig utifrån kategorierna ledarskap, designstrategi och 

företagsamhet för att sedan tillsammans diskutera och se på det mest intressanta och 

viktigaste delarna med studiens inriktning som utgångspunkt.  

2.2 ANGREPPSSÄTT  
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Induktion är en ansats med sin begynnelse i empirin ”guided by analythical principles rather 

than rules; ends with a creative synthesis” (Patton, 2002; s.41). Fördelen med denna ansats är 

att forskaren beger sig ut i verkligheten helt utan förutfattade meningar och kan samla in 

relevant information som inte har begränsats (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen har, 

till skillnad från den induktiva ansatsen, sin utgångspunkt i teorin genom att forskaren där 

inhämtar information baserad på tidigare forskning (Jacobsen, 2002). Undersökaren anses 

kunna ta ställning till sin omgivning baserat på förväntningar, för att sedan se om dessa 

stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Arbetet kan fortskrida parallellt mellan 

det induktiva och deduktiva synsättet (Andersen, 1998). Något som bland annat Olsson och 

Sörensen (2007) kallar abduktion. Resonemanget gällande parallellt arbete fortsätter Andersen 

(1998) genom att beskriva hur en forskare under ett kombinerat tillvägagångssätt på ett lättare 

sätt kan anpassa de olika delarna i studien.  

 

I den inledande delen av studien hade vi endast kontakt med en respondent vilket kan härledas 

till att fyra av våra fem respondenter inte hade tillfälle att ta emot oss, på grund av medverkan 

i Milanomässan. Den sjätte respondenten, Erik Mohlin, tog vi kontakt med i ett senare skede 

för att få in utomstående synpunkter. Därav gjorde vi i studiens början en djupdykning i 

litteraturen efter relevanta källor som vi baserade vår första intervju på, något som kan 

kopplas till den deduktiva ansatsen. Med relevanta källor syftar vi till den litteratur som 

innefattar våra huvudområden. Den första intervjun hjälpte oss in på rätt spår inför de 

kommande intervjuerna. Utefter det material vi samlade in vid den inledande intervjun har 

frågorna och inriktningen förändrats något för att passa vårt syfte. Studien har sedan fortsatt 

att utvecklas enligt det abduktiva synsättet då vi parallellt har arbetat med empiri och teori. 

Har våra respondenter sagt något vi har funnit intressant har vi därefter försökt läsa in oss på 

det och då hittat nya infallsvinklar för nästkommande intervju. På det sättet känner vi att vår 

studie lett oss i rätt riktning istället för att vi skulle ”överbelasta ett sjunkande skepp”. De 

respondenterna vi avsåg att intervjua har en flerårig bakgrund inom branschen. Då vi inte har 

samma grund att stå på anammade vi synsättet om att teoretiskt bygga upp en bas med hjälp 

av sekundärdata. 

INTERVJUMETOD 

Kvalitativ forskning fokuserar på djupgående fakta som antigen går ut på att förstå personers 

sätt att resonera eller särskilja varierande handlingsmönster (Trost, 2005). Då vår studie 

grundar sig på fem face to face intervjuer har vi försökt att komma närmare våra 
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intervjupersoner för att få en bättre förståelse för fenomenet vi studerar genom att ge dem 

chansen att själva se på sitt ledarskap. Intervjun med bröderna Gill genomfördes i en intervju 

med de två närvarande. Anledningen till detta var att bröderna delat upp företaget i två 

ansvarsområden och därför tyckte dem att de båda två skulle vara med för att vi skulle få en 

helhetsförståelse av företaget. Att låta individerna reflektera över sitt ledarskap anser vi bör ta 

oss närmare deras personliga förhållningssätt till hur saker och ting bör skötas i företaget och 

därmed ge oss en djupare förståelse för hur ledarskapet påverkar den kreativa processen.   

 

Den kvalitativa metoden handlar om bearbetning av ord och visuella bilder (Denscombe, 

2009). Då de intervjuer vi utfört har skett på plats i företagens lokaler har vi fått en viss bild 

och känsla av företagen och dess ledare. Lokalerna har vi upplevt som ljusa, öppna och 

välorganiserade, där var sak har sin plats. Delar ur företagens produkter har funnits 

representerade i lokalerna för att kunna tas och kännas på och det har varit en lugn och 

avspänd atmosfär som genomgående mött oss vid våra intervjutillfällen. Dörrarna mellan 

ledare och personal har stått öppna och alla ledare vi har träffat har haft ett till synes nära och 

avslappnat förhållande till sin personal som hejat. Trots att våra besök gjorts under en 

förhållandevis stressig tidpunkt, bland annat avslutades Milanomässan 2009, då ordrar, 

prislistor och kontakter med mera ska uppdateras, har vi ändå upplevt ett lugn i och kring 

lokalerna. 

 

Intervjun har som uppgift att ”förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 

den har,[samt] hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost, 2005; s.23). Vidare 

betonar Repstad (2007), när det gäller kvalitativa metoder, att tillvägagångssättet är väl 

lämpat för lokala skeenden. Eftersom vår studie baseras på tre företag som ligger relativt nära 

varandra anser vi att den kvalitativa metoden passar för våra intervjuer. Vi har valt att göra 

intervjuer med ledarna av företagen för att vi velat se hur de själva ser på sitt ledarskap. De 

anställdas syn på företagets ledning och strategi har vi i denna studie valt att bortse ifrån 

eftersom det är ledarens syn och tankar vi eftersökt. En utomstående person, ej anknuten till 

någon ledande position på företagen, har kopplats in till denna uppsats via en mejlintervju. 

Vice VD Erik Mohlin från Svensk Form smålandsregionen, har svarat på ett antal frågor via 

mejl. Mohlin har valts ut som lämplig respondent baserat på sin tidigare erfarenhet av 

företagande och design då han bland annat arbetat med profileringen för SVT och eftersom 

organisationen Svensk Form ”arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter 

design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringsliv” (www.svenskform.se, 2009). 
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Holme och Solvang (1997) nämner begreppet ”för-teori” vilket är en slags plan för hur det 

fortsatta arbetet ska se ut. Denna ”för-teori” innefattar ett kunskapsinsamlande på en mer 

grundläggande nivå förklarar de vidare. Detta rekommenderas av författarna för att vi som 

intervjuare ska ha en teoretisk grund att stå på för att kunna ställa adekvata frågor. Vi har för 

att nå denna teoretiska grund diskuterat med olika insatta personer som Nils Nilsson 

Universitetslektor på BBS samt designkunniga personer från seminariet ”Ljuset kommer från 

Nybro” som vi deltog i 2009-04-17 i Nybro för att få tips och uppslag för vårt fortsatta 

frågande. Detta tillsammans med teoriinsamling har därför upptagit stor del av vår tid inför 

våra intervjuer och inneburit att vår kunskap successivt har ökat.  

 

Flexibilitet är ett annat kännetecken av kvalitativ metod (Repstad, 2007). Flexibilitet innebär 

att om tillfälle ges kan frågeformuläret modifieras för att anpassas under intervjutillfället 

(Repstad, 2007). På samma gång fungerar flexibiliteten som en fördel då det finns utrymme 

för att ställa följdfrågor på frågeställningar, vilket kan utröna i ny intresseväckande 

information (Repstad, 2007). Intervjun bör baseras på en manual eller handledning som 

undersökaren skrivit ner innan intervjutillfället (Holme och Solvang, 1997). Denna behöver 

inte följas till punkt och pricka men det är viktigt att intervjun innehåller de delar som 

manualen innehåller (Holme och Solvang, 1997). Inför intervjuerna formade vi en guide som 

stöd för våra samtal. Eftersom vi sökte personliga tankar från respondenterna, utgick vi även 

från flexibiliteten och formade så intervjuerna efter respondenternas svar. Utifrån de tankar 

och kunskaper vi hade i förväg, som vi samlat under vårt ”för-teori”-arbete, arbetade vi fram 

intervjumanualen som går att finna under bilagor.  

 

Urvalet till en kvalitativ metod styrs av avsikten med undersökningen (Jacobsen, 2002). 

Genom vårt urval kom vi i kontakt med olika personer vilket lett till att vi fått olika 

upplysningar och vinklingar på undersökningsområdet något Jacobsen (2002) framhäver som 

relevant. Författaren delar upp urvalskriterierna för respondenter i undergrupper, ur vilka vi 

kan relatera till kategorin som Jacobsen (2002) benämner information. Detta urval baseras på 

att respondenterna upplevs som intressanta av undersökaren och att de har en viss kunskap 

som väljs ut ur mängden. I vårt fall baseras valet av respondenter på den kunskap de besitter i 

och med att de är ledare över företag som arbetar med designfokuserad armatur. De har haft 

en lång historia i företagen (15-40 år) vilket innebär att de varit insatta i de förändringar som 

kan ha ägt rum och de står nära designstrategin som vi bland annat intresserat oss för. 
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Vid intervjuer måste forskaren se till att respondenten håller sig till temat och att rätt detaljer 

kommer fram som är relevanta för studien (Palmer, 1928 se Repstad, 2007). Gester och 

stimuli måste tillföras för att intervjun ska leda till ett gott samtal samtidigt som relevant 

information erhålls (Palmer, 1928 se Repstad, 2007). En lyckad intervju kan likställas med ett 

vanligt samtal, men det finns viktiga skillnader dem emellan (Repstad, 2007). Ett vanligt 

samtal framskrider taktfullt och parterna respekterar varandra och kan undvika obekväma 

samtalsämnen (Repstad, 2007). I en intervju däremot kan sådana samtalsämnen vara ett spår 

in på djupare förståelse i ett område (Repstad, 2007). Den kvalitativa studien utgår ifrån att 

enkla och raka frågor ställs till respondenten (Trost, 2005). Dessa generera i sin tur komplexa 

och innehållsrika svar, som till följd av detta frambringar ett underlag däri forskaren kan finna 

intressanta mönster och åsikter (Trost, 2005). Vi har försökt att förklara och beskriva vad vi 

menar med våra frågor för att respondenten så tydligt som möjligt ska förstå vad vi eftersöker. 

Intervjuerna har byggt på att vi eftersträvat ett samtal vilket inneburit att vi försökt ställa 

följdfrågor på det respondenten har tagit upp. På grund av detta anser vi oss oftast fått 

innehållsrika och utvecklade svar.  

2.3 KUNSKAPSPROCESSEN 

Metodvalet kommer att påverka de resterande delarna i en uppsats vad gäller upplägg och 

resultat (Jacobsen, 2002). Med tanke på vår kvalitativa ansats har insamlingen av primärdata 

byggts kring öppna individuella intervjuer efter vilka vi har anpassat vårt val av sekundärdata. 

Vi la vår grund både till intervjufrågor och problemställning i ett inhämtande av sekundärdata. 

I och med att vi hade en utgångspunkt gällande förtagande i regionen och dess ledarskap 

började vi samla information kopplat till detta ämne.  

 

Med primärdata menas den information som tagits direkt ifrån källan (Jacobsen, 2002). 

Datainsamlingen blir på så sätt skräddarsydd för den speciella problemställningen påtalar 

författaren. Sekundärdata definieras som den data som insamlats av annan part (Jacobsen, 

2002). Det vill säga när forskaren själv inte har någon kontakt med källan till informationen 

(Jacobsen, 2002). En av sekundärdatas positiva fördelar är att forskaren kan spara in tid och 

energi genom att basera studien på existerande undersökningar (Andersen, 1998). 

Sekundärdata sökte vi genom biblioteket på Högskolan i Kalmar samt Kalmar stadsbibliotek 

där vi införskaffade böcker för att hitta relevant och förknippad teori till vårt uppsatsområde. 

På biblioteket har vi även nyttjat artikelsökverktyget ELIN där det finns vetenskapliga 
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artiklar. För att öka vårt perspektiv har vi även använt oss av Google Scholar när vi sökt efter 

artiklar.  

 

I ett tidigt skedde läste vi in oss på nämnda sekundärdata för att på så sätt kunna utforma 

relevanta frågor till våra respondenter men också för att få en bättre förståelse för vad de 

arbetade med. Denna kunskap hade vi sen stor nytta av i samband med vårt insamlande av 

primärdata då den lett till att vi kunnat komma djupare i vår undersökning vad gäller 

utfrågning och förståelse. Därmed har vi ansett oss bättre förberedda i vår analys av 

respondenternas svar. När det gäller sekundärdatas relevans har vi till största mån tittat på 

källornas utgivningsår och valt källor med tanke på aktualitet. Ingen av 

datainsamlingsmetoderna kan dock sägas ge hundra procentig tillförlitlig information (Kumar, 

2005). 

 

Forskaren bör alltid ha en kritisk inställning vid urvalet av källor (Jacobsen, 2002). Kvaliteten 

på det insamlade materialet baseras bland annat på forskarens skicklighet att hantera faktorer 

som skulle kunna påverka kvaliteten på något sätt och förståelsen för vad dessa faktorer har 

för effekt på resultatet (Kumar, 2005). Därav är det idealiskt att använda sig av olika typer av 

data, både primär och sekundärdata (Jacobsen, 2002).  

KÄLLKRITIK OCH KÄLLANALYS 

Källkritik är ”en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och 

bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om historiska förlopp och omständigheter som 

nutida uppgifter om sakliga förhållanden” (Esaiasson, 2007; s.313). För att få ut så pålitlig 

information som möjligt har de personer som leder de belysta företagen personligen 

intervjuats och vi har därför byggt vår studie på att komma ledarskapet samt organisationen så 

nära som möjligt. Vi anser att dessa personer bör ha en av de bästa insynerna i företagen i och 

med sina ledande positioner varför vi anser oss valt en adekvat källa. Berättarens grad av 

oberoende samt tendens till att tillrättalägga information är en viktig del av källkritiken 

(Esaiasson et al., 2007). Källkritikern bör göra en bedömning av huruvida respondenten är 

påverkad i någon utsträckning poängterar författarna. I vårt fall kan vi se en viss risk att 

företagsledaren vill framhäva sitt företag i god dager men då vår undersökning inte bygger på 

någon inbördes bedömning av det slaget anser vi inte att respondenten bör ha någon vinning i 

att förvanska informationen. Vad gäller våra sekundärkällor har vi undvikit artiklar kopplade 

till någon form av företag då de kan ha vinklats och istället sökt källor kopplade till olika 
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oberoende instanser. För att undvika minnesfel och det Esaiasson et al. (2007) kallar 

efterrationaliseringar har vi antecknat och spelat in våra respondenters svar och därefter direkt 

skrivit samman den information som vi ansett väsentlig för uppsatsens resultat. Analysen har 

vi genomfört genom att först koppla teori med empirin. Under analysen har vi även valt att 

föra fram våra egna tankar kring de diskuterade områdena. Vi har upplevt det som lättare att 

koppla samman våra tankar med teori och empiri för att på ett tydligt sätt kunna förklara de 

samband vi sett. 
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3 TEORI 

Detta kapitel omfattar områdena Ledarskap; som behandlar bland annat 
ledning av designstrategi och kreativitet i ledarskap, Designstrategi; som 
innefattar identitet, profil och strategibyggande komponenter, samt 
Företagsamhet; som rör kopplingen mellan design och företagande. 
 
 
 

3.1 LEDARSKAP 

KREATIVT LEDARSKAP OCH DESIGNLEDNING 

Ledningen av kreativa organisationer baseras ofta på intuition, ett informellt arbetssätt och ett 

snabbt beslutsfattande (Powell, 2008). Organisationen och ledarskapet byggs framför allt upp 

kring det interna arbetet och kunskapen, men sammanfogas med input från utomstående för 

att ständigt upprätthålla kreativiteten (Powell, 2008). En viktig roll för ledare av kreativa 

företag är därför att formulera, omarbeta och konstant kommunicera en innovativ, nyskapande 

och offensiv profil av företaget på marknaden (Powell, 2008). Det är omöjligt att visa på ett 

systematiskt tillvägagångssätt som den designbaserade företagsledningen arbetar efter då det 

hela tiden förändras (Digerfeldt-Månsson, 2009). Det finns dock en inre logik som arbetas 

efter, ”det handlar inte om ett specifikt sätt att göra utan om en attityd och en inställning” 

(Digerfeldt-Månsson, 2009; s.21). Design kopplas till en innovativ process där den innovativa 

tanken styr (Digerfeldt-Månsson, 2009). Det är en lösningsorienterad process som 

karaktäriseras av en inte helt klar koppling mellan mål och metod (Digerfeldt-Månsson, 

2009). Designprocessen kan liknas vid en förhandlingsprocess ”där förståelsen för problemet 

växer fram ur försöken att lösa det” (Digerfeldt-Månsson, 2009; s.47). Design handlar alltså 

om att hitta fram till en intressant idé påtalar författaren.  

 

Den gemensamma kunskapen som designer och ledning har om produktens mening, 

produktens kommunikativa och idémässiga innehåll och den roll som denna kunskap spelar i 

innovationsprocessen är vad som gör kreativa företag annorlunda i jämförelse med andra 

(Digerfeldt-Månsson, 2009). Ledaren för en kreativ organisation bör ha en proaktiv snarare än 

en reaktiv inställning till kreativiteten och arbetet inom företaget för att kunna bevara den 
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unika skaparkraften (Powell, 2008). Kreativa ledare har dessutom många gånger fördel av att 

dela kunskap med de anställda för att kunna delta i problemlösning och skapandeprocess 

(Powell, 2008). Genom likvärdiga färdigheter kan ledaren uppnå en större trovärdighet då 

expertis räknas som en av de viktigaste influenserna en ledare kan ha i en mindre normativ 

verksamhet poängterar författaren vidare. Ledaren kommer då behöva en djup och nära 

förståelse för organisationen, dess förmågor och marknaden den är kopplad till (Powell, 

2008).  

 

Det kreativa ledarskapet kan ses som ett servande ledarskap där den främsta 

ledarskapsuppgiften är att koppla samman olika människor, idéer och sätt att tänka (Harris, 

2009). Ett oegoistiskt ledarskap byggt på grundandet av nya möjligheter genom att utmana 

snarare än att bibehålla ”status quo” inom organisationen (Harris, 2009). Vidare nämner 

Powell (2008; s.159) konceptet “corporate alignment” som kopplas till klara och tydliga 

företagsmål anförtrodda till de anställda. En vertikal kommunikation gällande företagets mål 

och strategiska vision ska enligt författaren ge de anställda en förståelse och en chans att 

reagera på nya idéer vilket aktiverar kreativiteten (Powell, 2008). ”Know why” anses därför 

viktigare än ”know how” i kreativa organisationer eftersom den tillåter kreativa anställda att 

falla tillbaka på principer och därmed generera nya former av ”know how” (Powell, 2008). 

ATT LEDA DESIGNSTRATEGI 

Ledningen av design går generellt under beteckningen Design Management vilket ska syfta 

till styrningen av designen (Digerfeldt-Månsson, 2009). Men Design Management ses inte 

bara som en arbetsmetod med utgångspunkt i ett visst designtänk utan också som en kvalitet 

hos en produkt (Digerfeldt-Månsson, 2009). Design Management har därför delats upp i två 

perspektiv utifrån design och strategi (Digerfeldt-Månsson, 2009). Det första syftar till att 

integrera design i verksamheten och att ur ett mer rationalistiskt perspektiv planera, besluta 

och implementera design (Digerfeldt-Månsson, 2009). Det andra syftar framför allt till att se 

på design som ett verktyg för att visa företagets affärsidé förklarar författaren. Under senare år 

har dock synen på Design Management gått från att vara kopplad till ”resurslokalisering och 

måluppfyllelse” till att ses som ett mer innovativt sätt att leda (Digerfeldt-Månsson, 2009; 

s.42).  

 

Design har visat sig vara ett viktigt strategiskt vapen på dagens hårda marknad (Bruce och 

Bessant, 2002). Design kan leda till mer fulländade produkter, nytt liv på mättade marknader 
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eller möjlighet att introducera nya eller förbättrade produkter för att hjälpa företag att 

diversifiera mot mer lönsamma marknader (Bruce och Bessant, 2002). Designstrategin blir då 

ett verktyg inom Design Management för att säkra att företagets produktkommunikation 

svarar mot den önskade marknadsutvecklingen (Bruce och Bessant, 2002). I designstrategin 

synliggörs och beskrivs de värden som skall kommuniceras och de organisatoriska och 

operativa åtgärder som krävs för att omsätta designmålen i praktiken förklaras (Bruce och 

Bessant, 2002). I de flesta fall handlar det om att skapa ett övergripande igenkännande 

designuttryck för ett produktprogram, särskiljande uttryck för olika produktsegment eller 

enskild produkt (Bruce och Bessant, 2002).  

 

Strategin kan delas in i en form av klassificering där de fyra kategorierna; Värde, Image, 

Process och Produktion kan användas för att beskriva strategin (Bruce och Bessant, 2002). 

Inom dessa kategorier tittar Bruce och Bessant (2002) på designattribut kopplat till 

kategorierna. Till kategorin värde kopplas Produktstyling, Estetik, Kvalitet, Standards och 

extra värde (Bruce och Bessant, 2002). Till Image kopplas produktdifferentiering, 

Produktidentitet, Varumärkesidentitet, Varumärkesskapande (Bruce och Bessant, 2002). 

Processkategorin sammanfogas av författarna med idégenerering, idékommunikation, 

översättning av idéer, integrering av idéer och promotion. Slutligen kopplas 

produktionskategorin samman med komplexitetsreducering samt användandet av nya material 

och teknologier (Bruce och Bessant, 2002). Med hjälp av dessa strategier vill företagen uppnå 

extra värde för kunden, förstärka företagets rykte och odla en slags kultur för nya idéer, 

kreativitet och innovation samt effektivisera tid och produktion fram till färdig produkt (Bruce 

och Bessant, 2002). Företag vinner genom designfördelar för konkurrens genom ett 

självförtroende inom organisationen rörandes formgivning och dess styrning vilket hjälper 

dem att bevara innovation som influerar dess långsiktiga framgång (Bruce och Bessant, 

2002).  

 

Det är vidare av stor vikt att företagets affärsstrategi kopplas till den kompetens som företaget 

har i form av personal och medarbetare, för att därmed kunna få en ”human capital strategy” 

(Cheese et al., 2008; s.51). Med hjälp av denna ”mänskliga” strategi ska företaget lättare 

kunna koppla samman organisationens delar och därmed på ett smidigare sätt förstå vilken 

deras främsta konkurrensfördel är (Cheese et al., 2008). Strategier för medarbetare och deras 

utveckling måste formas parallellt och i samklang med företagets övriga strategier (Hansson, 

1997). Strategin tar sin början i en ordentlig definiering av de kompetensbehov företaget kan 
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tänkas ha baserat på en klar förståelse av företagsstrategin (Cheese et al., 2008). Författarna 

poängterar att det är kompetens i dagens föränderliga värld som är en klar hållbarhets- och 

konkurrensfördel. 

ATT LEDA DESIGNSTRATEGI - EN HANTVERKSMÄSSIG PROCESS 

Det går att se på strategiplanering på skilda sätt (Mintzberg, 1988). Ett synsätt som funnits 

länge och fortfarande lever kvar i viss mån är det av ett managementteam som sitter i ett 

styrelserum och formulerar en handlingsplan (Mintzberg, 1988). En handlingsplan som sedan 

enligt schema ska genomföras av de anställda skriver författaren vidare. Nyckelorden i detta 

fall är rationalitet, kontroll, systematisk kontroll av konkurrenter, styrkor och svagheter vilka 

utmynnar i en färdig strategi (Mintzberg, 1988). Författaren sätter detta i förhållande till en av 

honom kallad ”crafting”-strategi. Denna strategi liknas vid hantverkande (Mintzberg, 1988). I 

de fall denna strategiplanering används krävs hängivenhet och perfektion genom ett 

detaljarbete (Mintzberg, 1988). Här är det något mindre resonerande och ”tänkande” och mer 

utvecklande genom lång erfarenhet och en intimare känsla till de produkterna som framställs 

(Mintzberg, 1988). Implementationen och formandet sammanfaller till en process av lärande 

ur vilka strategier växer fram (Mintzberg, 1988). Författaren ger genom följande citat en 

utmärkt bild av hur processer och strategier enligt ”crafting”-strategin växer fram ur tidigare 

historia och ur nuet.  

 

“At work, the potter sits before a lump of clay on the wheel. Her mind is on the clay, 

but she is also aware of sitting between her past experiences and her future 

prospects. She knows exactly what has and has not worked for her in the past. She 

has an intimate knowledge of her work, her capabilities, and her markets. As a 

craftsman, she senses rather than analyzes these things; her knowledge is „tacit‟. All 

these things are working in her mind as her hands are working the clay. The product 

that emerges on the wheel is likely to be in the tradition of her past work, but she 

may break away and embark on a new direction. Even so, the past is no less present, 

projecting itself into the future”. 

(Mintzberg, 1988; s.73) 

 

Ledare kan liknas vid hantverkare och deras strategi vid lera (Mintzberg, 1988). 

Företagsledarna sitter mellan företagets möjligheter och framtida marknadsmöjligheter skriver 

författaren. Är dessa ledare något liknande hantverkare framhåller Mintzberg (1988) att de bär 
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med sig en slags nära förståelse för materialet de har att arbeta med samt en förståelse för att 

deras historia kommer att påverka deras framtid. 

 

I stort sätt allt som skrivits om strategiarbete syftar tillbaka på en avsiktlig process 

(Mintzberg, 1988). Först tänker vi, sen handlar vi (Mintzberg, 1988). Vi formulerar, sen 

implementerar vi skriver författaren. I motsatts till detta beskriver Mintzberg (1988) 

”crafting”-strategin med krukmakarens strategiarbete som något uppkommet ur något annat. 

En idé leder till en annan tills ett nytt mönster uppkommer (Mintzberg, 1988). Arbetssättet har 

därmed förändrats och handling föregår tänkande förklarar författaren. Strategier kan därför 

uppkomma allt eftersom och/eller bli formulerade (Mintzberg, 1988). En strategi kan komma 

som ett svar på en förändring av en situation eller bli föranledd genom en process av 

formulerande följt av implementerande poängterar han vidare. Mintzberg (1988) understryker 

dock att färdiga strategier inte alltid slår ut som tänkt och smarta strateger bör inse att de inte 

alltid kan vara så smarta att de kan tänka igenom allting i förväg.  

KOMPETENS MANAGEMENT 

Företag kan genom ett starkt ledarskap, klara uttalade strategier och en stark tro på det 

strategiska värdet av kompetens som genomsyrar företagskulturen komma att leda marknader 

istället för att bli ledda (Cheese et al., 2008). När fyra kompetens management-förmågor; 

definiering av kompetensbehov, upptäckandet av kompetenskällor, utvecklandet av 

potentiell kompetens och distributionen av kompetensen (på rätt plats och vid rätt tidpunkt) 

sammankopplas med företagsstrategin och integreras med den dagliga verksamheten kan 

fantastiska prestationer uppstå (Cheese et al., 2008). Företag bör diskutera vad det är de söker 

för att kunna definiera vad det är för talang de behöver, hur de hittar denna och vilken träning 

som sedan behövs för att utveckla den (Cheese et al., 2008). Författarna förklarar vidare att 

om du ska bygga ett hus så börjar du inte bara med en ritning utan en klar förståelse för vad 

mening med byggandet är. Husets funktioner, positioner och utseende långsiktigt bör tänkas 

över innan du tar kontakt med olika experter för att slutföra din vision påtalar författarna. Alla 

beslut rörandes form och funktion kommer att ha en direkt effekt på material och processval 

(Cheese et al., 2008). Samma sak gäller med kompetens klargör författarna.  

 

Det första steget inom kompetens management är att förstå företagsstrategin och därmed 

definiera vilken kompetens som behövs inom företaget för att driva igenom det (Cheese et al., 

2008). Därefter bör de distinkta förmågorna inom företaget definieras för att kunna utvecklas 
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och kompletteras poängterar författarna. Varje företag behöver mer än en fastställande 

kompetens eller förmåga vilket oftast innebär att företaget behöver kombinera olika typer av 

talang och systematisera dessa (Cheese et al., 2008). Steg nummer två är att ta reda varifrån 

kompetensen kommer (Cheese et al., 2008). Ledaren bör i detta skede vara öppen för att ta in 

talang från många olika håll. Ju större mångfald det är på arbetsstyrka och arbetssätt desto 

bättre (Cheese et al., 2008). Att sätta samman och finna adekvat personal anses vara en av de 

viktigaste aspekterna av strategiarbetet i vilket företag som helst (Cheese et al., 2008). 

Författarna beskriver begreppet ”rightsourcing” vilket i korthet betyder en undersökning av 

alla möjliga ställen att hitta talang på, en förståelse för den metod eller bästa mixen av 

metoder för att finna dessa ställen och kompetenser som matchar strategin (Cheese et al., 

2008). Detta kräver en viss mängd kreativitet poängterar författarna. Rightsourcing innebär att 

en mängd olika beslut fattas samtidigt och bedömande av deras styrkor och svagheter görs 

simultant för att nå bästa möjliga stöd för strategin (Cheese et al., 2008). Typiska frågor som 

bör ställas enligt författarna är exempelvis: 

-Ska vi själva anställa den kompetens vi behöver eller ska vi få tag i den via 

samarbetspartners? 

-Behöver vi förmågan permanent, då och då eller med jämna mellanrum? 

-Finns det kompetenspooler som är mer eller mindre intressanta för oss? 

-Behöver kompetenskällan vi identifierat förändringar i arbete och processer för att fungera så 

effektivt som möjligt? 

-Kan vi ändra behovet av kompetens på något sätt genom att ändra affärskraven? 

 

Det tredje steget är sen att utveckla kompetenspotentialen framhåller Cheese et al. (2008). 

Detta innebär att företaget behöver se till så att personalen lär sig nya saker (Cheese et al., 

2008). Detta bildar en länk mellan uppfyllandet av företagets syfte samt strategi och 

utvecklandet av individens förmågor förklarar de vidare. Sista steget i processen medför 

distribution av kompetens (Cheese et al., 2008). Ledare med förmågan att distribuera 

kompetens anammar metoder för att matcha och koppla samman intern och extern kompetens 

där det bäst behövs (Cheese et al., 2008). Detta innebär att företaget kan möta både nuvarande 

och framtida behov samt framtida möjligheter och utmaningar (Cheese et al., 2008). De 

skapar den bästa möjliga matchningen mellan personalens kompetens och företagets behov 

(Cheese et al., 2008). ”Talent powered organisations” som Cheese et al. (2008) kallar dem 

visar en pågående ombyggnad och ständig förbättring i att kombinera och omkordinera 
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kompetens inom och utom organisationen vilket leder till ett uppmuntrande angreppssätt till 

förändring av nuvarande förhållningssätt i företaget (Cheese et al., 2008). 

ATT LEDA KREATIVA INDIVIDER 

Många företag tränar i dag sina beslutsfattare i rationellt faktaunderbyggt och metodiskt 

tänkande även om erfarna ledare på marknaden tycks använda sig av andra beslutsmetoder 

(Praesto, 2005). Rutinerade ledare grundar sina beslut på intuition påtalar författaren. 

Strategiuppställningar kan inte enbart ses som en rationell process driven av sifferanalys, utan 

ett emotionellt engagemang krävs för att kunna fängsla andra (Arun, 2005). Praesto (2005) 

fortsätter vidare att det i vår föränderliga värld inte längre räcker med att vara flexibel, 

företagen måste hela tiden ligga ett steg före sina konkurrenter. Detta innebär att beslut fattas 

om en framtid som är okänd, varför helt rationella beslut aldrig kan fattas. Bruce och Bessant  

(2002) understryker att en liknande samverkan mellan medveten och omedveten tanke även 

krävs bland designers, vilket enligt författarna kan innebära att stå framför ett fönster och 

dagdrömma vilket kan likställas med ett produktivt handlande. ”Alla aktiviteter går att 

betrakta som design så länge de rymmer någon form av intention och inte går att reducera till 

ett enbart mekaniskt utförande” (Digerfeldt-Månsson, 2009; s.49). Därför är design likt 

kreativitet inte enbart en särskild slags handlingar utan består istället av en mängd olika 

handlingar framhåller författaren. För en kreativ verksamhetsledare gäller det då att ge 

utrymme åt kreatörerna och deras skapandekraft, för att de ska kunna vara så fria som de 

behöver vara för att fungera (Zollitsch, 2003). Detta innebär att ledarens till viss del har som 

uppgift att sätta upp ramar eftersom ”den totala friheten är förlamande” (Zollitsch, 2003; 

s.29). Kreatören måste ha förhållningsramar att utgå ifrån för att förstå nyttan och avsikten 

med sitt arbete för att därmed kunna leva upp till uppdragsgivarens förhoppningar (Zollitsch, 

2003). 

 

Individer kommer att vara som mest kreativa när intresse, nytta och nöje kan kombineras och 

det finns en utmaning i arbetet i sig (Powell, 2008). Starka relationer mellan alla parter 

inblandade i processen, där alla känner sig förstådda, behövda, utmanade och simulerade 

skapar en högre grad intuitiv motivation för både anställd och klient påtalar han vidare. Då 

kreativitet ofta kräver långa processer, krävs det att de anställda ser resultat av sitt arbete, 

annars kan de utan rätt motivation komma att ge upp eller förlora sin drivkraft förklarar 

Powell (2008) vidare. Bohman och Peterson (2006) nämner att processen kopplad till design i 

ett företag är enormt viktig då den binder samman företaget. Ledandet definieras av Hughes, 
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Ginnett och Curphy (2002 se Holst och Strandberg, 2005; s.11) som ”processen att påverka 

andra i gruppen för att nå gruppens mål”, det vill säga att ledaren själv är en del av denna 

process. Därav är det oerhört viktigt att det kreativa ledarskapet innefattar feedback och 

utvärdering (Powell, 2008). Anställda har visat högre grad av kreativitet när ledaren givit 

information om utveckling, utvärdering och feedback (Wu et al., 2007). Författarna skriver 

om ledarskapet som en uppmuntrande och vårdande roll där relationen parterna emellan 

konstant bör fokuseras.  

 

Kreativa människor har visat sig vara relativt hårda både gällandes sin egen och annans 

arbete, därför blir feedback och erkännande, liksom stöd, en stor roll vid ”alstrande” av 

kreativitet (Powell, 2008). Ledare som motiverar och stöder sina anställda och uppmanar dem 

till att uttrycka sina känslor samt ger feedback på arbetet hjälper den anställda att känna 

beslutsamhet över sitt arbete och personligt engagemang på arbetsplatsen. Detta anses vara 

grogrunden för att skapa möjlighet för ett bättre kreativt arbete. En viktig del för en kreativ 

ledare blir därför att utvärdera de anställdas arbete och ge stärkande feedback (Powell, 2008).  

3.2 DESIGNSTRATEGI 

KREATIVITET, DESIGN OCH DESIGN MANAGEMENT 

Kreativitet kan inte fångas eller utvärderas genom checklistor och standardformulär (Harris, 

2009). Det är kontextuellt betingat och kommer att bli bedömt på olika sätt av olika individer 

anser hon. Harris (2009) förklarar vidare att hur du upplever något kommer att variera 

beroende på var du står. En persons kreativitet kan bli sedd som naiviteter och galenskap ur en 

synvinkel och genialitet ur en annan poängterar Harris (2009). Hur du ser på kreativitet 

kommer att vara beroende av din individuella världssyn framhåller författaren. Harris (2009) 

hävdar dock att det går att definiera och därmed generalisera kreativitet som:  

– användandet av fantasin, insikt och originalitet 

– skapandet av en ny produkt eller process 

– tillkomsten av värde på en befintlig produkt, process 

– potentialen att göra skillnad, förbättra och berika 

 

Samma breda definition går att skönja i begreppet design som vuxit sig allt större och bredare 

som koncept under de senaste åren (Digerfeldt-Månsson, 2009). Tidigare knöts 

designbegreppet till olika grupper av föremål så som produktdesign och grafisk design med 
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mera poängterar Digerfeldt-Månsson (2009). Författaren framhåller att begreppet dock har 

vidgats och innefattar idag även tjänster och experiment. Denna vidgning anses vara 

förklaringen till begreppets mångtydighet eftersom det går att applicera på så många områden 

samt att ”dess innebörd bestäms både av den kontext i vilket det ingår och av förhållandet till 

andra närliggande begrepp som konst, industri och hantverk” (Digerfeldt-Månsson, 2009; 

s.37). Design definieras bland annat med ord som att hitta på, formulera, rita, planera, att 

arrangera former och färger för ett särskilt syfte (Bruce och Bessant, 2002). Design blir 

därmed både ett substantiv (en designad produkt) och ett verb (att designa något, en process). 

Design är den målmedvetna användningen av kreativitet genomgående en innovationsprocess 

(Bruce och Bessant, 2002).  

ATT HITTA DEN INRE RÖSTEN 

”Synen på design som strategisk resurs dominerades på 1990-talet av synen på design som ett 

sätt att visualisera företagets identitet och affärsidé” (Digerfeldt-Månsson, 2009; s.42). För att 

vara konkurrenskraftig eller ens överleva på marknaden måste ett företag ha och 

kommunicera en klar företagsidentitet (Bruce och Bessant, 2002). Företagets ”inre” röst ska 

uttrycka det unika och differentiera företaget på marknadsplatsen (Bruce och Bessant, 2002). 

Denna företagsidentitet kopplas idag samman med varumärkesbegreppet till så stor 

utsträckning att de två är synonyma (Digerfeldt-Månsson, 2009). Varumärkesbegreppet är ett 

”paraplybegrepp” som innefattar hela organisationen förklarar hon och är idag vägledande för 

designarbetet. Det kan till och med sägas ha slukat design och form och är i stor utsträckning 

design idag (Digerfeldt-Månsson, 2009).  

DESIGN SOM VARUMÄRKESFÖRMEDLARE 

Marknadsföringen måste arbeta med och efter designen inom företaget (Bruce och Bessant, 

2002). Företaget bör då för att utvecklas själva ha en tydlig bild över sin profil vilken ska 

kommuniceras inom företaget för att upplevas som äkta (Bruce och Bessant, 2002). Den 

visuella framställningen av ett företag har en roll i att spegla vad organisationen står för och 

hur de förväntas agera accentuerar Bruce och Bessant (2002). Men designen har också en 

förmåga att förse produkter med ”estetik, emotionell och symbolisk attraktionskraft” 

(Digerfeldt-Månsson, 2009; s.53). Design och form ses därför som en varumärkesförmedlare 

och likställs många gånger med ett visualiseringsverktyg inom varumärkesstrategin 

(Digerfeldt-Månsson, 2009). Individer tolkar de meddelande som sänds ut och bygger en 

image av vad de hör, ser, upplever och lär om organisationen (Bruce och Bessant, 2002). 
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Därför måste meddelandet som sänds ut vara tydligt för att det inte ska kunna missuppfattas 

och därmed upplevas som falskt av individen (Bruce och Bessant, 2002). Att förminska gapet 

mellan företagets profil och dess image är en konstant utmaning för företaget understryker 

Bruce och Bessant (2002).  

DESIGN SOM IDENTITET OCH PROFIL 

Företagets identitet relaterar till kulturella frågor (Bruce och Bessant, 2002). Det är företagets 

inre kulturella symboler inbäddade i sociala konstruktioner och mening som visas upp i 

varumärke och design (Bruce och Bessant, 2002). Organisationer har en historia och 

kollektiva minnen som kan påverka deras identitet (Bruce och Bessant, 2002). Vissa företag 

lägger stor stolthet i denna historia vilket innebär att den utgör ett kärnvärde av deras identitet 

(Bruce och Bessant, 2002). Företagsidentiteten kan därav anses spegla; 

▪ Vem företaget är som organisation (kärnverksamhet, strategiskt upplägg samt karaktären av 

företaget) 

▪ Vad som gör företaget unikt (konkurrensfördelar, företagskultur, värderingar)  

▪ Företagets syfte och ursprung (mission, vision och historia) 

▪ Vart organisationen är på väg och vem man vill vara (Bruce och Bessant, 2002) 

 

Företagets profil syftar till de unika aspekter vilka kopplas till identitet som kommuniceras 

internt och externt (Bruce och Bessant, 2002). Profilen inkluderar alla de visuella 

beståndsdelar som bär dessa unika egenskaper (Bruce och Bessant, 2002). Designprocessen är 

en viktig del av detta (Bruce och Bessant, 2002). Dessa visuella komponenter kan 

kategoriseras i fyra grupper förklarar Bruce och Bessant (2002) vidare. 

▪ Produktdesignen, kärnprodukten 

▪ Informationsdesignen, alla visuella medel som stödjer identifikationen av företaget och 

produkten 

▪ Miljödesign, den miljö och omgivning där produkten produceras och säljs 

▪ Beteende hos personalen (Bruce och Bessant, 2002) 

STRATEGIBYGGANDE KOMPONENTER 

Cheese et al. (2008) frågar sig hur ett företag kan bestämma vilken talang som behövs för att 

upprätthålla de välavgränsade förmågor som de står för och samtidigt veta vilka processer och 

system som behövs för att styra dem, utan att börja med en vision och strategisk plan. 

Komponenter som kräver extra eftertanke i dessa visions- och strategibyggande fall är 



 

26 

ledarskap, kritiska förmågor, organisationsform och kultur (Cheese et al., 2008). Ledarskap 

nämns som en viktig del för att verkställa strategin (Cheese et al., 2008). Författarna påtalar 

att kritiska förmågor är den personal och dess förmågor som särskiljer företaget från andra, 

vilka måste förstås för att kunna sättas samman på rätt sätt (Cheese et al., 2008). 

Organisationsformen handlar om att sätta samman förmågor och strukturera företaget så att de 

bästa kombinationerna framkommer (Cheese et al., 2008). Författarna påtalar vidare att 

kulturen, vilken definieras som de delade värderingarna inom företaget, spelar en roll i 

struktureringen och har effekter för hur människor arbetar och hur beslut tas (Cheese et al., 

2008). Dessa fyra komponenter, ledarskap, kritiska förmågor, organisationsform, kultur, 

kommer att påverka hur individer styrs, utvecklas och arbetar ihop samt kommer att influera 

hur de delar med sig av sin kunskap och samarbetar (Cheese et al., 2008). Detta kommer med 

andra ord att styra den ”mänskliga strategin” betonar de.  

DEN KREATIVA GRUPPEN 

En organisations utveckling är beroende av företagets medarbetare och deras kompetens. 

Dessa personer måste blandas för att bästa effekt ska nås (Bakka et al., 2006). Detta påvisas 

genom att den effektiva gruppen består av medlemmar som innehar olika kompetenser (Bakka 

et al., 2006). Interaktionen mellan ledaren, dennes personlighet, position och expertis 

kombineras med medarbetarna, deras värderingar, normer, motivation och samarbetsförmåga 

samt situationen och/eller miljön och uppgift (Holst och Strandberg, 2005). 

 

Företagsledningen bör lägga energi på att utveckla personalens olika talanger i förhållande till 

varandra (Azadegan et al., 2008). Den viktigaste ledarskapsinsikten för organisatorisk 

framgång innehåller framför allt förmågan att kunna sätta samman effektiva team med 

möjligheten att samarbeta över gränser (Harris, 2009). Författaren fortsätter vidare att den 

kreativa ledaren därmed sätter tonen, klimatet och förutsättningarna för kreativiteten att växa 

inom organisationen. Detta betyder i de allra flesta fall borttagandet av strukturella och 

kulturella barriärer som förhindrar att människor arbetar, lär av varandra och inspireras genom 

dialog (Harris, 2009). Kreativitet kan då i grova drag ses som en biprodukt av professionellt 

samarbete, dialog och meningsskiljaktigheter (Harris, 2009).  

 

Dagens företag byggs främst upp av två faktorer; immateriella och materiella tillgångar 

(Azadegan et al., 2008). Till en av de viktigaste icke påtagliga resurserna hör 

innovationsförmågan som rätt utnyttjad, det vill säga kopplad till produktions och 
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utvecklingssidan, kan innebära lägre kostnad och högre intäkt för företaget (Azadegan et al., 

2008). Innovationsförmågan kopplas enligt författarna till “creative cognition” (Azadegan et 

al., 2008; s.1) vilken motsvaras av en kreativ tankeutveckling hos personalen. 

Personalresursen spelar därav en central roll i företagets utvecklingsförmåga (Azadegan et al., 

2008). Kreativitet är livsviktigt för ett företags utveckling, speciellt inom branscher där 

organisationen ständigt måste introducera nyheter på marknaden för att hålla sig levande (Wu 

et al., 2008). Att stimulera och engagera de anställda i kreativt arbete räknas därför som en 

nödvändighet (Wu et al., 2008). Denna kreativitet kan utvinnas genom att antingen hyra in 

adekvat personal eller arbeta med intern personalutveckling (Azadegan et al., 2008). 

 

När kulturen är intressant använder vi den, utvecklar den och låter den leva vidare 

(Regionförbundet, 2006). Kulturen bärs vidare genom individer, företag och organisationer 

vilka gynnar varandra skriver de. Ju fler som bär intresset vidare desto större och djupare blir 

möjligheterna och utrymmet för utveckling (Regionförbundet, 2006). Utveckling och 

uppbyggnad av ett nätverk inom design är då ett redskap för att sprida kunskap och kontakter 

inom designområdet (Regionförbundet, 2006). 

3.3 FÖRETAGSAMHET 

DESIGN OCH FÖRETAGANDE 

När produktlivscykler blir kortare och produktutveckling blir en mer frekvent aktivitet inom 

organisationen förväntas företagen uppfatta förändring på marknaden snabbare (Azadegan et 

al., 2008). I den allt mer konkurrenstäta och föränderliga marknaden har kreativitet gått från 

att vara enbart kopplat till innovationsarbete, till att vara en grundläggande del i ett företags 

överlevnad och framgång (Powell, 2008). Detta innebär en vidare inställning till 

administration av organisationsförändring och omvärldsanalys för ledaren (Powell, 2008). 

Azadegan et al. (2008) påtalar att ledaren vid dessa fall kan dra fördel av att tänka mer likt en 

designer, det vill säga kombinera sitt konceptuella direktörsförhållningssätt med ett mer 

kreativitetsbaserat problemlösningssätt, vilket då ska utmynna i något kallat ”designtänk” 

(Azadegan et al., 2008; s.2). Ett designprojekts framgång avgörs av hur väl ledaren lyckas 

samordna design med andra aktiviteter såsom marknadsföring, teknologi och tillverkning 

(Bohman och Peterson, 2006). Ett kombinerat tankesätt bestående av en slags 

designkreativitet och managementsystematik kan ses som en metod för hur organisationer kan 
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nå tekniska, ledningsmässiga och strategiska fördelar i att bedriva och hantera förändring 

fortsätter Azadegan et al. (2008) vidare. 

 

Den finansiella ledningen baseras till största del på två viktiga faktorer (Bruce och Bessant, 

2002). Det första kan kopplas till inom vilken priskategori företaget kan hålla sig i förhållande 

till kvalitén. Spelar priset inte någon större roll för kunden kommer den finansiella ledningen 

inte att ha en så framträdande roll i utvecklingsprocessen (Bruce och Bessant, 2002). Den 

andra parametern är kopplad till organisationsstrukturen och kulturen inom organisationen. 

Strukturer, system och ledarskapsstil inom företaget kan exempelvis uppmuntra rotation i 

företaget för att de anställda ska få en helhetskänsla för processerna som styr företagets 

riktning. Den ekonomiska delen av designprocessen kan komma att underlättas om ledningen 

har en inblick i de pratiska processerna och om designern i sin tur har en förståelse för ”profit 

management” (Bruce och Bessant, 2002; s.169).  

 

Hård konkurrens och svårigheter att behålla och bevara intellektuell kompetens har tvingat 

innovativa företag att förutsäga och designa för marknadsbestämda prisnivåer snarare än att 

lägga marginaler på kostnader (Bruce och Bessant, 2002). Författarna anser att prisbaserad 

konkurrens måste förutses och läggas in i konceptdefinitionen och företagets designprocess 

för att det ska lyckas hålla sig konkurrenskraftigt genom produktegenskaper under en längre 

tid. Bruce och Bessant (2002) poängterar vidare att när väl designen är bestämd är den 

besvärligt att ändra på, varför kostnadseffektivitet och planering av kostnader bör röra 

företagets alla avdelningar från första början. Produktportfolion, teknologin, företags- och 

konkurrensstrategier med mera bör då utgå från designen framhåller de. Ledningen bör 

informeras tidigt i designprocessen rörandes kostnader och värdet av att behålla en 

designflexibilitet för att kunna möta förändring vilket är en viktig aspekt för framgång  

(Bruce och Bessant, 2002). Konsumentens önskemål gällandes prestanda, pris och design 

måste därför balanseras mot kostnader och lönsamhetskrav (Bruce och Bessant, 2002).  

 

Brilliant design kan ur en synvinkel ses som värdelös om den inte kan produceras och säljas 

(Bruce och Bessant, 2002). Det besvärliga ligger många gånger i att kommunicera värdet av 

designen för de som är mer intresserade av produktionskostnader och vinst skriver författarna 

vidare. Arbetet med att reglera produktportföljer och beslut om var resurser ska investeras, för 

att design och utveckling ska fortlöpa så optimalt som möjligt, vilar i mångt och mycket på 
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organisationsstrukturer vilka då inte kan baseras på en överdriven försiktighet vad gäller 

innovation (Bruce och Bessant, 2002). 

DESIGNKONSUMTION 

Konsumtionssamhällets produkter har gått från ett teknikfokus till ett estetikfokus (Digerfeldt-

Månsson, 2009). Författaren påpekar att produktens utseende har en stor betydelse i alla 

sammanhang, allt ifrån kläder till tvättmaskiner berörs av estetiken, och vardagslivet har 

estetiserats påvisar hon. Digerfeldt-Månsson (2009) nämner vidare framväxten av ett nytt 

lyxbegrepp, där lyx inte bara innefattar status utan även estetik, ekologi och etik och där ett 

sökande efter en djupare mening ligger i fokus snarare än tingens yttre mening. Det blir 

designprocessens ”ursprung ur hantverk, konst och visuella spår som gör att de värderingar 

som den är bärare av skiljer sig från traditionella managementvärderingar” (Digerfeldt-

Månsson, 2009; s.58). Haug (1975 se Digerfeldt-Månsson, 2009) framhåller att estetiken kan 

upplevas ha uppkommit som en separat säljfunktion inom industrin. Författaren poängterar att 

ytan successivt har brutit sig loss från varans bruksvärde. Det är produktens estetiska löfte 

som är intressant och försäljningsställen, emballage och reklam får fokus för att fascinera och 

fängsla människor påvisar han. Lake och Lunde (2008) skriver att produkter med starka 

emotionella funktioner många gånger tilltalar människan då våra emotionella behov har visat 

sig ha en stark effekt på vårt beteende. “Attractive things work better” skriver författarna 

vilket de sedan förklarar med att människans rationella problemlösande förmåga väsentligen 

influeras av våra känslor. 

 

Digerfeldt-Månsson (2009) nämner vidare vikten av att företag ser faktumet att det inte bara 

är producenten som förser en vara med värde utan det gör även konsumenten, varför dennes 

önskemål och värderingar bör tas under noggrant beaktande. I en värld som blir allt mer 

påverkad av mode och differentiering letar individen efter produkter skapade efter deras 

behov (Bruce och Bessant, 2002). Författarna poängterar att priset under en lång tid varit 

något som använts som en kvalificeringsfaktor, något företagen bara var tvungna att ha annars 

tittade inte folk på produkterna som erbjöds. Allt eftersom har förutsättningarna dock 

förändrats och andra faktorer har blandats in så som kvalitet, något människan idag förväntar 

sig av en vara (Bruce och Bessant, 2002). Folk letar istället efter pålitlighet, nya och 

spännande egenskaper och uthållighet förklarar Bruce och Bessant (2002) vidare.  
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

I denna del av uppsatsen kommer vi att sammanställa teorierna från 
föregående kapitel med det intervjumaterial vi samlat in under våra 
samtal med respondenterna. Vi inleder avsnittet med en kort 
återpresentation av våra respondenter. När det gäller bröderna Gill 
hänvisar vi till dem som bröderna Gill, eller genom att använda 
respektive förnamn. Analys och slutsatser har vi valt att blanda för att 
enklare kunna se samband och redovisa dessa. Intervjumaterialen 
återfinns i bilagan. 
 
 
 
Abelsson, Carina  - Örsjö  Marknad och försäljning 

Gill, Per  - Zero VD 

Gill, Thomas  - Zero Produktions och utvecklingschef  

Hjalmarsson, Roland  - Örsjö VD 

Nolendorfs, Andris  - Zero  före detta VD  

Svensson, Gunnel  - Bsweden Design Manager  

Mohlin, Erik - Svensk form Vice ordförande Smålandsstyrelsen 

4.1 LEDARSKAP 

LEDARSKAP SOM SAMORDNARE 

Digerfeldt-Månsson (2009) tar upp begreppet design som hon framhåller har vuxit sig 

starkare och starkare under de senaste åren. Design innefattade tidigare enbart olika grupper 

av föremål så som exempelvis grafisk design men begreppet har vidgats och innefattar idag 

även tjänster och experimenterande (Digerfeldt-Månsson, 2009). Design definieras med satser 

som att formulera, rita, planera och arrangera färg och form för ett särskilt syfte (Bruce och 

Bessant, 2002). Redan nu ser vi hur designbegreppet kan sägas innehålla väldigt mycket 

vilket därmed innebär att många olika uppgifter kan kopplas till begreppet. Företagsledarna 

som vi varit i kontakt med har uppvisat en stor bredd på uppgifter som ingår i deras 

arbetsprocess. Där designandet i form av produktutveckling, i alla fall utom med Bswedens 
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Design Manager Gunnel Svensson som även är designer, inte ingått som en praktisk syssla för 

dem. Svensson säger att Design Management handlar om så mycket olika saker som alla ska 

stämma överrens och förstärkas av varandra. Det svåra ligger i att bli professionell på alla 

punkter förklarar hon. Ledarens främsta uppgift i dessa företag har visat sig vara att samla in 

och göra kopplingar mellan olika system, personer och krav. Just förmågan att sätta samman 

effektiva team som kan samarbeta över gränser är något Harris (2009) tar upp som en 

avgörare för organisatorisk framgång. Ledarskapet i belysningsföretagen har även visat sig ha 

en framträdande roll genomgående företagen då ledarna är inblandade i allt ifrån den 

finansiella ledningen, till marknadsföring och produktion.  

LEDNING OCH FÖRETAGSAMHET 

Svensson beskriver att design utöver form bland annat innefattar analys av företagsbehov och 

förståelsen av kostnadsnivåer med mera. Spelar priset ingen större avgörande roll för kunden 

kommer den finansiella ledningen inte ha en så framträdande roll i utvecklingsprocessen 

(Bruce och Bessant, 2002). Thomas Gill poängterar att kunden vill ha mer, men att det 

samtidigt inte får kosta mer. Vi ser hur företagsamheten visat sig tidigt i designprocessen, där 

ledare från alla tre belysningsföretagen tagit upp lönsamhetskrav och säljvolym som viktiga 

aspekter att ha under beaktande både i designstrategi och designprocess. Ett visst mått 

ekonomi och teknologi bör därför ingå i kommersiell design vilket vi valt att kalla den typ av 

design som pågår inom belysningsföretagen. Vi tror att det för designern gäller att inte låta sig 

uppslukas av de ovan nämnda ekonomi- och teknologiaspekterna allt för mycket. Eftersom 

belysningsföretagen är beroende av den utomstående fria designerns kreativitet för att kunna 

uppfattas som ett nyskapande och spännande belysningsföretag. För ledaren i sin tur gäller det 

som sagt att kunna kombinera, definiera, upptäcka och distribuera kompetensen som designer 

och företag besitter för att på så sätt ta tillvara på designerns kreativitet på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Holst och Strandberg (2005) talar om ledandet som en process utformad för att 

påverka en grupp att nå ett utsatt mål, vilket i belysningsföretagen har visat sig vara att 

utveckla lönsam, funktionell designarmatur.  

KOMPETENS MANAGEMENT 

Cheese et al. (2008) hänvisar till begreppet kompetens management som en mall för förståelse 

av vilken företagets konkurrensfördel är. Ledaren behöver till att börja med, steg ett, en 

förståelse för sin strategi för att vidare kunna definiera vilken kompetens som behövs i 

företaget (Cheese et al., 2008). Thomas Gill poängterar att de vill ha design som ”sticker ut”, 
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Hjalmarsson talar om en ”varm skandinavisk design” och Svensson beskriver sin strategi på 

ett likartat sätt med begreppet ”skandinavisk design”. Det är utifrån dessa definitioner, vilka 

ledarna kopplar till sin företagsprofil, de väljer design och därmed den kompetens de behöver 

i form av designers. Även om vi fått känslan av att dessa tre företag på så sätt skulle vara fria i 

sitt val av kompetens så har Bsweden och Örsjö Belysning en relativt stark begränsning i vad 

som fungerar i vardera verksamheten då de talar om att ny design måste passa in med tidigare 

alster och därmed i deras profil. Zero har en något mindre tydlig begränsning då de som Per 

Gill själv uttrycker det kan göra lite som de vill eftersom de inte har någon egen produktion 

och har en profil som Nolendorfs beskriver som överraskande och oberäknelig.  

  

Kompetens management innefattar även processen att ta reda på varifrån kompetensen 

kommer, steg två (Cheese et al., 2008). Företag bör vara öppna för olika källor och blanda 

kompetenser från olika håll (Cheese et al., 2008). Ledarna för belysningsföretagen har alla 

beskrivit ett öppet förhållningssätt till vart kompetensen kan komma att hittas. Svensson, 

Nolendorfs och bröderna Gill talar om att hålla ögonen öppna och titta på designers som inte 

arbetat med armatur tidigare och att generellt sätt hålla ett öga på marknaden. Alla 

respondenterna nämner dock att de har en bestämd pool med designers kopplat till företaget 

som de har kontinuerlig kontakt med och i första hand diskuterar nya projekt med. Vi tror att 

dessa designpooler byggts upp framförallt på grund av att personliga relationer förenklar 

designprocessen och inte på grund av, vilket skulle kunna antas som, ledarens obenägenhet till 

att finna nya designers och därmed nya vägar att utvecklas. Vi tror ledarens roll som bollplank 

kan ha med detta upplägg att göra. En närmare relation ledare och designer emellan 

underlättar med största säkerhet givande och tagande av information, då de känner varandra 

och vet hur den andra personen arbetar. Processen genomgående produktutvecklingen bör 

därför underlättas eftersom de känner till varandras styrkor och svagheter anser vi.  

 

Ledare som ger feedback hjälper de anställda att känna beslutsamhet över sitt arbete och leder 

till engagemang vilket skapar möjlighet för ett bättre kreativt arbete (Powell, 2008). 

Ledarfeedback blir därför extra viktigt för en kreativ ledare (Powell, 2008). Nolendorfs 

berättar att designern vill bli ledd, de vill få feedback och diskutera sina skisser, ”De vill veta 

vad jag tycker i samtalsform” säger han. Hjalmarsson menar att designern helst inte vill bli 

ledd utan vill ”styra och ställa och göra lite konstverk” och att han som ledare måste styra upp 

designern i dessa fall. Abelsson berättar vidare att Örsjö Belysning vid projektstarter utgår 

från en viss mängd förhållningsregler eller ramar till designern. Abelsson förklarar att 
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designprocessen oftast inleds med att företaget exempelvis talar om att de ”letar efter en 

golvlampa och vi vill att det ska vara den tekniken, vi vill att den inte får kosta mer än så 

mycket, vi talar om lite vad det är vi är ute efter”. Vi kan här se en koppling till Zollitsch 

(2003) som skriver att det för en kreativ verksamhetsledare är viktigt att ge utrymme åt 

kreatörerna och deras skapandekraft för att de ska vara så fria som de behöver vara för att 

fungera. Detta innebär enligt författaren att ledaren till viss del måste sätta upp ramar eftersom 

”den totala friheten är förlamande” (Zollitsch 2003; s.29). Samma totala frihet tror vi kan vara 

minst lika förlamande för ledare och företag då oändliga möjligheter snarare skapar förvirring 

och osäkerhet än något annat. Därav har ledarna försökt att ruta in sitt företagande så gott de 

kunnat med en klar företagsidentitet kopplad till bland annat funktionsperspektivet som 

samtliga respondenter tagit upp. 

 

Thomas Gill talar om att deras designers är så kreativa i sig själva så de klarar sig på egen 

hand. Per Gill påtalar vidare att hade det funnits anställda designers på företaget hade det 

kanske sett annorlunda ut ”för då måste du kanske motivera dem för att få dem att arbeta på 

ett bra sätt”. ”Våra designers är fristående och arbetar på royalty och är de inte aktiva så blir 

det ju ingenting utan då kanske vi arbetar med någon annan istället, så det är liksom lite upp 

till dem” förklarar Thomas Gill. Eftersom designern i dessa fall är en utomstående part tror vi, 

precis som bröderna Gill nämner, att de inte på samma sätt har begränsningar då de inte 

påverkas av någon företagskultur på samma sätt som en inomstående anställd kan göra. 

Genom att enbart använda sig av in-house kompetens är det lätt att hamna i ett fack. Det vi 

har bevittnat i dessa företag tror vi kommer bli vanligare eftersom anställningsformen ger 

både individ och företag möjlighet att utvecklas vilket vi tror passar dagens individualistiska 

samhälle. Alla våra respondenter har dock talat om ett relativt nära samarbete då ett projekt 

satts igång och att de då diskuterar lösningar och design på en mer eller mindre daglig basis 

med designern.  

 

Vi kan i och med denna studie se hur ledarnas syn på feedback till viss del kan länkas 

samman med företagens profil. Företagen som har en tydligare definierad produktfamilj det 

vill säga Örsjö Belysning och Bsweden har tydligare riktlinjer för sina designers och visar en 

större ledning av designern. Zero som däremot öppet påtalar att de inte vill leda sina designers 

för att slippa riskera att hamna i ett definierat fack kommer därför att ha en låg påverkan på 

designern. Bröderna Gill påtalar dock att viss påverkan på designern har deras ledarskap. 

”Man kan väl säga att om formgivaren säger att den [armaturen] alltid ska vara gul så blir det 
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ju aldrig så utan marknaden kräver ofta en viss färg eller vad det nu kan vara och styr den”. 

Ännu en gång kommer marknaden och den affärsmässiga delen av företagandet in där 

marknaden kan ses som en ledare av design. Det är ledaren i sin tur som kan ses som den 

sammankopplande länken mellan designern och marknaden där han tolkar vad det är som 

eftersöks och därför behöver utvecklas varför ledarskapet alltid kommer att påverka 

designprocessen så länge designern är kopplad till företaget på detta vis anser vi. Vi ser därför 

att i detta fall formas design av företag och inte tvärtom.  

 

Det tredje steget inom kompetens management innebär att utveckla kompetenspotentialen 

(Cheese et al., 2008). Vad gäller våra respondenter så tycker vi oss se att de framför allt 

arbetar med en slags organisatorisk kompetensutveckling där individens del i helheten 

understryks. En organisations utveckling är beroende av företagets medarbetare och deras 

kompetens, vilken bör blandas för att bästa effekt ska nås (Bakka et al., 2006). Ledningen i 

belysningsföretagen kan ses arbeta med att utveckla kopplingen som de olika parterna inom 

och utom organisationen har till varandra. Hjalmarsson talar om möten där alla avdelningar 

diskuterar projekt utifrån sina olika kunskaper, Per Gill talar om att underleverantörerna har 

lärt sig ”deras tänk” och Svensson talar om att designhögskolan börjat förstå vikten av att lära 

designeleverna att se på de ekonomiska aspekterna av design och göra företagsanalyser för att 

se till företagens behov. Denna organisatoriska kompetensutveckling som inbegriper både 

intern och extern kompetens kopplar vi därmed till det sista steget inom kompetens 

managementstegen. Detta sista steg rör distribution av kompetens, där sammankopplandet av 

intern och extern kompetens kan ses som företagets väg mot att kunna möta både nutida och 

framtida möjligheter och utmaningar (Cheese et al., 2008). Detta är ett av de mest 

framträdande dragen hos belysningsföretagen. Deras framgång vilar som Bröderna Gill 

uttrycker det på att hitta rätt designer och sedan koppla denne till företagets kompetens i 

övrigt. Nolendorfs sammanfattar det med ”hela vår grundidé vilar på design, vi har byggt allt 

på det här designintresset, alltihop står och faller på design”.  

KREATIVT LEDARSKAP 
Harris (2009) förklarar att kreativitet är kontextuellt betingat och kommer att bli bedömt på 

olika sätt av olika individer. Hur du ser på kreativitet kommer att variera beroende på din 

individuella världssyn och på var du står skriver hon. Harris (2009) framhåller dock att 

kreativitet kan definieras som: 

– Användandet av insikt och originalitet 
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– Skapandet av en ny produkt 

– Tillkomsten av värde på en befintlig produkt 

– Potentialen att göra skillnad, förbättra och berika  

 

Tittar vi på ovanstående definitioner av kreativitet tycker vi oss kunna urskilja två linjer av 

kreativitet, kreativitet som nyskapelse och kreativitet som vidareutveckling. Den första typen 

av kreativitet, sammanställd av de två första definitionerna här ovan, kopplar vi till designern 

och dennes vilja att utveckla mot det okända och oväntade för att därmed skapa värde. Den 

andra typen, sammanställd av de två nedre definitionerna ovan, kopplar vi till företagsledaren 

som med givna förutsättningar vill utveckla mot kända mål och därmed skapa värde. Dessa 

två typer av kreativitet sammanlänkas dagligen i belysningsföretagen och är, anser vi, 

beroende av en ömsesidig förståelse av den andra partens synvinkel.  

 

De flesta av ovanstående kännetecken av kreativitet går att koppla samman med våra 

respondenter, och framför allt deras sätt att leda design. Svensson nämner exempelvis att även 

om produkterna som produceras ska passa in i det existerande sortimentet så ska produkten ha 

ett nyhetsvärde och helst ska du inte sett eller gjort det förut säger hon. Ledaren utgår här 

ifrån det kända för att utveckla det okända, det vill säga, hon blandar de två typerna av 

kreativitet. Svensson påtalar vidare att hon vill att hennes produkter ska passa in i en redan 

befintlig hemmiljö samtidigt som armaturen ska berika hemmet med något nytt, komma med 

nytt värde till miljön. Vi ser ännu en gång att respondenten talar om designen från två håll 

som ska sammankopplas för att förstärka och berika. En något annorlunda approach ser vi hos 

Zero och bröderna Gill där kreativitet som nyhet och innovation kan uppfattas fått övertaget 

även om det begränsas, något ledaren med största sannolikhet planerar utifrån. Nolendorfs 

talar om sitt arbetssätt som ledande och aldrig ”main-stream”. Han förklarar att företaget 

aldrig går på trender utan arbetar efter sin egen vision. Han beskriver ett slags självförtroende 

som han och företaget haft sen uppstart vilket gjort att de vågat ta chanser. Samma 

självförtroendebegrepp tar även Bruce och Bessant (2002) upp och talar om designen som en 

källa till detta, då ett självförtroende inom formgivning och dess styrning hjälper företag att 

bevara innovation samt influera den långsiktiga framgången. Vad designledning handlar om 

enligt oss är då egentligen sammankopplandet av det väntade med det oväntade vilket kräver 

ett visst mått chansning och självförtroende samt planering och strategiarbete så att 

organisation, produkt och process kan sammanfogas mot ett gemensamt mål.  
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Ser vi vidare på Harris (2009) beskrivning av det kreativa ledarskapet så kopplar hon det till 

ett servande ledarskap med uppgift att koppla samman människor, idéer och olika sätt att 

tänka. Även dessa tecken på kreativt ledarskap har vi lagt märke till hos våra respondenter 

även om ingen av dem uttalat kallat sig för kreativ ledare. Bröderna Gill förklarar att deras 

ledarskap bygger på att de ska finna rätt designer för företaget och att det är kopplingen 

mellan designern och den tekniska biten som bygger företaget. Hjalmarsson lämnar vid 

intervjutillfället ett exempel på ett lyckat sammanblandande av olika människor vid ett 

produktutvecklingstillfälle där två helt olika typer av personligheter sammankopplats och lett 

till ett ”jättebra” resultat säger han. Detta visar fördelarna med korsbefruktning av olika 

synsätt förklarar Hjalmarsson vidare.  

 

Det kreativa ledarskapet bör grunda sig i nya möjligheter genom utmaningar på arbetsplatsen 

istället för att stå opåverkat (Harris, 2009). Det gäller alltså för ledaren att våga släppa sina 

normer och arbeta utanför trygghetszonen konstaterar vi. Hjalmarsson påtalar att detta är extra 

viktigt i kreativa organisationer och att en ledare inte kan vara fyrkantig i sitt tänk. Nolendorfs 

anställer personer som kan arbeta självständigt och som är ansvarsfulla säger han. För att 

stimulera diskussioner vill han inte ha ”ja-sägare” utan vill ha personer ”som säger vad de 

tycker” vilket han respekterar som ledare. Han nämner samtidigt att trots att han och företaget 

tagit risker med designers och olika projekt så har de inte varit rädda, utan att de istället har 

sett sig berikade med erfarenheter genom sitt risktagande. Hade de inte vågat ta risker och 

unnat sig ”att rita utanför linjerna” hade de inte varit där de är idag påpekar han vidare. 

Abelsson talar även hon om vikten av att våga. Just förändringsdrivet och en positiv 

inställning till nytänkande ser hon som grundpelarna i ett ledarskap av kreativ verksamhet. 

Genom att vara positiv och tro att detta klarar vi kommer man långt klargör hon. Ledaren 

måste se framåt och försöka hitta de saker som han inte gjort förut, ”vi måste titta på vad vi 

kan komma med som är lite nytt” säger hon.  

ÖPPENHET 

Hjalmarsson påtalar att alla anställda och inblandade parter ska förstå vad beslut grundar sig 

på något som kan liknas vid Powels (2008) koncept ”Corporate Alignment”. Detta begrepp 

innefattar en tro på att tydliga företagsmål bör delges de anställda samt att en vertikal 

kommunikation gällande företagets mål och strategiska vision ger de anställda en förståelse 

och en chans att reagera på nya idéer, vilket ska aktivera kreativiteten (Powell, 2008). Istället 

för att peka med hela handen försöker Hjalmarsson motivera och inspirera sina anställda 
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genom att bjuda in dem i helheten vilket kan ta mer tid och gör beslutsprocessen trögare men 

har i slutändan visat sig innebära att när beslut väl tas så är produkten väl genomgången.  

 

Hjalmarsson fortsätter vidare på öppenheten med att konstatera att de inte har några 

hemligheter för varandra inom företaget och att alla ska vara med på månadsmötet och ta del 

av företagets olika aspekter. Detta obligatoriska månadsmöte kan till viss del kopplas samman 

med Bruce och Bessants (2002) syn på hur strukturer, system och ledarskapstil i förhållande 

till hur den finansiella ledningen kan komma att påverkas. Författarna skriver att rotation 

inom företaget kan underlätta en helhetsförståelse för de processer som styr företagets 

riktning för de anställda. Rotationen ska ge en helhetskänsla för de olika delarna i företaget 

och hur de hänger ihop menar de. Även om en faktisk arbetssysslorotation inte är vad som 

sker i Örsjö så påtalar Hjalmarsson och Abelsson att alla får en inblick i de övriga delarna och 

en känsla av vad som händer i företaget vid dessa gemensamma möten. Vilket vi vill likställa 

vid en, något vi skulle vilja kalla, mental rotation. Denna mentala rotation går även att koppla 

till den innovativa process som Diegerfeldt-Månsson (2009) menar karaktäriseras av en inte 

helt klar koppling mellan mål och metod. Genom att försöka samla sin kompetens kring ett 

och samma problem kan den något dimmiga vägen mot färdig produkt klarna eftersom alla på 

ett tydligt och direkt sätt kan koppla sin egen del i helheten till problemets lösning och då 

påvisa vad som skulle kunna ändras från deras och annans sida för att fungera menar vi. Den 

innovativa processen har inte en helt klar koppling till målet (Digerfeldt-Månsson (2009). Vi 

kan då se att genom involverandet av alla anställda, även de som inte har en rationell koppling 

till problemlösningen, kan företaget nå målet på ett mer innovativt sätt och därmed utvecklas 

både på ett organisatoriskt och individuellt plan. Denna möjlighet ges i och med att företagen 

arbetar med kreativ verksamhet som vi kopplar samman med inte helt rationella processer. 

 

Abelsson förstärker betydelsen av att, ”alla ska veta så mycket om företaget”, då hon 

framhåller att det blir roligare att arbeta i ett företag där du har insyn i vad som händer, istället 

för att bara sitta på din plats och inte veta någonting. Genom att koppla affärsstrategi till 

kompetensen i företaget kan ledningen på ett smidigare sätt förstå vilken konkurrensfördel 

företaget har (Cheese et al., 2008). Engagemanget som ligger i att ledaren och organisationen 

bjuder in de anställda att ta del av helheten kan anses vara positivt tror vi, då 

strategiuppställningar inte enbart kan ses som en rationell process driven av sifferanalys, utan 

att ett emotionellt engagemang krävs för att kunna fängsla andra (Arun, 2005).  

 



 

38 

Att kommunicera ut, som Powell (2009) framställer det, företagets mål och strategiska vision 

ger de anställda en förståelse och en möjlighet att ge sin syn på nya idéer vilket aktiverar 

kreativiteten framhåller författaren. Svensson visar prov på ett liknande förhållningssätt till 

ledarskapet och organisationen. Hon vill försöka skapa en platt organisation där alla tar ansvar 

för sin del i helheten påvisar hon. Svensson förklarar att hon vill att alla ska vara mer 

delaktiga i besluten och veta vad som händer i företaget för att de på så sätt ska kunna svar på 

frågor om det mesta. Bröderna Gill arbetar även de med diskussioner och är närmare ”golvet” 

när de ska lösa saker berättar Thomas Gill. Det är en öppen process där alla får tala och säga 

sin mening förklarar han. Kreativitet kan i grova drag ses som en biprodukt av professionellt 

samarbete, dialog och meningsskiljaktigheter (Harris, 2009) vilket vi ser tecken på inom 

belysningsföretagen. Nolendorfs är egentligen den enda som påtalar en viss motvilja till 

grupptänk och samarbete av det ovan nämnda slaget. Han förklarar det med att om du startar 

ett företag och det finns begränsat med tid och resurser så blir det ingen tid över för prat och 

det sociala. Han påtalar att eftersom han och hans kompanjon vid uppstarten av företaget 

kompletterade varandra så bra, så behövdes det egentligen inga möten där det skulle 

diskuteras fram och tillbaka. De hade ansvar för det område de kunde bäst helt enkelt och 

arbetade efter det poängterar han. Vi kan därmed hitta en gemensam nämnare för alla ledarna 

då de nämner någon form av kompletterande kunskapsinsamling i förhållande till sin egen 

kompetens för att på så sätt nå så långt fram både på den funktionella som den estetiska sidan 

av företagandet.  

 

Bruce och Bessant (2002) poängterar att den ekonomiska delen av designprocessen kan 

komma att underlättas om ledningen har en inblick i den praktiska processen och om 

designern då i sin tur har en förståelse för profit management. Hjalmarsson poängterar vikten 

av detta då han säger att designern måste förstå hur pass hårt den konstnärliga designen kan 

dras innan en armatur blir olönsam. Ledaren i sin tur kan dra fördel av att tänka mer likt en 

designer, det vill säga kombinera sitt konceptuella direktörsförhållningssätt med ett mer 

kreativitetsbaserat problemlösningssätt för att handskas med den föränderliga marknaden 

(Azadegan et al., 2008; s.2). Detta nämner både Hjalmarsson och bröderna Gill och påpekar 

att de har lärt sig att förstå hur designern tänker och därmed kunnat ta till sig designens 

betydelse för armaturen.  

 

Hjalmarsson talar om processen mot en ny produkt som ett resonerande, där problemet 

diskuteras och brainstormas mellan de anställda. Detta resonerande kan anses extra viktigt för 
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Örsjö i jämförelse med de andra företagen i och med att de har egen produktion och 

verkstadspersonalen kan få nya uppslag att skapa verktyg med mera genom att de har en 

tydligare förståelse för varför de måste göra på ett visst sätt anser vi. ”Know why” är viktigare 

än ”know how” för kreativa anställda eftersom de kan falla tillbaka på principer och därmed 

generera nya former av ”know how” (Powell, 2008). Vi tror att detta know why till viss del 

kan ses som hämmande för designen men upplysande för verkstadsarbetaren inom den 

kreativa verksamheten. Med detta menar vi att verkstadsarbetaren, för att kunna komma med 

bra idéer och tips, behöver veta varför och till vad lampan skall användas för att den ska bli så 

effektiv som möjligt. Kreativiteten anser vi dock kan bli hämmad av samma orsak eftersom 

tankeprocessen blir för logisk.   

INTUITIVT LEDARSKAP 

Ledarskapet i företagen vi varit i kontakt med har som nästa gemensamma nämnare att det 

grundar sig på en slags intuitiv och fri inställning. Praesto (2005) skriver att många företag 

idag tränar beslutfattare i att bli rationellt faktaunderbyggda och metodiskt tänkande personer. 

Han nämner dock att rutinerade ledare istället visat sig grunda sina beslut på intuition, något 

som går att se mer eller mindre tydligt i de tre belysningsföretagen.  

 

”Det krävs en känsla, en slags magkänsla tror jag, och man måste tycka att det här är roligt” 

säger Hjalmarsson när det gäller ledarskapets roll. Han fortsätter vidare med att det måste 

finnas ett designintresse och att ledarskapet lätt blir lite av en ”halvhobby”. Nolendorfs 

berättar om ”lustan, att prova på att göra någonting, att ta chanser och risker”. Han menar ”att 

jag känner väldigt tydligt att det här är bra, det här är inte bra”. Han medger dock att han 

säkerligen har sagt nej till lovande projekt. Powell (2008) beskriver just denna intuitiva 

ledning som ett av kännetecknen för en kreativ organisation. Den intuitiva ledningen anser vi 

hör ihop med det faktum att design och kreativitet är individuellt och som Harris (2009) 

påtalar skiftande begrepp beroende på från vilket håll du tittar. Att fatta beslut rörandes dessa 

saker som inte går att härleda till något rätt eller fel bör då grunda sig på en känsla som 

ledaren arbetar fram genom erfarenhet men också genom en tro på sin strategi och sina 

anställda menar vi. Det har visat sig att ledarna startar designprocessen på ett intuitivt sätt 

men att de blir mer och mer rationell allt eftersom produkten närmar sig förverkligande, då de 

talar om funktion och förhållningsregler kopplade till profil bland annat.  
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Design kopplar vi även till nytänkande och diversifiering vilket innebär att ledaren måste ha 

en tro på sig själv och sin intuition. Vi har i och med denna studie sett att ledarna i många fall 

grundar sina beslut på många olika ställen för att på så sätt verifiera sin intuition. Samtidigt 

talar samtliga respondenter om sin ledarroll som avgörande och bestämd gällandes 

designbeslut och därmed även som ledare av företagsstrategin. Detta ser vi som ett 

ofrånkomligt måste då ledaren i en osäker och förändrande värld måste visa självsäkerhet för 

att kunna samla gruppen kring ett gemensamt mål. Framgången inom ett designprojekt vilar 

på ledarens förmåga att samordna verksamheten (Bohman och Peterson, 2006). Vi har fått 

intrycket att de ledare vi mött har en jordnära och tydlig bild av vad de arbetar med och att de 

är bestämda över vad som gäller. Ledaren för kreativ verksamhet måste konstant förmedla en 

nyskapande och offensiv profil av företagandet mot marknaden (Powell, 2008). Utan en 

självsäkerhet kan detta inte uppnås anser vi. Vi vill dock framhäva att kommunikationen inom 

företaget är minst lika viktig om inte viktigare än den utåt. Ett klart och tydligt mål inom 

företaget kommer att återspeglas utåt då folk som vet vad de ska göra och varför tydligare kan 

uttrycka om det blir problem eller om de har en bättre lösning anser vi. Detta kommer 

naturligt att återspegla sig i produkterna som kan erhålla ett extra värde då det som Abelsson 

uttrycker det blir bättre produkter om olika funktioner baserat på olika människors tankar kan 

blandas så det enkla möter det smarta, snygga och funktionella.  

 

Ledare för designföretag har enligt Digerfeldt-Månsson (2009) inte ett systematiskt 

tillvägagångssätt de arbetar efter eftersom det hela tiden förändras skriver hon. Detta kan inte 

tyckas vara så märkligt anser vi i och med att design och kreativitet inte kan fångas eller 

utvärderas genom standardformulär (Harris, 2009). Ledarna har, tycker vi oss ha sett, en 

tydlig strategi som gör att en konstant utgångspunkt alltid kan anas. ”Det handlar inte om ett 

specifikt sätt att göra utan om en attityd och inställning” (Digerfeldt-Månsson, 2009).  

 

Powell (2008) redogör vidare att kreativa organisationer även karaktäriseras av ett informellt 

arbetssätt och ett snabbt beslutsfattande. Bröderna Gill tar upp det snabba beslutsfattandet och 

hänvisar det till närheten de har till företaget på grund av dess storlek men också den egna 

nära inblandningen i processen. Powell (2008) nämner vidare att organisationen och 

ledarskapet i de kreativa organisationerna framför allt byggs upp kring det interna arbetet och 

kunskapen men sammanfogas med output utifrån. Detta drag är tydligt bland de företag vi 

haft kontakt med. Designern är i de allra flesta fall en utomstående person som kallas in vid 

behov, därefter sköts montering, marknadsföring och i viss mån produktion av företagen 
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själva. Hjalmarsson återkommer ett flertal gånger under intervjun till den interna kunskapen 

och att det främst är utifrån denna som lösningar på problem utgår. 

 

Den gemensamma kunskap som designer och ledning har om produktens mening och 

idémässiga innehåll är vad som skiljer kreativa företag från andra företag (Digerfeldt-

Månsson, 2009). Hjalmarsson framhåller att kunskapen han har idag i mångt och mycket 

bygger på att han lyssnat på designers och hur de förklarar tankarna bakom ett alster. ”När 

man förstår hur de tänker och när de berättar det, så tänker man, ja just det så måste det ju 

vara” säger han. Kreativa ledare har en fördel av att dela kunskap med de anställda för att 

kunna medverka i problemlösning och skapandeprocess (Powell, 2008). Nolendorfs nämner 

gällande sin designkunskap att han har ”absolut ingen designutbildning, utan att det är helt 

intuitivt”. Den enda designpåverkan han fått var från de två designers, Lindau och 

Lindekrantz, som var med honom vid starten av företaget, vilka satte sin prägel på honom 

genom sin tidigare möbelformgivningsstrategi. De arbetade med principen att det alltid skulle 

finnas ett syfte med produkten ”den hade en funktion den skulle fylla och de satte verkligen 

krav på produkten”. De hade en klar strategi på det sättet vilken Nolendorfs anammade 

berättar han. Eftersom det inte är skissprocessen som de här männen och kvinnorna vi mött 

arbetar med utan snarare den funktionella utvecklingen samt de rationella delarna kopplat till 

marknadsföring och ekonomi så kan vi se ett visst rationellt och syftesbetonat drag hos dem 

alla. De nämner funktion som en mycket viktig del av strategin och deras förståelse för 

produkten är kopplad till vad vi förstått på dem en av designern tydlig definition av sin tanke 

för att den ska gå hem i deras sortiment. Powell (2008) poängterar att en likvärdig kunskap 

med personalen kan ge ledaren en större trovärdighet då expertis räknas som en av de 

viktigaste influenserna en ledare kan ha i en mindre normativ verksamhet. Hjalmarsson 

berättar att han anser sig ha haft nytta av sin tekniska utbildning då han kan sätta sig in i och 

vara delaktig i en eventuell anpassning mot kund. Han menar att kunskapen visat sig viktig 

eftersom personalen fått en annan respekt när han kunnat tillföra något till process och 

diskussion. Svensson poängterar att vid val av design och designers är det hon själv som tar 

det slutgiltiga beslutet för att hennes egen bakgrund som designer gör henne mer medveten 

om vad som fungerar.  

 

Digerfeldt-Månsson (2009) delar upp Design Management i två perspektiv utifrån design och 

strategi. Det första syftar till att integrera design i verksamheten, att planera, besluta och 

implementera design skriver hon. Det andra syftar till design som ett verktyg för att visa 
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företagets affärsidé. Per Gill påtalar att ”vi försöker hitta nya vägar och lösningar hela tiden 

både produktmässigt och marknadsföringsmässigt”. ”Vi kör aldrig fast och det gäller att inte 

ge sig, förändra hela tiden och inte låsa upp sig vid en för lång strategi så att säga”. Bröderna 

Gill beskriver vidare sin designstrategi med orden fantasifullt, lekfullt och nytänkande. 

Framförallt nytänkande menar Thomas Gill. ”Hitta produkter som de andra inte har, kan man 

säga”, de kan inte göra en produkt som liknar något annat med den identiteten de har utan de 

ska snarare leda förklarar Per Gill. Det gäller i stort sätt det mesta inom företaget poängterar 

de, både produktion, marknadsföring och produktutveckling. Mohlin nämner att ett företag 

med ett gott ledarskap kan nå en koppling mellan design, strategi och varumärke där en 

totalintegrering av design och strategi involverar och engagerar all personal vilket i slutändan 

innebär en tydlig profil att kommunicera utåt. Detta tycker vi är tydligt i alla företagen, men 

extra tydligt hos Zero som verkligen integrerat sitt tänk och profilen genomgående 

verksamheten.  

4.2 DESIGNSTRATEGI  

ATT BYGGA STRATEGI 

Cheese et al. (2008) skriver om fyra komponenter som de påvisar krävs för att bygga en 

strategi. Dessa komponenter förklarar de är: ledarskap, kritiska förmågor, organisationsform 

och kultur. Ledarskapets roll är enligt Cheese et al. (2008) i första hand att verkställa 

strategin. Mohlin påtalar att en lyckad ledning av strategi leder till att strategin helt integreras 

och att all personal i företaget är involverad i dess utveckling. De kritiska förmågorna påtalar 

Cheese et al. (2008) är personalen och deras förmågor som särskiljer företaget från andra. 

Dessa förmågor är ledarens uppgift att sätta samman på ett sådant sätt att kompetensen 

används så effektivt som möjligt framhåller författarna. Bröderna Gill talar om förmågan de 

har att koppla samman bra designers med underleverantörer som en av deras stora styrkor. 

Organisationsformen, vilken är Cheese et al. (2008) tredje komponent, syftar till hur de olika 

förmågorna sedan sätts samman och hur strukturering sker så att de bästa kombinationerna 

framstår. Hjalmarsson nämner att han tycker det är viktigt att människor med olika 

kompetenser blandas inom företaget för att på så sätt få bra beslutsunderlag. Den sista 

komponenten kultur har effekter för hur människor arbetar och hur beslut tas (Cheese et al., 

2008). Bland respondenterna har vi sett en strävan mot en platt organisation och ett öppet 

ledarskap vilket vi kopplar till ledarens önskan att design på ett så enkelt sätt som möjligt ska 

kunna integreras i samtliga led av verksamheten. 
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KLASSIFICERING 

Designstrategin är ett verktyg som bland annat ska synliggöra de värden företaget vill visa 

utåt (Bruce och Bessant, 2002). Författarna menar att detta oftast består av att skapa ett 

övergripande igenkännande designuttryck för ett produktprogram eller särskiljande uttryck för 

olika produktsegment. Sett till ett övergripande designuttryck bland våra respondenter har 

Bsweden och Örsjö en tydligt uttalad formlinje medan Zero har ett mer skiftande uttryck. 

Zeros uttryck kan dock även det ses som en utformad designlinje eftersom vi anser att det 

oväntade blir väntat. Strategin kan delas in fyra kategorier; Värde, Image, Process och 

Produktion som kan kopplas till olika designattribut (Bruce och Bessant, 2002). Med hjälp av 

designstrategin kan företagen uppnå extra värde för kunden, förstärka företagets rykte, odla en 

kultur där kreativitet och innovation ska växa samt effektivisera tid och produktion (Bruce 

och Bessant, 2002).  

VÄRDE 

Kategorin värde kopplas till begrepp som estetik, produktstyling, kvalitet och extra värde 

(Bruce och Bessant, 2002). Hjalmarsson berättar att företaget får en extra push eftersom han 

menar att folk vet att de håller hög kvalitet, en profil som han och andra företag fått bland 

annat på grund av den svenska ingenjörskonsten och dess goda rykte förklarar han. Svensson 

berättar att några av takkronorna är folk beredda att betala lite extra för vilket hon härleder till 

att de ligger närmare konsten och därmed har ett tydligare estetiskt uttryck. Det extra värdet 

som Bruce och Bessant (2002) talar om kan vi även koppla till Nolendorfs som säger att de 

utvecklar inredningsobjekt, inte lampor. ”Det är något som du tycker fantastiskt mycket om” 

det blir som en ”väsentlig del i en inredning på grund av sin design” påtalar Nolendorfs. 

Produkter med starka emotionella funktioner tilltalar många gånger människan då våra 

emotionella behov har visat sig ha en stark effekt på vårt beteende (Lake och Lunde, 2008). 

“Attractive things work better” skriver författarna vilket de förklarar med att människans 

rationella problemlösande förmåga influeras av känslor. Vi har dock sett att det inte enbart 

fungerar att utveckla estetiskt värdeladdade armaturer, det är istället kombinationen estetik 

och funktion som dagens människa söker vilket ett flertal av våra respondenter påtalat.  

IMAGE 

Till imagekategorin kopplar Bruce och Bessant (2002) bland annat produktdifferentiering, 

produktidentitet och varumärkesskapande. ”Vi vill ju att det [designen] ska sticka ut lite 

grann” säger Per Gill, men några igenkännande karaktärsdrag på armaturen kopplat till Zero 
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är inget som de kan relatera till. Svensson påtalar att det är uttrycket som differentierar. Hon 

framhåller vidare att ”man helst ska kunna se att det är en lampa från oss, eller misstänka det i 

alla fall”. Just av denna anledning söker hon design som har ”enkla linjer, en enkelhet, 

tydlighet och en tidlösform som man orkar med länge”. Hjalmarsson och Abelsson framhåller 

på liknande sätt att alla produkter inom Örsjö Beslysning ska ha en egen identitet men att 

”man ska kunna se att det är en Örsjöprodukt” berättar han. Detta underlättar för kunden att 

läsa av företagets identitet vilket i slutändan leder till ett starkare varumärke anser vi. Därmed 

kan gapet mellan företagets identitet och image minska menar vi. Att finna den ”inre” rösten, 

som Bruce och Bessant (2002) nämner det, innebär att företaget försöker hitta och uttrycka 

det unika för att därmed kunna differentiera sig på marknaden. Hjalmarsson väljer tydligt bort 

produkter som han anser inte passar sortimentet trots att lampan i sig kan vara designmässigt 

snygg, något som vi ser som viktigt för att kunna stärka identiteten ytterligare. Vidare 

gällande sambandet identitet och varumärke säger Digerfeldt-Månsson (2009) att de två kan 

anses synonyma med varandra. Genom att fokusera sin identitet bör det bli lättare att skicka ut 

ett klart budskap som på så sätt är svårare att tolka fel av utomstående anser vi. Svensson 

berättar till exempel att hon inte riktigt tycker att Bsweden är ett bättre namn än det de hade 

tidigare (Belysningsbolaget). Hon säger att det tidigare namnet talade om vad företaget 

arbetade med vilket inte Bsweden gör säger hon. Svensson klargör dock att namnet tydligt 

påtalar verksamhetens svenska profil vilket enligt henne ska vara ”inne just nu”. ”Det ska vara 

tillverkat i Småland och lokalt, så på så sätt är det ju bra” säger hon. 

PROCESS 

Processkategorin kopplar Bruce och Bessant (2002) samman med idégenerering, 

idékommunikation och integrering av idéer. Bröderna Gill är ute och tittar på marknaden 

förklarar de för att se vad som händer, men det är formgivarens uppgift att bestämma hur 

designen på deras produkter ska se ut. Det har de inget med att göra, på det sättet, förklarar 

de. ”Hintar från säljarna kan vi ju få, om att nu har vi ingen vägglampa som går bra”, på så 

sätt blir det ett produktstyrt behov som styr idégenereringen förklarar de. Svensson i sin tur 

påtalar att hon finner inspiration i att se på vad exempelvis Lammhults möbelföretag har 

designat för att sedan försöka skapa en armatur som passar in som en del i detta. ”De följs åt” 

förklarar hon. Svensson påtalar att det inte har något verktyg för att inspirera designern, 

istället talar hon om givna förhållningsregler som ett slags startskott för designerns idéarbete. 

För själva idégenereringen i sig ser vi inte att det sker någon större påverkan från ledarens 

sida, utan där är designern fri. Designern blir dock tvungen att följa önskemål som till 
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exempel att produkten ska passa in i det övriga sortimentet eller med utgångspunkt på den 

funktion som armaturen ska ha vilket innebär att ledaren kan anses ha en stor påverkan när ett 

samarbeta väl har påbörjats. Att tillgängliggöra idékommunikation, idéintegrering och 

idégenerering genom att riva strukturella och kulturella barriärer kan ge möjlighet för 

personer att arbeta, lära och inspireras av varandra vilket gör det möjligt för kreativiteten att 

växa (Harris, 2009). En av anledningarna till att företagen lyckats bli så framgångsrika anser 

vi är att de hållit sig små rent personalmässigt vilket gjort det lättare att kommunicera och 

integrera idéer tror vi. Att de lyckas ha en tydligare kommunikation och integration kopplar vi 

även till ledarens närhet till organisationens delar och därmed processen.  

PRODUKTION 

Denna kategori innefattar enligt Bruce och Bessant (2002) en komplexitetsreducering och 

användandet av nya material och teknologier. Egenproduktionen som Örsjö Belysning har 

skiljer dem från Bsweden och Zero eftersom, de sistnämnda företagen, kan anses ha det 

lättare i att variera material. Då Örsjö Belysning tillverkar sina egna verktyg och svetsmallar 

påtalar Hjalmarsson att armaturen blir mer genomtänkt då de själva kan påverka utvecklingen, 

på ett sätt så förstår vi hur detta kan ses som en komplexitetsreducering eftersom problem kan 

lösas på plats. Nolendorfs talar om fördelen och enkelheten med att lägga ut produktionen på 

annan part eftersom de då kunnat vara helt fria i sitt materialval och inte behöver känna sig 

bundna till en maskin och fylla den med jobb för att den skulle bli lönsam. Thomas Gill 

förklarar att ”vi försöker att inte låsa oss i någonting egentligen”. De försöker låta designern 

styra den yttre designen så långt det går vilket ”förstås [kan] innebära att det blir ganska svåra 

saker rent tekniskt sätt, det är inte alltid det stämmer överrens men det är utmanande och 

ganska kul vilket gör att det är hyfsat svårt för våra konkurrenter att plagiera oss”. Företagen 

som lägger ut sin produktion kan enkelt förändra sin inriktning i och med att de har flera olika 

leverantörer att arbeta med. Skillnaden i produktionssätten är klart stora, men de medför båda 

fördelar. Vilken produktionsform som är bäst för designarmaturbranschen kan vara svårt att 

avgöra. Då det finns en stor andel småföretagare i regionen, vilka samtliga av våra 

respondenter nämnt som en fördel med att ligga belägna här, anser vi att 

outsourcingalternativet kan kännas berättigat eftersom ledaren och organisationen då har 

större valmöjlighet och därmed kan anses ha en större designbas att välja från.  
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LEDARSKAPET OCH STRATEGIN 

Det finns två typer av strategiarbete kopplat till ledarskapet (Mintzberg, 1988). Den första där 

en ledningsgrupp lägger upp en plan efter noggrant beräknande som sedan implementeras av 

de anställda. Den andra kallas av författaren ”crafting”-strategin och innebär ett något mindre 

resonerande och tänkande då den är mer erfarenhetsinspirerad och har en närmare känsla för 

de produkter som framställs (Mintzberg 1988). Författaren menar att implementerandet och 

formandet kopplat till ”crafting”-strategin sammanfaller till en process av lärande ur vilka 

strategier växer fram. Per Gill poängterar att ”vi har inga långa planer” vad det gäller 

marknadsföring och designers ”vi tar ett år i taget” säger han. Detta uttalande kopplar vi till 

crafting- strategin där de bygger sin framtid på känsla eftersom de själva säger sig veta väldigt 

lite om framtiden, strategin växer därmed fram lite efter hand förklarar Per Gill vidare. Vad 

gäller framtiden, så menar Per Gill att det är mycket möjligt att strategin förändras, men de 

tänker köra på ”den nytänkande vägen” ett tag till påtalar de. Nolendorfs beskriver sin 

designstrategi för Zero som ett överraskande spetsföretag inom design. Kunden ska inte i 

förväg kunna räkna ut kommande designuttryck förklarar han. Företagets sökande av 

oberäknelighet kan bland annat kopplas till Nolendorfs sökande efter designers med olika 

bakgrunder från olika ställen, något vi vidare kopplar till rightsourcingbegreppet (Cheese et 

al., 2008).  

 

Mintzberg (1988) förklarar att ledare kan ses som hantverkare och strategin som deras lera. 

Författaren skriver att om ledaren likställer sig med en hantverkare så förstår han att han sitter 

mellan företagets möjligheter och framtida marknadsmöjligheter. Mintzberg (1988) menar att 

ledaren bör ha en förståelse för att hans historia kommer att forma hans framtid. Hjalmarsson 

förstärker detta påstående när han berättar om varumärket och kopplingen till strategin. 

Företaget vill ta tillvara på de värdena som är bra och få bort det ”mossiga” klargör han. De 

ska inte göra samma sak som de alltid har gjort utan de ska hitta på nya saker och ny teknik 

men samtidigt ha med sig värdena och tryggheten i det gamla förklarar han. Mohlin påtalar att 

”lång tradition av företagande samspelar med kreativitet och modern medvetenhet. Det ger 

unik identitet, innovationer med mening”. Våra respondenter har även nämnt att företagen har 

arbetat med glasarmatur som en slags utgångspunkt innan de gått vidare mot annat material. 

Gammal tradition inom glasproduktion kan alltså ses som startpunkt för företagen anser vi. 

När kulturen är intressant använder vi den, utvecklar den och låter den leva vidare 

(Regionförbundet, 2006). Kulturen bärs vidare genom individer, företag och organisationer 

vilka gynnar varandra skriver de. Ju fler som bär intresset vidare desto större och djupare blir 
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möjligheterna och utrymmet för utveckling (Regionförbundet, 2006). Utveckling och 

uppbyggnad av ett nätverk inom design är då ett redskap för att sprida kunskap och kontakter 

inom designområdet (Regionförbundet, 2006). Ledarna för de företag som vi har träffat har 

tagit tillvara på det nätverk som denna region kan sägas bestå av. Detta innefattar bland annat 

designhögskolan där de letar nya designers och underleverantörer av olika slag som till viss 

del har lärt sig företagens ”tänk” som bröderna Gill uttrycker det.  

IDENTITET OCH PROFIL  

Mintzberg (1988) nämner även det faktum att nästan allt som skrivits om strategiarbete 

bygger på avsiktliga processer. Han skriver att vi enligt dessa källor först tänker och sedan 

handlar. Författaren själv tror dock att strategiarbete bättre kan liknas vid en process där något 

uppkommer ur något annat. En idé leder till en annan tills ett nytt mönster uppkommer 

förklarar han. En strategi kan därför ses komma som ett svar på en förändring av en situation 

eller bli föranledd genom en process av formulerande (Mintzberg, 1988). Svensson beskriver 

bland annat den uppdykande processen när hon berättar om en av sina mer välkända 

produkter (Kumulus). Hon berättar att den takkronan togs upp som ett brott mot den raka 

minimalistiska trenden som pågick när den designades.”Då kände vi att det var dags att byta” 

säger hon. Att hitta dessa förändringar kan tänkas vara svårt, men om ett tankesätt används 

liknande det ledarna har i sökandet av designers blir det lättare att hitta nya mönster anser vi. 

Vid starten av Bsweden gjordes lamporna små då Svensson trodde att dessa skulle vara 

enklare att hantera. Då de visade sig vara lätta att kopiera ändrades dock fokus till att istället 

utveckla större och något dyrare lampor berättar hon. Ännu en gång ser vi då tecken på 

Mintzbergs (1988) uppdykande strategi.  

 

Identiteten relaterar till kulturella och sociala konstruktioner som påverkar företagets identitet 

(Bruce och Bessant, 2002). Kulturen kommer att påverka hur lätt ledaren kan implementera 

nya inriktningar hos personalen anser vi, varför, ledarens sätt att hantera förändring kommer 

att ha inverkan för hela företaget. Abelsson berättar att företaget ändrat strategi och rört sig 

mer mot design sen Hjalmarsson började prata med en designer om ett nytt sätt att tänka. Att 

stanna upp och reflektera över sin strategi är dock en viktig faktor för att kunna koppla 

samman företagets identitet med varumärke och strategi anser vi. Hjalmarsson själv påpekar 

”vi försöker vara strategiska och tänka efter innan vi rusar iväg för mycket” och arbetar därför 

endast emot vissa mål. Han menar att annars hade de sprungit ihjäl sig. Deras, som Bruce och 
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Bessant (2002) uttrycker det, ”inre” röst hjälper dem på så sätt att differentierar sig på 

marknaden med hjälp av en fast grund som utgångspunkt menar vi.  

4.3 FÖRETAGSAMHET 

FUNKTIONELL DESIGN 

Den ökade betydelsen av design som Digerfeldt-Månsson (2009) beskriver i sin bok speglas i 

det designfokus som belysningsföretagen baserat sin verksamhet på anser vi. Per Gill säger att 

design alltid har varit en grundpelare för Zero. Han påtalar vidare att det förr bara var vissa 

företag som arbetade med design och form men att nu alla gör det ”i någon form”. Abelsson 

framhåller detsamma när hon berättar att hon märkt av ett skifte i företagets profil under de 

senaste åren, ett skifte, mot design. Per Gill tror att det blivit viktigare med design i och med 

konkurrensen från bland annat Kina och Indien. Bruce och Bessant (2002) skriver att priset 

under en lång tid varit en klassificeringsfaktor men att andra värden nu tagit över. 

”Priskonkurrensen är ju helt annorlunda nu än när företaget grundades” påtalar Per Gill. ”Det 

har blivit viktigare i alla led idag att arbeta med design” menar Per Gill. Design i 

företagsamheten blir idag ett måste och inte ett val anser vi eftersom design idag kan anses 

vara ett företags viktigaste konkurrensfördel i en värld där människa kräver kvalitet och 

upplevelser.  

 

Produkter har i och med konsumtionssamhällets framfart gått från ett teknikfokus till ett 

estetikfokus (Digerfeldt-Månsson, 2009). Kunden förväntar sig idag nya spännande 

egenskaper parallellt som de förväntar sig uthållighet och pålitlighet (Bruce och Bessant, 

2002). Thomas Gill förklarar att konsumenter kräver ”nytt och roligt. Det har nog stressats 

upp i hela samhället helt enkelt” förklarar han ”vi bombas ju hela tiden med nya saker” 

framhåller han vidare. Kreativitet kan anses livsviktigt för ett företags utveckling, speciellt 

inom branscher där organisationer ständigt måste introducera nyheter på marknaden för att 

överleva (Wu et al., 2008). Digerfeldt-Månsson (2009) menar att produkters utseende har fått 

en större betydelse och att vardagslivet kan sägas ha estetiserats. Hjalmarsson poängterar 

vidare att designen har blivit en del av svenskens vardag vilket är något unikt hävdar han.  

 

Hjalmarsson berättar att konsten i vissa fall får gå före funktionen med armaturen för att skapa 

vad han kallar ”eyecatchers”. Han förklarar att i de fall dessa lampor produceras så handlar 

det om en slags marknadsföringsåtgärd. Att komma in för mycket på konsten eller 
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estetiseringen skulle bli farligt förklarar han, då dessa ”eyecatchers” inte kan produceras i 

volymer och därmed inte kan dra in pengar. Funktionen är därför det väsentliga för företaget 

poängterar han. Fokus på det funktionella kravet framför estetiken kan vi även utröna hos 

Zero och bröderna Gill som berättar att den tekniska biten kontrolleras först, i 

designprocessen, det ska fungera och gör det inte det så blir det bakläxa för designern klargör 

bröderna Gill. Nolendorfs påtalar att vad som får stå tillbaka när det gäller designen kontra 

funktion på en armatur beror på lampans utgångsläge. Ska lampan utformas för kontor då går 

funktion före men om lampan riktar sig mer mot konstsidan då går design och designer före 

den tekniska sidan förklarar han. Är det funktion som eftersträvas i första hand måste det 

prioriteras och då måste formgivaren acceptera detta vilket de oftast gör för alla vill att 

produkten ska bli framgångsrik påtalar Nolendorfs. Vi ser dock att företagen väljer att 

marknadsföra sig trots sin uttalade funktionsprioritering med ett designfokus. Det tror vi har 

att göra med att det är med design du kan differentiera dig på marknaden då människan kan 

anses förvänta sig funktionalitet och kvalitet och vill överraskas och inspireras genom design. 

Detta går att koppla till Bruce och Bessant (2002) som framhåller design som ett 

ledningsverktyg för att ge nytt liv åt mättade marknader eller skapa nya produkter för 

diversifiering mot mer lönsamma marknader. För ledaren gäller det då att skapa en balans där 

han ömsom prioriterar funktion och ömsom design menar vi. För att bli accepterad av 

marknaden krävs det att produkterna är funktionsdugliga vilket då i bakgrund av design måste 

kommuniceras både inom och utom företaget tror vi. 

FUNKTIONELL DESIGN OCH LÖNSAMHET 

Svensson påtalar att när hon väljer designers så tittar hon på dem som kan göra mer än bara en 

sak. Det är för dyrt att anställa en designer som bara kan göra en sak förklarar hon och menar 

vidare att de designers som gör andra produkter än bara armatur hjälper till i 

marknadsföringen av företagets armaturer. Svensson fortsätter vidare med att förklarar att hon 

som komplement till de annorlunda armaturerna behöver ha lampor som företaget kan leva på 

och sälja. Detta kan vi härleda till Bruce och Bessant (2002) som menar att design är värdelös 

om den inte kan säljas. Vi ser i och med detta att det visat sig vara mer lönsamt att forma 

design efter funktion snarare än tvärtom. Anledningen till detta vågar vi bara spekulera i men 

designprocessen kanske är mer lättformad än vad funktionsprocessen kan anses vara.  

 

Bruce och Bessant (2002) skriver att den hårda konkurrensen på dagens marknad tvingar 

innovativa företag att designa baserat på marknadsbestämda prisnivåer och inte efter 
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marginaler på kostnader. Just svårigheten att få ihop den finansiella delen av företagandet 

med designen beskriver Svensson när hon berättar att det är viktigt att produkterna genererar 

pengar och att det är ett faktum som möjligen glöms bort ibland. Det är svårt att veta vilka 

produkter som kommer att kunna säljas i ett ekonomiskt försvarbart antal förklarar hon och 

framhåller att det är den ekonomiska biten som stressar henne i företagandet, eftersom hon 

kan påverka designen på ett helt annat sätt. Hjalmarsson berättar att han ibland måste styra 

designern åt rätt håll för att lampan ska gå att få lönsam. Han förklarar det som en krock 

mellan design och företagande men att designern måste förstå företagets idé vilken bygger på 

lönsamhet.”Säljer vi bara ett fåtal blir det ju inte många pengar” klargör han. Bruce och 

Bessants (2002) påstående om att företag som konkurrerar genom produktegenskaper bör 

förutse den prisbaserade konkurrensen och lägga in den i designprocessen vilken därmed blir 

tydlig och den ekonomiska aspekten av processen framträder. En annan synvinkel på detta får 

vi från Zero där Nolendorfs framhåller att företaget ”unnar sig” att lägga pengar på produkter 

som de kanske inte alltid kan se som lönsamma, det vill säga de produkter som är lite mer 

konstnärliga och tekniskt besvärliga, eftersom de tycker att det är däri spänningen med design 

ligger. De ser istället detta spenderande som ett slags marknadsföringsinstrument vilket ger 

företaget publicitet och därmed kan rättfärdigas.  

 

Bruce och Bessant (2002) poängterar fortsatt vikten av att delar så som teknologi och 

företagsstrategi bör utgå från designen då den är svår att ändra på när den väl är bestämd. 

Denna genomgående strategi kopplad till design i företaget är något som bröderna Gill 

framhåller som invävt i alla delar och processer i det dagliga arbetet. Det är egentligen 

ingenting de tänker på förklarar de.  
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5 SLUTSATSER
Vad vi kommit fram till efter denna studie kan liknas vid diskussionen av vad som kommer 

först, hönan eller ägget. De olika delarna ledarskap, designstrategi och företagsamhet är 

knutna till varandra i ett komplext nätverk av förutbestämda mål och uppdykande idéer. 

Ledarna bygger sin strategi kring design, en design som de väljer utifrån den profil företaget 

har, som i sin tur bygger på hur de väljer och utvecklar design, det vill säga strategin. Ett 

komplext nätverk av fasta men lösa kopplingar till en oviss men ändå kontrollerad värld 

skymtas. Den roll ledaren har i detta fall är att försöka finna så många fasta punkter som 

möjligt att kunna knyta an till varför en tydligt uttalad och genomgående strategi och därmed 

profil kommer att bestämma framtida design. Vår bild av den kreativa ledaren illustrerad av 

Zollitsch har under resans gång förändrats och vi uppfattar det som att det kreativa hos en 

ledare ligger i hans sätt att förena alla delar inom en organisation vare sig det är på ett 

emotionellt eller ett rationellt sätt. 

 

 Hur belysningsföretagens ledare arbetar med sitt ledarskap samt vilka 

likheter/skillnader i ledarskapet vi kan finna i företagen? 

Ledarskapet i våra utvalda företag har visat sig innefatta en stor mängd uppgifter där fokus 

alltid ligger på att alltid kunna kombinera koppla samman och finna personer som kan föra 

företaget framåt. Eftersom designbegreppet inbegriper så många olika uppgifter och synsätt så 

kommer designledaren att vara inblandad genomgående i processen. Något vi kunde tolka 

bland våra respondenter där Design Management handlar om att olika delar ska stämma 

överens med och stärka varandra. Ledarskapet har därför haft en framträdande roll i och med 

att ledarna är inblandade i stort sett alla delarna i processen. Ledarskapet kan anses byta 

karaktär från ett emotionellt till ett rationellt synsätt beroende på var i designprocessen de 

befinner sig. Skillnaden i ledarskapet uppfattar vi främst i hur stor grad ledarna har öppenhet 

mot design och designer. På Örsjö Belysning kunde vi till exempel tolka att det var en stor 

öppenhet vad gällde information och kunskaper mellan de anställda. Något som visade sig 

mindre tydligt på Zero under Nolendorfs ledning där han och kompanjon kompletterade 

varandra och därför inga samtal dem emellan var nödvändigt. Vidare gällande interaktion 

mellan personal går även att se på karaktären av dem anställda som skulle vara självständiga, 

dock osäkert om hur de interagerade med varandra. Bröderna Gill däremot pratar även de om 
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ett mer öppet förhållande, de jobbar närmare ”golvet” där problemen ska lösas och alla får 

vara med och säga sitt.  

 Vilket inflytande har ledarskapet på den kreativa processen? 

I det inledande steget av designprocessen är designern fri i sitt idéskapande och ledaren har 

ingen påverkan. När designern involveras i nästkommande steg av processen ställs däremot 

ledarskapet på sin spets när ledaren måste kombinera funktion med design och lönsamhet mot 

innovation vilket innebär att ledarskapet får en framträdande roll. Projektstarter utgår från en 

viss mängd förhållningsregler eller ramar till designern. Dessa kreativa ramar behövs, skriver 

Zollitsch (2003), för att obegränsad frihet är hämmande varför ledarskapet får ett tydligt 

inflytande. Förhållningsregler designern då måste förhålla sig till bygger på ledarens känsla 

för vad som fungerar på marknaden både ur ett emotionellt och ett rationellt synsätt. Denna 

känsla ledarna besitter är något som de i sin tur ärvt från designers. Detta uttrycker till 

exempel Hjalmarsson som att den kunskap han idag besitter kommer från samspelet med 

designers och deras tankar om hur ett alster uppkommit. Samma indikation kan vi se av 

Nolendorfs designtänk som han fick av att arbeta med Lindau och Lindekrantz. 

 Hur kombinerar företagsledaren designstrategin med den affärsmässiga 

verksamheten? 

Ledarna arbetar till stor del med att finna en identitet och profil som diversifierar för att bygga 

sitt varumärke. Det är en viktig del av den affärsmässiga verksamheten eftersom ett starkt 

varumärke kan anses locka både kunder och designers. Till denna profil kopplar sedan ledaren 

sin strategi utefter vilken han försöker finna kompetens och idéer som går att koppla därtill. 

Designstrategin bygger han i sin tur på de lönsamhetskrav som den affärsmässiga delen av 

verksamheten kräver. Designuttrycket i profil och strategi får därför inte övergå i en allt för 

stor del estetiserade produkter då de visat sig vara dyrare att producera. Men att skapa lampor 

fokuserade på design, omnämnt som ”eyecatchers”, är ett steg i helheten för att stärka 

inriktningen som designerföretag vilket Hjalmarsson nämner är en slags  

marknadsföringsåtgärd. Samtidigt som han nämner vikten av att ta vara på tryggheten och 

värdena av det som varit, vilket vi tycker uttrycker på ett tydligt sätt hur företagsledaren 

kombinerar strategi och verksamhet. Det är en ständig balansgång påtalar ledarna och menar 

att trots att design är nödvändigt för överlevnad så söker kunden fortfarande funktion och pris 

varför design och affärsmässig verksamhet inte går att skilja åt.  

 



 

 

6 KÄLLOR 
Andersen, I. (1998), Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, 

Studentlitteratur; Lund 

 

Arun, A. (2005), Aspiration alignment: a hidden key to competitive advantage, Emerald 

Group Publishing Limited; Journal of Business Strategy: Vol. 26, No. 6, s.12-18 

 

Azadegan, A. Bush, D. och Dooley, K. J. (2008), Design creativity: static or dynamic 

capability? Emerald Group Publishing Limited; International Journal of Operations & 

Production Management Vol. 28 No. 7, s. 636-662 

 

Bakka, J.F., Fivelsdal, E. och Lindkvist, L. (2006), Organisationsteori: struktur, kultur, 

processer, Liber; Malmö 

 

Bohman, C. Peterson, Å. (2006), Design som strategisk resurs – Finns möjligheten i 

kommuner?, Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande  

 

Bruce, M. och Bessant, J. (2002), Design in Business- Strategic Innovation Through Design, 

Pearson Education Limited; England 

 

Bsweden (2009), Om oss, (elektronisk) 

Tillgänglig: < www.bsweden.se> (2009-05-05) 

 

Cheese, P., Thomas, R. och Craig, E. (2008), The talent powered organisation- Strategies for 

Globalization, Talent Management and High Performance, Saxon Graphics Ltd,; Derby 

 

Denscombe, M. (2009), Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund Studentlitteratur , Lund 

 

Digerfeldt-Månsson, T. (2009), Formernas liv i designföretaget – om design och design 

management som konst, Universitetsservice AB; Stockholm 

 



 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. (2007), Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB; Stockholm 

 

Hansson, J. (1997), Skapande personalarbete – Lärande och kompetens som strategi,  

Bokförlaget Rabén Prisma; Stockholm 

 

Harris, A. (2009), Creative leadership – Developing future leaders, British Educational 

Leadership, Management & Administration Society; Vol. 23 No.1, s.9-11  

 

Haug, W.F. (1975), Kritik av varuestetiken, PAN/Norstedt; Stockholm se Digerfeldt-

Månsson, T. (2009), Formernas liv i designföretaget – om design och design management 

som konst, Universitetsservice AB; Stockholm 

 

Holmberg, I. och Salzer-Mörling, M. (2002), Det expressiva projektet – identitet i det 

senmoderna samhället, se Holmberg, I. och Wiman, M. (red) (2002), En varumärkt värld – 

några ledmotiv, Liber AB; Malmö  

 

Holme, I.M. och Solvang, B.K. (1997), Forskningsmetodik – Om Kvalitativa Och 

Kvantitativa metoder, Studentlitteratur; Lund 

 

Holst, S. och Strandberg, M. (2005), Vad är kvalitet i ledarskap? – Teorier, Modeller och 

Verkligheten, Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande 

 

Hughes, R.L., Ginnett, R.C. och Curphy, G.J. (2002), Leadership, McGraw-Hill, New York 

 

Jacobsen, D. (2002), Vad, Hur och Varför – Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur; Lund  

 

Johansson, U. (2006), Design som utvecklingskraft. En utvärdering av regeringens 

designsatsning 2003-2005, Växjö University Press; Växjö 

 

Kumar, R. (2005), Research Methodology – A step by step guide for beginners, SAGE 

Publications; Thousand Oaks, California – London – New Delhi 

 



 

 

Lake, M.B. och Lunde, B.S. (2008), Getting Emotional About Product Innovation – 

Emotional functionality should be on your innovation radar, American marketing association; 

USA Journal: Vol. 17, No. 2, s.12-13 

 

Mintzberg, H. (1988), Crafting strategy, McKinsey & Company Inc., McKinsey Quarterly: 

Vol. 3, No. 3, s.71-91 

 

Nielsén, T. (2008), Svenska företag om design 2008. 

 

Olsson, H. och Sörensen, S. (2007), Forskningsprocessen, Stockholm; Liber  

 

Palmer, V.M. (1928), Field studies in sociology: A Student’s Manual, University of Chicago; 

Chicago se Repstad, P. (2007), Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 

Studentlitteratur; Lund 

 

Patton, M. (2002), Qualitative Research & Evaluation Methods, SAGE Publications; 

Thousand Oaks, California – London – New Dehli 

 

Powell, S. (2008), The management and consumption of organisational creativity, Emerald 

Group Publishing Limited; Bingley, Journal of Consumer Marketing s. 158-166  

 

Praesto, F. (2001), Intuitivt ledarskap, Ekerlid; Stockholm 

 

Regionförbundet (2006), Regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län 2006 RUPEN IV, 

Kalmar län 

 

Repstad, P. (2007), Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 

Studentlitteratur; Lund 

 

Svensk Form (2009), Om Svensk Form, (elektronisk) 

Tillgänglig: < http://www.svenskform.se/sv/om-svensk-form> (2009-05-15)  

 

Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur; Lund 

 

http://elin.lub.lu.se.proxy.hik.se/elin?func=jorToc&issn=00475394&lang=se


 

 

Wilson, N.C. och Stokes, D. (2005), Managing creativity and Innovation -The challenge for 

cultural entrepreneurs, Emerald Group Publishing Limited; Bingley, Journal of Small 

Business and Enterprise Development: Vol. 12, No. 3, s. 366-378 

 

Wu, C. McMullen, J.S. Neubert, M.J Yi, X. (2008) The influence of leader regulatory focus 

on employee creativity Journal of Business Venturing Vol. 23, s. 587-602 

 

Zero (2009), Om zero, (elektronisk) 

Tillgänglig: <www.zero.se> (2009-05-05) 

 

Zollitsch, J. (2003), Att leda kreatörer – hur man samarbetar i kreativa processer utan att bli 

vansinnig, Redaktionen Stefan Ekberg AB; Stockholm 

 

Örsjö Belysning (2009), Om företaget, (elektronisk) 

Tillgänglig: <www.orsjo.se> (2009-05-05)  

INTERVJUER 

Abelsson, C. chef marknad och försäljning Örsjö Belysning (2009-05-18) 

Hjalmarsson, R. VD Örsjö Belysning (2009-05-06) 

Gill, P. VD Zero (2009-05-20) 

Gill, T. chef produktion och produktutveckling Zero (2009-05-20) 

Nolendorfs, A. VD ZERO åren 1978-2009 (2009-04-22) 

Svensson, G. Design Manager Bsweden (2009-05-11) 

Mohlin, E. vice ordförande Svensk forms Smålandsstyrelse mejlintervju (mottaget: 2009-05-

23) 



 

 

7 BILAGOR  
Frågor 

Allmänt 

 Beskriv dig själv?  

 Hur ser er bakgrund ut, tidigare jobb och utbildning? 

Ägarstruktur och bolagsform 

 Hur ser företagets bakgrund ut? 

 Förklara företagets namn och dess betydelse? 

 Hur ser företagets profil ut? Och hur arbetar ni för att bibehålla den?  

 Vad har ni för designstrategi? 

 Spelar den svenska profilen någon roll i designprocessen?  

 Vad är det som gör att ni ligger belägna här? Finns det någon koppling till regionen 

som håller er kvar rent företagsmässigt alltså? Miljön, emotionella värden? 

 Finns det fördelar med denna region? 

 Hur ser ni på konkurrenternas (Bsweden, Zero, Örsjö) design, förhållandet ni har till 

dem? Konkurrenter eller kollegor?  

Ledarskap 

 Hur ser ditt ledarskap ut? Varför gör det de och kan du ge ett tydligt exempel? 

 Är ert ledarskap annorlunda än ett i ett större, mer byråkratiskt företag? 

 Förändras det med tiden, uppgiften och de medmänniskor du arbetar med? 

 Egenskaper som krävs för ett bra ledarskap i denna bransch? 

 Egenskaper som inte fungerar för att leda i denna bransch? 

 Krävs ett kreativt synsätt i ledarskapet i denna bransch?  

 Är du denna typ av ledare? 

 Varifrån har ni hämtat och format er ledarskapstil? 

Designers 

 Hur väljs design samt designers? 

 Hur stor del har ditt ledarskap på slutprodukten? 

 Vill och blir designers ledda? Hur gör de och hur gör de inte iså fall? 

 Vem gör bedömningen om vilken design som är bra eller inte bra? Vad baseras det på? 

 Hur ser relationen ut till designers? 

 Hur inspireras designers, finns det något verktyg för att inspirera? 

 Är era produkter konst?  

Framtida DesignSmåland 

 Hur ser framtiden ut för denna designregion? 

 Hur bidrar ni till denna framtid/utveckling? 

 Upplever ni att ni har ett samarbete eller något som kopplar er till regionen?  

 Hur växer ni och regionen tillsammans? 

 Vilka beståndsdelar är det som gör Småland till en designregion? Vad är det magiska 

med Småland? 

 Hur ser det framtida ledarskapet ut och hur gör ni för att nå detta? Finns det något du 

skulle vilja ändra på i ditt ledarskap? 

 Ni ställer ut era produkter i till exempel Milano, hur stark påverkan har den 

internationella marknaden på den svenska designen. 



 

 

Intervju med Andris Nolendorfs – Zero 

VD, 1978-2009 

den 22 april 2009 på Zero, Pukeberg/Nybro 

BAKGRUND 

Nolendorfs började sin utbildningsbana som byggingenjör men insåg att det inte var rätt och började istället läsa 

kurser inom handelsbranschen, speciellt distributionsekonomi som senare kom att bli marknadsföring. Han fick 

inte någon filosofie kandidatexamen eftersom Nolendorfs fick jobb dessförinnan. Efter några år på 

arbetsmarknaden och inom olika företag hamnade han på Orrefors. Detta förstår han inte själv, något han 

accentuerar under intervjun med en skämtsam ton. Anställningen han då fick var som chef för 

belysningsavdelningen. Nolendorfs hade då endast intresse för möbler och säger nästan frågande, ”Vad kunde 

jag om lampor”. Tiden där blev relativt kortvarig men väldigt lyckosam då han blev erbjuden en position som 

platschef på ett glasbruk i Småland. Nolendorfs berättar även att han bringade liv i ett då, stoppat projekt. I och 

med detta projekt fick han kontakt med två formgivare, Lindau och Lindekrantz. Vidare lärde han känna och 
kom bra överens med en person han anställt. Det var med denne person som Nolendorfs senare skulle starta 

Zero. Nolendorfs framhåller även att det här med att starta eget inte är något i familjen men att han är ”uppvuxen 

i Gislaved […] så det kan vara någonting i luften”. Nolendorfs sade alltså upp sig tillsammans med sin 

kompanjon och de ”startade egentligen helt från scratch”. 

 

Det som lockade med att starta eget var det äventyrliga och nyfikenheten på den egna kapaciteten säger 

Nolendorfs. En annan sak som lockade var att det fanns, tror Nolendorfs, ett inslag av framgångsrikedom, 

”väldigt enkelt uttryckt; tjäna pengar”. Han påvisade även rosamt minnen från studietiden då han läste om alla 

duktiga företagare i Veckans Affärer och menar ”att det vore kul att bli en sådan”. 

 

Intresset för design har han ingen förklaring till utan det började med att han för sparade pengar köpte sig ett par 
finskdesignade möbler med en väldigt enkel och rak stil. Varför intresset för finsk design var så fascinerande har 

han ingen förklaring till, då det inte heller, berättar han, funnits någon sådan bakgrund i familjen.  

FÖRETAGET 

ETABLERING 

När det gäller företagets uppbyggnad hade Nolendorfs med kompanjon två helt olika kompetenser samtidigt som 

de var lika som personer. Nolendorfs berättar att de arbetade självständigt utifrån den kompetens de hade. Just att 

de arbetade inom sitt område innebar att de inte ”förbrukade någon tid på gemensamma diskussioner” eftersom 

de hade ansvar för det område de kunde bäst och ”spillde ingen tid på att snacka ihop [sig] om någonting”. De 

hade även en gemensam syn på produktdesign och kunde köra på i full fart. Nolendorfs framhåller förklarande 

att två personer med samma kompetens skulle var tvungna att köpa in den kompetens de själva inte besatt. 

Samtidigt skulle dessa två behöva diskutera om samma sak. Hans stil att leda idag kan därför härleddas från detta 

då han leder på ett väldigt självständigt sätt, ”på gott och ont”. 

PLACERING 

I och med starten av Zero valde de att starta upp sin verksamhet i Nybro. Nolendorfs berättar att han hade som 

förslag att flytta verksamheten till Växjö då han ansåg att det var en dynamisk stad. Hans kompanjon var 

emellertid emot Nolendorfs förslag med argumenten att ”här [i Nybro region] finns det en resurs i form av en 

mängd underleverantörer som är jätteduktiga” som Nolendorfs framställer det. Just vid detta tillfälle hade de inte 
gott om resurser och en viktig aspekt var då att kunna få produktionen förlagd bland underleverantörer. En annan 

orsak till att underleverantörer lockade var att de inte ville bli alltför materialbundna, detta med den enkla 

anledningen att om de investerade i en speciell maskin så skulle de vara tvungna att fylla den med jobb för att 

den skulle bli lönsam. En annan aspekt som Nolendorfs tar upp är närheten som inte går att finna i en storstad, 

vilket han exemplifierar som att ”här tar det en minut, så är du hos underleverantören” som tar emot en 

öppenhjärtat, samma scenario utspelat i Stockholm står ej att finna menar Nolendorfs. 

NAMN 

Nolendorfs och kompanjon startade företaget Zero 1978. Namnet skulle, vilket Nolendorfs berättar, vara kort, 

enkelt och det skulle vara möjligt att göra fin grafik av den. Export var även en faktor, att namnet skulle fungera 



 

 

internationellt. Namnet blev alltså Zero vilket formgivarna Lindau och Lindekrantz var med och tog fram från 

starten. 

DESIGNSTRATEGI 

Zero ska vara ett spetsföretag inom design, samtidigt som den ska vara överraskande. Detta är hur Nolendorfs 

beskriver Zeros profil, han menar att kunden inte ska förvänta sig något, utan de vill vara oberäkneliga. När det 

gäller det skandinaviska designperspektivet som vi ställer en fråga gällande svarar han att de har och berättar i 

samband med detta att de aldrig gått på en trend. Detta förklara han med att trender kommer och går, är synliga 

och mindre synliga, men att de hela tiden avhållit sig ifrån att följa, som han uttrycker det, ”main-stream” och 

istället velat vara det ledande företaget. Deras huvudmålgrupp består av arkitekter och inredare då de arbetar mot 

inredningar av till exempel hotell och offentliga miljöer. 

 

Vad som karaktäriserar nordisk design går inte att säga utan vi måste se på valutbudet i stort framhåller 

Nolendorfs. För att visa var Zero ligger designmässigt illustrerar Nolendorfs en triangel, där toppen bestående av 

modern design utgör tio procent. Vidare menar han att det finns en världsdesign som, inte till sin helhet men till 
stor del, består av mycket nordiskinspirerad design. Han poängterar också att för att bli stor och tjäna ännu mer 

pengar ska satsningen göras i den övriga delen av triangeln, något de själva inte gör eller står ut med. 

LEDARSKAPET 

LEDARENS SYN PÅ LEDARSKAPET 

Under intervjuns gång nämner Nolendorfs att det måste finnas självförtroende, vilket kom på tal när Nolendorfs 

berättar om Pukebergs glasbruk som de har i sin ägo och att de vågade satsa trots att den verksamheten inte gick 

så bra. Om just självförtroendet menar Nolendorfs att de hela tiden varit seriösa i företagsledningen. I samband 

med detta säger han även följande att; ”samtidigt har vi haft den här lustan, att prova på att göra något och ta 

chanser eller risker, hur man nu vill uttrycka sig. Vi har alltså unnat oss att göra det, vilket har kostat oss en 

förfärlig massa pengar. Men då, hade det inte varit på det sättet så hade vi kanske inte varit det vi är idag heller”. 

Något de inte varit rädda för och han menar att de fått erfarenheter av dessa chanser och risker. På den tekniska 

sidan gällande armaturen är det även lättare att uppfylla krav. Därmed kan de utveckla lampor som möter de 
tekniska kraven, samtidigt som de kan ”unna” sig att lägga pengar på produktionsutveckling. Även om dessa 

kostnader i slutändan inte belastar produkten ifråga kan det anses som fel, menar Nolendorfs, men istället ser han 

utvecklingskostnaderna som en reklambudget. Detta då denna produkt kan anses som spännande och kan 

användas som marknadsföringsinstrument ”som ger dig medie och som ger dig goodwill mot målgruppen”. 

 

Han nämner även att han aldrig gillat att arbeta i grupp, men detta kan även bero på som han förklarar, att ”om 

man startar ett företag och du har mycket att göra och det finns begränsad tid och begränsad ekonomi” så måste 

du ge max. Detta medför att det inte blir mycket tid över till prat, den sociala biten blir lidande. En orsak kan 

även vara att det perfekta samarbetet mellan Nolendorfs och kompanjon löpte på smärtfritt. Allting fungerade, 

men samtidigt påpekar Nolendorfs att i ett litet företag, där det är mycket att göra, där finns det inte tid för prat. 

Den tid som går åt till att prata måste tas igen och innebär ofta en timme extrajobb på kvällen. 

DESIGNKUNSKAP 

När det gäller ledarskapet och hur Nolendorfs inspireras av designers påpekar han att ”jag har absolut ingen 

designutbildning, utan det är helt intuitivt. Den enda påverkan han fått är från de två formgivare som var med vid 

starten, samt all erfarenhet han fått under årens lopp. Nolendorfs menar att han tycker ”att jag känner väldigt 

tydligt att det här är bra, det här är inte bra”. I samma ögonblick nämner han även att han kan ha sagt nej till 
något som kunnat vara jättebra, något som aldrig kommer visa sig. Hur påverkan av det synsätt han fick av dessa 

två formgivare tedde sig på så sätt att de hade bakgrund i möbelformgivning. Nolendorfs berättar att dessa två 

formgivare ofta ville att det skulle finnas ett syfte med produkten, ”den hade en funktion den skulle fylla […], de 

verkligen satte krav på produkten”. Även inom produktionsbiten gjorde de smarta lösningar, ”den ser ut så här 

bara för att klara detta, produktionsvänligt, elegant teknisk lösning, i övrigt bort med allting annat”. De gav 

produkterna ett ”alibi” som Nolendorfs uttrycker det och hela detta synsätt präglades han av och utgick ifrån i 

över 20 år. Synsättet ändrades senare då de var tvungna att göra mer synliga produkter, men detta var svårare att 

bedöma i och med att produkterna då låg närmare konsthållet. De formgivare han då valt, för detta ändamål med 

synligare konstinspirerade produkter, måste han lita mer på formgivarens förmåga eftersom han inte har någon 

referens eller bakgrund att relatera till. Istället har de valts på grund av att Nolendorfs tycker om dem eller gillar 



 

 

vad de gjort och måste på så sätt förlita sig på att formgivaren är duktig i vad denne gör. Känslan beskriver 

Nolendorfs framkommer genom att betrakta tidigare verk som formgivaren åstadkommit under årens lopp. 

ANSTÄLLNING AV PERSONAL 

När det gäller anställning av personal förklara Nolendorfs att han ”försöker anställa folk som är självständiga” 

och ansvarsfulla. Han framhåller i samband med detta att kontrollbehovet är väldigt lite så länge allt fungerar 

trots att han samtidigt menar att ett visst kontrollbehov finns även om den inte sker på daglig basis. Han säger 

även att han inte gillar ja-sägare utan vill ha personer ”som säger vad de tycker” något han respekterar. Många 

beslut har legat i Nolendorfs händer att bestämma och han nämner att ”sortimentsmässigt har jag styrt väldigt 

mycket själv”. Han har valt formgivare, vilka produkter som ska tas fram, hur marknadsföring ska se ut, hur de 

ska arbeta och vilka mässor de ska delta på. Det enda området han ej varit inblandat i är produktion vilket har sin 

förklaring i hur Nolendorfs och kompanjon från starten delade på kompetensen. 

 

Säljarna på Zero är belysningstekniskt utbildade och är egentligen inte säljare utan konsulter berättar Nolendorfs. 

Detta anses som viktigt enligt honom eftersom ”utan den tekniska kompetensen då får man inte stora jobb”. 
Detta är något de arbetar mycket med, att armaturen både ska ge rätt ljus, vara energisnåla och ha bra livslängd. 

Några av krockarna sker nämligen när designern kommer med sin idé som kolliderar med de tekniska killarna. 

Zeros jobb blir då att omvandla denna idé till en funktionell produkt samtidigt som dess design bibehålls. Vem 

som får ge efter när det gäller designen kontra funktionen beror på utgångsläget för lampan. Ska lampan 

utformas för ett kontor eller liknande går funktion före, medan design och formgivare har förtur när det gäller 

armaturer som är mer riktad mot konstsidan. Nolendorfs nämner att om en lampa ska vara funktionellt perfekt 

måste formgivaren acceptera det, vilket de gör för även de vill att produkten är framgångsrik i slutändan. 

KREATIVT LEDARSKAP 

Nolendorfs ser på kreativt ledarskap som; ”är inte det lite grand av liksom, på något sätt, fånga tillfället att du 

läser av någonting som ger dig en impuls i att ta ett beslut på något sätt”, något han tror är viktigt i design 

branschen. Vidare, som vi redan rört under intervjun, är att de inte går med i trender, men de kan ”ändå känna av 

influenser och uppfatta hur världen går, och den känsligheten måste man ju ha”. På detta spår tillägger han även 

att det ”går ju inte att titta och tycka att nu vet jag precis hur det ska vara och tycka så i 50 år, utan man måste ju 

ha någon slags känslighet”.  

 

Det kreativa ledarskapet, menar Nolendorfs, kommer in dels i produktutvecklingen samt att det gäller att ”forma, 
pusha och påverka dem som är ute och möter marknaden” deras säljare, eller konsulter som de egentligen skulle 

kunna kallas. Dessa har han mötte med ett par gånger om året och försöker då förmedla sin syn genom hans sätt 

att vara och inte genom pekpinne. Att deras kunder är kreativa personer har haft en inverkan på valet av 

konsulter, detta påvisar Nolendorfs på så sätt att en vanlig säljare kan anses som fyrkantig. Han uttrycker detta 

genom att den ”människan som vi möter, det är ju en känslig kreativ människa”, mötet med dem måste ske med 

det i åtanke.  

 

När det istället gäller att arbeta kreativt, jämfört kreativt ledarskap, säger Nolendorfs att ”vara vidsynt och att ta 

intryck och få nya tankar och genomföra dem och så va, bli påverkad och ta konsekvenser av det”. Han menar 

dock att arbeta kreativt innebär att vara formgivare, bildkonstnär eller liknande. 

DESIGN OCH DESIGNERS 

VAL AV DESIGNERS 

När det gäller val av design och designer framhåller Nolendorfs att även om det kan vara intuitivt från hans sida 

är han inte unik på något sätt. Utan någon måste välja, med skillnaden att hans bakgrund ligger i erfarenheten av 

att arbeta med formgivare och inte i att han har någon designutbildning. När vi frågar om designers vill bli ledda 

svarar han ”absolut, de vill få feedback, de kanske har ett antal skisser och vill diskutera, vill veta vad jag tycker, 

i samtalsform”. Vi tar även upp frågan om huruvida de arbetar med begränsningar och om det krävs för en 

fulländad produkt. Som svar på det påvisar han att, ”vi aldrig släpper fram något som vi inte tycker är färdigt”. 

Så det finns ingen tidsbegränsning. Med andra ord visar de inte upp någonting som inte anses färdig till sin form 

emellertid har de ej stoppat en produkt för att den skulle ha kostat för mycket i produktutvecklingen. 

 

Deras relation till designers är långvarig, men processen att hitta en designer är lång även den framhåller 

Nolendorfs. Han ser sig omkring mycket på elevutställningar och formgivare som inte i första hand håller på 



 

 

med belysning. Dessa brukar sedan betraktas vilket kan vara under flera år. När kontakt sedan sker blir det ett 

samtal och om det faller ut positivt kan det bli ett samarbete. Han exemplifierar även att de haft kontakt med 

kända designers som de lagt ner mycket tid på i denna process men som inte har lett till något då det inte känts 

rätt. Vad som är rätt baseras utefter Nolendorfs känslor och tankar. 

 

När det gäller deras skandinaviska fokus på designern svarar Nolendorfs att de varit inne på att plocka upp 

internationella formgivare. Det finns ju ”ett x antal internationella stjärnor” men han säger att de då skulle bli en 

i mängden av de företagen som arbetade med internationella stjärnor, ”var är din identitet då?”. Zero har därför 

valt att avstå den tanken, trots att det under årens lopp ibland varit dåligt med svenska formgivare, vilket han 
”såg som ett jättebekymmer för” deras fortsatta utveckling. Idag är läget annorlunda och det finns ett antal 

”jättebegåvade, jätteduktiga svenska formgivare, så att vi behöver inte gå ut och leta eller köpa in tjänst från 

någon av jättenamnen. Nolendorfs avlutar att de vill ”komma med våra svenska formgivare och överaska med 

dem”. 

 

Vidare gällande relationen till designers arbetar de väldigt tätt påvisar Nolendorfs. I starten var det ett mera 

familjärt förhållande på professionell nivå med orsaken att dessa två formgivare var mer delaktiga i företagets 

uppbyggnad. Han nämner att de idag söker ha en social relation som känns bra och den aspekten är viktig.  

 

För att påverka de designers som arbetar med dem kan de helt enkelt säga nej till saker, ”även om vi har ett 

etablerat förhållande sen många år så måste de verkligen prestera någonting för att vi ska ta upp det, och det tror 
jag kan vara en sporre för dem, att de känner att vi är jättenoga med vad vi gör”.  

VAL AV DESIGN 

När vi frågar om deras produkter kan anses som konst konstaterar Nolendorfs att så inte är fallet men tillägger 

dock att de snuddar vid det, vilket syns speciellt med de senaste formgivarna de anlitat. På frågan om de vill dra 

sig mot konsthållet förklara Nolendorfs att den nordiska designen är diskret och därmed inte speciellt synlig. 
Detta var något de själva såg på deras exportsiffror. För att göra någonting åt detta var de tvungna att få en mer 

synlig design. De sökte då formgivare som kunde göra något synligare. Att det skulle vara ett medvetet val att 

satsa på konst vill inte Nolendorfs påstå, utan menar att de hamnar ”mer åt konsthållet till, utan att säga att det är 

konst” med denna synligare design. 

 

Vidare på samma spår om vad som görs för att få en lampa som är synligare arbetar de med färg och material. 

Färgen har en stor betydelse, men Nolendorfs accentuerar att uttrycket i deras sortiment är att produkten inte är 

en lampa, utan ett objekt eller inredningsobjekt ”precis som en stol […] det är någonting som du tycker 

fantastisk mycket om”. Det blir som en ”väsentlig del i en inredning på grund av sin design”.  

DESIGNPROCESSEN 

När det gäller designprocessen börjar den med en förfrågan, antingen från en designer eller att Zero själva går ut 

med en förfrågan. När en produkt sedan blir vald får formgivaren gå nästa steg och arbeta med konstruktionen i 

CAD med en teknisk person. Formgivaren kommer sedan ner till Zero och arbeta med teknikern under en eller 

ett par dagar. Nolendorfs exemplifierar vidare att de har ett pågående projekt som löpt över två år, de har helt 

enkelt inte varit riktigt nöjda. Nolendorfs framhåller att produkten måste kännas bra innan de kan gå vidare, 

vilket kan sammankopplas med att de ser produktionsutvecklingen som en viktig del. Hans påverkan på 
slutprodukten är stor, då han för ett år sedan kunnat säga att, ”det här är okej, nu kör vi” och säger samtidigt, ”vi 

har ju ett jättestort ansvar mot oss själva, men även mot formgivarna att vi inte släpper fram någonting som vi 

inte tycker är klart”. 



 

 

Intervju med Roland Hjalmarsson – Örsjö Belysning 

VD 

den 6 maj 2009 på Örsjö Belysning, Örsjö 

BAKGRUND  

Roland Hjalmarsson är en person som verkligen kan sägas ha arbetet sig upp från fabriksgolvet till ledningen och 

är en man med många talanger. Han är insatt i allt ifrån företagets säljande funktioner till ekonomi och teknik. 

Hjalmarsson är uppvuxen på en gård en mil från Örsjö och säger sig ha en social närhet till området där han är 

involverad i regionens utveckling på olika sätt.  

 

Han började sin karriär på fabriksgolvet vid en maskin i verkstaden 1974 då han blev tillfrågad om han ville 

börja arbeta på företaget efter sin maskiningenjörsutbildning. Successivt arbetade han sig sedan upp som 

arbetsledare för verkstaden, chef för produktionsverksamheten och vidare till VD-positionen. Vid denna tidpunkt 

(1994) hade inte affärerna varit goda under en period och den första tiden som VD visade sig tuff då företaget 
såg en minskning i kundorder. Företaget fick försöka ta sig vidare dag för dag och Hjalmarsson ser på denna tid 

som en fostrande period. Tacksamheten för dagens framgång blir tydligare då de varit på botten förklarar han.  

 

Hjalmarsson har haft nytta av sin tekniska utbildning då han kan sätta sig in i en konstruktion och vara delaktig i 

en eventuell anpassning mot kund. Kunskapen har också visat sig viktig eftersom personalen får en annan 

respekt när Hjalmarsson kan tillföra någonting till processen och diskussionen. Utbytet av personalens olika 

kunskaper är något vi återkommer till ett flertal gånger under intervjun. Hjalmarsson talar om processen mot en 

ny produkt som ett resonerande där problemet diskuteras och brainstormas mellan de anställda. Allas synpunkter 

tas här under beaktande och du som person får bidra med det du kan säger Hjalmarsson. Det är härifrån 

lösningen på problemet utgår, från kompetensen som vilar inom organisationen.  

FÖRETAGET 

ETABLERING 

Företaget startades 1948 av tre män boendes i orten. De drog igång med utgångspunkt från sin tekniska 

kompetens, företaget drevs som en teknikfokuserad mekanisk fabrik vilken producerade för Khärs och olika 

glasbruk. Först på 60-talet formades dagens belysningsföretag då de började tillverka fotogenlampor och vidare 

elektriska lampor. På 70-talet tog företaget steget mot den offentliga miljön då den visade sig vara mer lukrativ 

än detaljhandeln. Detta har nu utkristalliserats och tyngdpunkten av försäljningen (80 %) vilar på den offentliga 

miljön.  

 

Idag består företaget av 17 anställda, ett antal som minskat allt eftersom företaget har effektiviserats, 

rationaliserats och lärt sig genom sina erfarenheter. Företaget utvecklar och tillverkar idag sina egna verktyg och 

svetsmallar vilket bidragit till effektiviseringen och armaturen blir allt mer genomtänkt vad gäller 

komponentantal med mera. Genom att rationalisera bort eller konstruera om komponenter och lamporna för att 
de ska vara enkla att ta isär med mera sparar företaget in både på miljön och på personal berättar Hjalmarsson. 

Samtliga delar av produktion sker internt, bortsett från kablar och textilskärmar samt lackering (om det rör 

pulverlack, våtlack sköts inom företaget) som köps utifrån förklarar Hjalmarsson. Men när företaget finner sig i 

en riktig högkonjunktur så kan de lägga ut delar av produktion på andra företag i regionen. Är det något sämre 

tider tar företaget legoarbeten för att kurvan ska hålla sig så jämn som möjligt.  

NAMNET 

Företagsnamnet, Örsjö Belysning, säger sig självt menar Hjalmarsson men berättar att den röda punkten i 

logotypen ska representera ljuset och energin i företaget. Denna (logotypen) har stor betydelse för oss säger 

Hjalmarsson och mycket arbete ligger bakom den grafiska profilen. Logotypen representerar verkligen företaget 

eftersom den har funnits med från starten menar han. Han berättar att loggan representerar hur det gamla 

företaget arbetar med det nya, en balansgång som kan vara svår. Företaget vill ta tillvara på det som är bra 

värden och försöka få bort det ”mossiga”. ”Vi ska inte göra samma sak som vi alltid har gjort, vi ska vara på 

tårna, hitta nya saker och ny teknik, men samtidigt ska vi ha med oss de gamla värdena och tryggheten i det, 

värdera erfarenhet och samtidigt se framåt”. Varumärket Örsjö Belysning upplever dem själva som ett relativt 

starkt varumärke utåt och detta är något de aktivt arbetat med. ”Hur vi ska jobba, hur vi ska visas” har aktivt 

tänkts igenom tillsammans med ett designföretag i Stockholm men det finns en ekonomisk begränsning för hur 



 

 

långt detta arbete kan tas poängterar Hjalmarsson. Företagets lokala anknytning nämns som en del av varumärket 

då verksamheten tidigare i stort sätt enbart bestod av folk ifrån orten. Företagsnamnet betyder något för 

personalen förklarar Hjalmarsson.  

DESIGNSTRATEGI 

Hjalmarsson menar att alla produkter ska ha en egen identitet även om Örsjö ska stå för ett sammanhållet 

sortiment, ”man ska kunna se att det här är en Örsjöprodukt” säger han. ”Så ibland så kan vi ju tycka att det är en 

fin produkt, men det kommer inte att passa in i Örsjös sortiment, och då väljer vi att inte ta upp den” förklarar 

han vidare. Örsjö sortimentet beskriver Hjalmarsson med ”skandinavisk varm design, om det nu finns sådan”. 

Han säger att det har talats om en minimalistisk designprofil också, men att den känns kallare och inte speglar 

företagssjälen. Den varma känslan erhålls genom att företaget arbetar med lite runda former och varmare färger 

då verksamheten kommit i från mässingssidan säger han. De använder sig av glas som ger en varm färgton samt 

av ljuskällor som återger en lite mjukare ton. Ljuskällan är mycket viktig och måste ge det uttryck som vi eller 

designern tänkt oss poängterar Hjalmarsson. Kunderna börjar förstå vikten av rätt belysning och det är lättare att 

förklara om det blir lite dyrare menar han.  
 

Örsjö är som Hjalmarsson uttrycker det ”rätt så trygga i det vi gör”. Den skandinaviska varma designen kommer 

de att fortsätta med och den påverkas inte, däremot tror han att färger och materialval kan påverkas. Även om 

dessa delar påverkas kommer de att fortsätta arbeta med sin egen designstil och det innebär att de inte kommer 

kunna sälja överallt. Istället selekterar företaget butikerna de vill sälja i som de anser kan kopplas till företagets 

designprofil, skandinavisk design.  

 

Den svenska profilen är även den viktig för företaget. Den svenska kvalitén som ett begrepp har vuxit sig stark 

säger Hjalmarsson. Folk vet att vi håller hög kvalitet på våra varor. Den svenska ingenjörskonsten har en stor del 

i detta, en del som vi håller på att tappa menar Hjalmarsson. ”Vi kan det här med att skruva ihop grejer och få till 

det”. Designen är också den viktig för profilen, det är många länder som inte alls i samma utsträckning som 
Sverige bryr sig om designen.  

 

Hjalmarsson ser möjligheter i stort sätt över hela världen och anser inte att den svenska designen skulle passa 

bättre på någon specifik plats. Men de arbetar mot vissa mål eftersom de är en begränsad organisation. ”Annars 

kommer vi att springa sönder oss” säger han. ”Vi försöker vara strategiska och tänka efter innan vi rusar iväg för 

mycket”. Företaget sätter sina resurser på de länder som de valt som strategiskt riktiga men tar naturligtvis emot 

förfrågningar som kommer in oavsett land. Strategin förklarar Hjalmarsson som skandinaviskt och EU-

områdesinriktad. De vill ha närheten till sina kunder och vill att dessa ska känna det nästan som att de arbetar 

med leverantörer från sitt eget land. ”Det ska inte vara svårare att handla av oss än av någon annan. Man måste 

göra det enkelt, det är viktigt, framförallt. Människor är ju stressade och kommer bli ännu mer stressade under 

kommande år så det får inte finnas något motstånd”. Hjalmarsson menar vidare att det är av stor vikt att som 
företagare läsa på sin hemläxa innan du ger dig iväg. Vilka strukturer finns det i landet, hur ser deras beteende ut 

när det gäller att handla och så vidare. ”Annars kan man ju förlora innan man börjat och inte veta varför” säger 

han.  

LEDARSKAPET 

LEDARENS SYN PÅ LEDARSKAPET 

Hjalmarsson menar att han försöker förankra alla beslut han tar på så många ställen som möjligt. Han beskriver 

sig själv som en man som ogillar att peka med hela handen utan arbetar istället för att alla inblandade parter ska 

förstå vad beslutet grundar sig på. Han säger att han istället vill inspirera och motivera sina medarbetare vilket 

kanske tar lite längre tid och gör beslutsprocessen lite trögare, något styrelseordföranden brukar poängtera. I ett 

större företag så tror han inte att det skulle fungera att ha samma ledarskapsstil. Det handlar nog mer om en slags 

avdelningsbaserad familj i de fallen där mellancheferna får sätta sin prägel på sin avdelning. ”De tankarna jag 

har om ledarskap går nog att översätta avdelningsvis då, som en slags lightversion av det jag gör”. Att låta 

processen ta den tid det tar i företaget fungerar inte på alla ställen tror Hjalmarsson. Men samtidigt är besluten 
väl genomarbetade och genomgångna från alla håll så när de väl går i produktion så rullar det bara på. 

Styrelseordförandes roll ser Hjalmarsson som mycket viktig eftersom det lätt blir ”lite ihopakok i huset. Man 

behöver någon som kommer utifrån och som har nya tankar och så runt omkring det”. Det är bra att ha någon 

som driver på beslutsprocessen menar han.  

 



 

 

Hjalmarsson fortsätter vidare att han hyllar öppenheten och det inte finns några hemligheter med det de gör. De 

har informationsmöten en gång i månaden då personal får ta del av hur det går, ordrar och så vidare. Han menar 

också att han försöker att föregå med gott exempel genom att vara först på alla plan i organisationen, börja och 

sluta arbeta samtidigt med den andra personalen och så vidare. Han återkopplar till den strävsamma 

smålänningen och menar att det ligger mycket arbete bakom ledningen av organisationen. Det behöver inte vara 

så här mycket menar han, men det han kräver av sina anställda det vill han också göra själv. Han vill se sig som 

en lagledare och har i stort sätt anställt samtliga i personalen själv. Han känner dem som en familj på gott och 

ont förklarar han men det är så han vill att det ska vara. På så sätt blir alla en del av det vi gör. Han menar att 

denna sammanhållning inom organisationen också spillt över på orten där företaget sponsrar fotbollslaget för att 
de vill att det ska hända lite i byn ” så att den håller sig hyggligt levande”. Företaget är en del av samhället och 

då tycker Hjalmarsson att han som företagsledare har ett ansvar, speciellt i en liten ort där det tittas mycket på 

hur och vad ett företag gör. Företaget blir som en förebild för bygden och när det går bra är folk stolta och 

”förhoppningsvis leder det till att någon annan vågar göra något annat och tänker kan de så kan jag”. 

 

Ledarskapets roll beskriver han som beroende på vilket projekt som arbetas med eftersom du väljer olika 

personer baserat på vem som passar bäst in just då, men hantering av projektet i sig det hanteras nog på samma 

sätt säger han. ”Det krävs en känsla, en slags magkänsla tror jag och man måste tycka att det här är roligt”, det är 

svaret på vilka egenskaper som krävs för att gott ledarskap i branschen. ”Tycker man inte att det är roligt så är 

det kört tror jag, det blir lite av en halvhobby utav det också tror jag och sen måste man ju ha designintresse och 

man bör jobba upp en kunskap för produkter och för konkurrenter och teknik”. Mycket av arbetet måste ske med 
hjärtat i kombination med magkänslan men givetvis krävs det teori och tänk bakom med poängterar han, ”man 

får mixa det på ett bra sätt om det ska bli bra”. Hjalmarsson menar att det kan bli svårt att leda om det kommer 

en fyrkantig person med en skola bakom sig som du känner att du måste följa. Processtänket kan bli svårt menar 

han.  

DESIGNKUNSKAP 

Någon designutbildning har Hjalmarsson inte. När han köpte företaget 1994 så hade de inte talat om design och 

designers särskilt mycket. ”Vi hade designers på många av lamporna men det var inte riktigt sådant här tänk då, 

men på något sätt kom jag i kontakt med en man som hette Jonas Bohlin”. Han var en professor och en av de 

stora namnen i Sverige och skulle komma på besök till regionen. De två (Hjalmarsson och Bohlin) fann varandra 

och i väntan på flyget satt de och talade över en dryck som de blev kreativa av, nämligen vin. Även om 

Hjalmarsson inte riktigt förstod alla hans tankar, kom de överrens om att de skulle ha en workshop i Örsjö för 

design. ”Jag satt där och visste knappt vad det var frågan om. Det är klart, sa jag, vi måste göra det. Jag känner 

många sa han, jag kan dra ihop ett gäng” och det var så det drog igång. En grupp med olika designers kom ner 

för att arbeta med lampor som hade definierats innan och en av ortens gymnasieskolor, med några timmars 

designkunskap i veckan, bjöds in för att samarbeta. ”Det blev ju jätteroligt, och jag lärde mig kanonmycket på 

detta”. När Bohlin sedan dök upp med TV-uppbåd och allt för att besöka designklassen ”visste de ju inte vad det 
var för skäggig stockholmare som stod där. Så det blev ju så jädra bra vet du, de hade gjort en massa alster de var 

ju på det här, de jobbade och jobbade och liksom spottade fram förslag som de skulle titta på”. Regionen fick lite 

publicitet och alla tyckte det var väldigt spännande berättar Hjalmarsson. ”Och sen så fortsatte det lite med att 

jag hade en kille som heter Ragne Boholm som var VD på Lammhults, som stöd. Han är med som lite rådgivare 

emellanåt”. 

 

Hjalmarsson har hämtat kunskap från många olika upplevelser. Han nämner att han suttit som kritiker för ett 

designprojekt för konstfack som han lärde sig mycket på. Dessutom påtalar han att det går att lära sig mycket 

genom att lyssna på när designers förklarar sin tanke bakom ett alster. ”När man förstår hur de tänker och när de 

berättar det, så tänker man, ja just det så måste det ju vara”. Han menar att det är på fältet han lärt sig samt 

genom lusten till att träffa en massa intressanta människor.  

ANSTÄLLNING AV PERSONAL 

Vid anställning vill Hjalmarsson gärna ha olika människor för att det under processen, när de tar besluten, är bra 

om det är folk som säger emot och ”till och med är lite oöverens så att det är höga vågor, det är bra. Det är bara 

det, att när beslutet är taget så är det ju det som gäller och då ska ju alla jobba mot samma mål. Det är viktigt, 

och sen tycker jag att det är viktigt också att man har killar och tjejer. För hur man än säger så är det ju lite olika 

sätt och se på saker och därför så är den kvinnliga synen väldigt viktig också”. Han ger exempel på en lyckad 
sammanblandning av personalen då Hjalmarsson kopplade praktiker från utvecklingsavdelningen med en 

högskoleutbildad tjej. Utvecklingsavdelningen (som har en relativt låg teoretisk utbildningsnivå) ritade på 

pappbitar och på golvet för att skissa på verktyg med hundradelar i tolerans och tjejen som med hjälp av 



 

 

datasystem och teori arbetade på sitt sätt. Det fungerade jättebra och visar fördelarna med korsbefruktningen av 

olika synsätt förklarar Hjalmarsson.  

KREATIVITET I LEDARSKAPET 

Det kreativa synsättet i ledarskapet tas upp som en förmåga att kunna hantera konflikter. ”Är du kreativ så kan 

du alltid snurra runt en konflikt på något vis”. ”Man måste alltid hitta en kompromiss någonstans, så man måste 

vara kreativ, och så måste man tänka på den andra personen” menar Hjalmarsson. Han menar att ledarskapstilen 

han har kommer från de egenskaper han besitter. Men han nämner Ingvar Kamprad och Electroluxchefen Hans 

Werthén som förebilder. ”De är varma människor som gör och inte säger och alla förstår.” En ”handmade” 

ledare på plats . Att det finns en människa, en person som ansikte för företaget, det tycker Hjalmarsson är viktigt. 

Folk måste kunna vända sig till någon som är inom räckvidd.  

DESIGN OCH DESIGNERS  

VAL AV DESIGNERS 

Valet av designers är en social process som allting annat i det här företaget poängterar Hjalmarsson. ”Designern 

blir ju en del av Örsjös själ och de som ligger närmast typ Matti [Klenell, formgivare] hjälper oss med mycket 
annat också som inte har bara med designen att göra, utan ja, hur vi ska synas och lämpliga samarbetspartners”. 

Och det är så Örsjö vill ha det. ”Det gör ju att man jobbbar upp ett nära samarbete med vissa. De man känner 

kanske man ser till att de får lite uppdrag”. Hjalmarsson förklara det med att det finns två olika strömmar inom 

företaget som rör designprocessen. Antingen så kommer designerna med en färdig produkt eller idé, och ”då kan 

ju inte vi liksom ge dem input på allting, det måste ju finnas lite fria tankar runt det”. Ibland så har de ett behov 

utifrån sitt sortiment som de vill utveckla. I dessa fall så finns det fler förhållningsregler där företaget säger att 

det fattas en produkt som ska ha de här funktionerna, den här tekniken med mera. Då väljer de någon designer 

som de tror är lämplig. ”Vi jobbar ju med, försöker ju ha att ett gäng då som vi försöker jobba med och så 

kommer det en och annan utifrån också”.  

LEDA DESIGNERS 

Designer är egentligen ingen person som vill bli ledd säger Hjalmarsson. ”De vill helst styra och ställa och göra 

lite konstverk, så är det ju, men vi kan inte sälja det, i alla fall inte i den mängd som vi skulle vilja, så det måste 

vi ju se till”. Då måste Hjalmarsson istället tala om för dem att så här ska de göra. Det blir som en liten krock 

mellan konst och företagande ”man måste ju förklara, jag menar, designerarna måste ju förstå vår ide, de är 

avlönade per royalty, så det är klart att det ligger i deras intresse med att vi kan sälja hyggligt bra med lampor för 

då får de ju en slant. Säljer vi bara ett fåtal blir det ju inte många pengar” påtalar han.  

I vissa fall så får konsten gå före funktionen för att det behövs ”eyecatchers”. I de här fallen handlar det inte om 
någon armatur som det kommer att säljas mängder utav, det handlar snarare om att människor ska stanna i 

montern, titta på dem ”och då är vi igång” säger Hjalmarsson. Annars anser han att funktionen med armaturen 

spelar en avgörande roll för företaget. ”Eyecatchern” blir lite av en marknadsföring för företaget men han ser 

dem inte som konst. ”Det skulle bli farligt att komma in på det” säger han produkterna ska kunna säljas i 

hyggligt bra volymer. Hjalmarsson tror att det kan bli svårt att kombinera ”affärstänket” med konst. Han 

beskriver istället lamporna som vackra mot designfullt och att det är ett val som de gjort. Men det är klart att de 

vill ha produkter som folk tycker är vackra men som samtidigt fungerar som de ska. ”Ett visst mått konstverk är 

det kanske i att få ihop det” säger Hjalmarsson. Det är designens roll poängterar Hjalmarsson, ”den ska ju inte 

bara göra skalet utan den ska ju se till att funktionen är bra”.  

 

Relationen till dessa designers är ofta bra men ”sen är det klart att de kan ha synpunkter att vi ska fronta med just 
deras lampa. Så där, det är klart det blir sådana konflikter ibland”. ”Det är ju ändå vi som väljer och styr och 

betalar. Så det kan ju bli lite gnissel ibland så, och det är ju naturligt att det blir så”. Han förklarar att det är klart 

att designern vill promota sina grejer men att det måste vara en viss mängd ekonomiskt tänk också.  

VEM VÄLJER DESIGN 

Det finns en liten grupp i huset som tillsammans bedömer designen och så talar Hjalmarsson med några externa 
designers för att få lite input. ”Men det är ju alltid lite svårt när de ska bedöma en kollegas grej, de vill ju gärna 

ha med sina egna [förslag] så man får ju ta det lite smidigt”. Det finns då ingen satt grupp som beslutar utan det 

beror på produkt och projekt menar han. Hjalmarsson har dock en stor påverkan på slutprodukten då han är 

inblandad i samtliga delar i processen. Han nämner däremot att den arkitektoniska delen är den som han har 



 

 

svårast för. Produktion och marknad har han större kontroll på förklarar han, men i de fall Hjalmarsson känner 

sig osäker förlitar han sig på de andra i gruppen.  

DESIGNPROCESS 

Återigen, gällande designers som vill promota sina verk så gäller det att det finns en ekonomisk aspekt. Detta 

ekonomitänk återspeglar sig i urvalsprocessen som styr designvalet. Företaget försöker ha med tre delar i denna 

process. ”Den arkitektoniska höjden”, hur pass bra är den är som produkt. Produktionen, kan den producera på 

ett rimligt bra sätt så att den kan säljas, förpackas. Sen är det marknadsdelen som både rör designer och företag. 

Men det är jättesvårt att bedöma menar Hjalmarsson och ”det handlar så mycket om lansering och om man har 

tur med tiden. Ligger den här produkten i tiden”. Uthållighet är ett annat måste påtalar Hjalmarsson ”om de inte 

går bra i början så kanske man ändå måste backa upp och visa produkten. Kanske ligger man bara lite före”.



 

 

Intervju med Gunnel Svensson – Bsweden 

Design Manager 

den 11 maj 2009 på Bsweden, Herråkra 

BAKGRUND 

Gunnel Svenssons på Bsweden beskriver sig själv som en sportig, händig kvinna 55 plus. Hon är uppvuxen inom 

designbranschen då föräldrarna drivit möbelfabrik i Lammhult. Svensson har ett intresse för färg och form och 

har arbetat med konst och möbler under hela sin yrkesverksamma tid. Hon visste från början inte vad hon ville 

arbeta med och säger att det fanns andra vägar, än denna, hon hade kunnat tänka sig. Men när hennes far nämnde 

industridesignskolan i Milano som en utgångspunkt så bestämde hon sig. Svensson har hunnit med en hel del 

resande och studerande och har arbetat och studerat i bland annat Storbritannien och Tyskland sedan dess. Även 

om hennes utbildning framför allt har haft en industridesigninriktning så är de på Bsweden mer 

hantverksmässiga än industriinriktade påtalar hon. Företaget arbetar med munblåst glas och det finns ingen 

känsla av det industriella på samma sätt menar hon.  

FÖRETAGET 

ETABLERING 

Bolaget startades i början på 1990-talet som ett svar på ett arbetsmarknadsprojekt. Kommunen hade tillsatt en 

man ”för att jaga rätt på företagsidéer” och när han besökte Liljehammars glasbruk fick han idén om att en 

glasarmatursproduktion skulle kunna startas upp. Svensson blev inkopplad som Design Manager och hon tyckte 

att det kunde vara ”ett spännande sidoprojekt”. Hon var mycket intresserad av glasblåsning och belysning och 

hade tidigare arbetat med armatur utan att vara lika inblandad i processen. 

PLACERING 

Svensson köpte in sig i företaget och arbetade med en man vid namn Ulf Rosén under en period. Efter en kort tid 

köpte Svenssons man ut Rosén och företaget omlokaliserades till dagens plats. Svenssons man hade nämligen en 

tom lada ståendes där köttdjur tidigare förvarats. Dessa billiga lokaler och ett närmare avstånd från hemmet 

lockade och efterhand har lokalen byggts om och ut ”åt alla håll och kanter”. Svensson refererar till företagets 

placering som ”centrum av ödemarken” men upplever inte sedan rörelsen fick bredband, ”nedgrävd el och 

telefon” något större problem med placeringen. ”Vi tycker det rätt lyxigt nu” svarar hon. Eftersom företaget 

startade upp med glasarmatur som fokus stämde placeringen av företaget bra. Det finns många glasbruk i trakten 

och även om materialet alltid har varit svårframställt och blir svårare och svårare eftersom allt fler bruk läggs ner 

”så är det miljön här och allt runt omkring som vi tycker är trevligt”.  

NAMNET 

Företaget hette till en början Belysningsbolaget Lindshammar men Lindshammardelen plockades bort efter ett 

tag. När företaget började expandera och kom till Storbritannien så märktes vissa svårigheter i att uttala namnet 

”Belysningsbolaget” av och agenten tyckte då att företaget borde byta namn. ”Bsweden” ersatte, men det gamla 

namnet (Belysningsbolaget) lever till viss del vidare i Sverige poängterar Svensson. Svenskarna har svårt att 
glömma namnet och Svensson själv tycker att det gamla var bättre eftersom Bsweden inte säger något om vad 

företaget gör. ”Det (Bsweden) är lite luddigt tycker jag, Belysningsbolaget talar ju om för svenskarna vad vi 

sysslar med”. Namnet påtalar dock tydligt verksamhetens svenska profil vilket Svensson poängterar är ”inne just 

nu”. ”Det ska vara tillverkat i Småland och lokalt, så på så sätt kan det ju vara bra”.  

DESIGNSTRATEGI 

Designstrategin består av att ”tillverka belysning i skandinavisk design för hem och offentlig miljö”. Inriktningen 

mot ”off marknaden” har dock ökat de senaste åren berättar Svensson. Hon menar att företaget inte arbetar med 

teknisk belysning i samma utsträckning som de arbetar med lysrörsarmatur trots denna inriktning. För att lära sig 

att hantera den nya tekniken, när glödlampan nu byts ut, köpte företaget för två år sen lysrörstillverkande 

företaget Lucia.  

 

Men vad är då skandinavisk design? ”Ja, det är någonting som man tycker är skandinaviskt. Vi har till och med 

en rysk formgivare som gör skandinavisk design, Doris Beldin”. ”Det är mer uttrycket, det enkla, klara och 

färgglada, tidlösa som jag betraktar som skandinavisk design”. Dessutom ska de nya modellerna stämma med de 



 

 

äldre som finns i repertoaren förklarar Svensson.”Man ska helst kunna se att det är en lampa är från oss, eller 

misstänka det i alla fall”. De drag som hon då främst förknippar med företagsprofilen är ”enkla linjer, enkelhet, 

tydlighet, är det viktigaste tycker jag. Och sen tidlös form som man orkar med länge”. 

  

Bsweden startade med att producera ”väldigt enkla fönsterlampor”, lampor som snabbt kopierades av IKEA 

påtalar Svensson. De (IKEA) sålde dem för en tredjedel av priset och därför bestämde Bsweden sig för att börja 

producera större och dyrare lampor. Nu siktar Bsweden dessutom mer mot ”off marknaden”. ”Det har varit en 

långsam linje åt det hållet hela tiden skulle jag säga, fastän vi började med små lampor, för jag trodde de var 

enklare att hantera när vi började, mer lättbegripligt”. Men Svensson förklarar att dessa lampor inte enbart 
produceras för den offentliga miljön. ”Alltså man ska kunna använde dem i både hem och offentlig miljö. Och 

bestyckningen ska ju vara sådan så att man klarar bestämmelserna i framtiden”. Den svenska designen blir en del 

i det strategiska upplägget eftersom Bsweden vill särskilja sig från de Italienska och Tyska armaturerna förklarar 

Svensson. De tyska är mer ”grälla” menar hon ”de lyser lite mer, blänker lite mer” medan de italienska har en 

närmare koppling till den skandinaviska stilen klargör Svensson vidare.  

LEDARSKAPET 

LEDARENS SYN PÅ LEDARSKAPET 

Svensson ser inte sig själv som den utpräglade ledaren över företaget över huvud taget. Sedan starten har hon 

och hennes man arbetat i olika ledningskonstellationer förklarar hon, där hon egentligen inte vill se sig själv som 

en enväldig ledare. Hon känner sig snarare som en del i en helhet och poängterar att hon önskade att hon skulle 

vara duktigare på det där med ledarskap. Hon vet inte riktigt vad det är som skulle kunna göra henne bättre utan 

svarar att hon helt enkelt inte är en utpräglad ledare. Däremot anser hon att ledarskapet ser annorlunda ut i 
företaget om vi jämför med ett ledarskap i ett större företag. Svensson vill försöka skapa en platt organisation där 

alla ska ta ansvar för sig.”Alla för sig själva höll jag på att säga, men det ska man inte göra, men sin del i 

helheten”. Hon vill att alla ska vara mer delaktiga i alla beslut och veta vad som händer för att de ska kunna 

svara på frågor om det mesta. Denna ”allkunskap” tror hon skiljer sig från den i ett större företag. I och med att 

företaget har dragit ner på personal och idag bara är fem i huset så krävs det att alla gör lite av varje förklarar 

Svensson vidare. 

 

Svensson påtalar vid vårt samtal även stressen som den finansiella delen av företagandet har på henne. Det är 

jätteviktigt att produkterna genererar pengar säger hon och menar att ibland kanske hon inte fokuserar det 

tillräckligt. Det måste säljas x antal produkter för att det ska vara lönt förklarar hon vidare, men hur vet man om 

det säljer frågar hon sig. ”Det är svårt”. Detta är en av anledningarna till att det sitter en butiksarbetande tjej i 
produktrådet berättar Svensson. Företaget måste ha en inblick i vad det är som säljer. Svensson fortsätter vidare 

att det är ekonomin som stressar henne mest och inte designen. Designen har hon nämligen lättare att påverka 

poängterar hon.”Men det ska säljas och i stor mängd för att det ska generera pengar och det är svårt att orka 

med”. 

 

”Det är lite som att slå knut på sig själv alltså när man inte har någon organisation tillräckligt stor så att man kan 

delegera alla uppgifter”. Svensson berättar att det tidigare arbetade en tjej på företaget som var till personligheten 

mycket strukturerad. Hon arbetade och förbättrade hemsidan, mejlutskick och systematiserade vilket var väldigt 

uppskattat. ”Den profilen, en väldigt välorganiserad person som strukturerade upp saker och ting, det är guld värt 

i sådana här organisationer” säger Svensson. Hon fortsätter vidare ”Det får inte vara för många som är 

ostrukturerade, då blir det jobbigt, även om man tar ansvar så krävs det systematiska arbetet”. 

 
Att ledarskapet förändrar sig med tid, uppgift och medmänniskor tror Svensson helt klart. Det ändras hela tiden 

menar hon. ”Det går både upp och ner, och så får man ta tag i det ibland och försöka förbättra det”. I den bransch 

hon själv arbetar i anser hon att man som ledare kanske måste vara mer känslig. Mera känslor och mindre strikta 

former talar hon om.  

”Man kan ju säga att vi ska ha fram det ena och det andra, men det är ju inte alltid formgivaren lyckas med det, 

så man får vara lite lyhörd för vad som kommer istället”.  

 

Svensson talar även om det stressande vardagsarbetet som hon upplever som ledare. ”Nu när vi är så få, är det 

lätt att man bara tar det som ligger framme eller svara i telefon när det ringer, tar det som ligger överst på 

skrivbordet”. Hon menar att det är svårt att verkligen arbeta igenom saker ordentligt något hon menar är mycket 

viktigt. Svensson fortsätter vidare med att det är viktigt att man kan ta ett steg tillbaka och ”tänka efter vad det är 
jag sysslar med”. Det är mycket arbete att planera, lansera och så vidare. Om sen formgivarna inte lyckas 



 

 

prestera något värt att satsa på då känner hon att det är hennes uppgift att producera något förklarar hon. ”Jag har 

ju gjort nästan det mesta här, och det som säljer bäst faktiskt. Men jag kan ju inte göra allt”. 

 

DESIGN OCH DESIGNERS  

FÖRFRÅGNING 

Bsweden och Svensson får väldigt många förslag per mejl och brev om produkter som de skulle kunna tillverka. 

Oftast är det från oerfarna yngre designers säger Svensson. De får flera stycken i veckan men tar upp omkring tre 

om året förklarar hon. I allmänhet är skisserna som kommer in inte färdigritade, de är råförslag som företaget får 

arbeta mycket med menar hon. ”Det är ganska sega grejer att hålla på med, för att vänligt tala om att det kanske 
inte riktigt passar eller att den inte alls är färdig och har du tänkt på att den ska lysa också?” säger Svensson och 

skrattar. Hon nämner ännu en gång vikten av att produkterna som produceras ska passa in i det de redan har 

producerat. Produkten ska ha ett nyhetsvärde och helst ska man inte ha sett det eller gjort det förut påtalar hon. 

Det är en punkt som hon tycker att många designers brister på. De vet inte vad som har tillverkats tidigare. ”Man 

måste ha rätt så bra bakgrundskännedom för att ta upp en ny grej och inte trampa fel”. 

 

Oftast så utgår en kund efter något som företaget redan producerat vid en förfrågan förklarar Svensson. Detta 

anpassas sedan i storlek, färg och form berättar hon. Det är sällan som något helt nytt producerat för en klient, 

utan något element vill de ha att gå efter förklarar Svensson.  

VAL AV DESIGNERS 

Företaget försöker att arbeta med designers som kan göra mer än bara en sak påtalar Svensson vidare. De 

försöker därför att arbeta upp en relation till sina designers, för det är inte lönt att marknadsföra en designer som 

bara kan göra en sak, det är för dyrt påtalar hon. Svensson ser även en fördel i att hitta en designer som gör andra 

saker utöver armatur eftersom det hjälper till i marknadsföringen av deras egen design. Företagets produkter ska 

passa in i ett hem tillsammans med andra produkter menar hon och då är det bra att kunna sätta samman olika 

typer av varor. Designen på varor idag oavsett vad det är, är viktigt säger Svensson. Hon nämner det senaste 

samarbetet hon haft med ett par designers som exempel. De har designat en lampa för henne, en bänk för IKEA, 
en stol för ett franskt företag och så vidare. Det hjälper till med marknadsföringen som sagt, att produkterna kan 

dra varandra förklarar hon.  

LEDA DESIGNERS 

”En designer behöver väldigt mycket uppbackning, en produkt är ingenting så länge den ligger i ett skissblock 

eller i en byrålåda. Den måste tas fram och inte nog med det, den måste produceras i en serie, måste ha rätt pris, 
måste marknadsföras. Det är så stort, jag tror kanske, en del i alla fall, glömmer bort att de är ingenting om de 

inte får rätt uppbackning” säger Svensson. På påståendet om att en designer vill arbeta fritt svarar Svensson att 

det är en omodern bild av dagens designers. ”De (designers) måste ha sina ramar och begränsningar om det ska 

fungera, så att man inte bara slår ett slag i luften och har en käck idé, för det tror jag är väldigt få som kan 

komma med nu”. Hon menar att individen måste veta vad de strävar mot, vad de vill uppnå. Därför tycker hon 

att det är så tröttsamt med alla de idéer som inkommer från folk som inte vet om produkten kan produceras eller 

hur de ska belysas, eller ens vad de är till för.”Man har så mycket föreställningar om sin egen genialitet att man 

tror att man kan göra vad som helst” säger hon.  

 

Svensson förklarar vidare att hon tror att designskolorna börjat inse problemen som designers har med detta och 

att de nu är mer inne på att göra analyser av företagens behov. Eleverna tittar på stil och kostnadsnivåer och 
försöker få mer förståelse för de värdena. Svensson nämner även att hon tror det utbildas för många designers 

och att många av dem inte riktigt förstår vad de ger sig in på. ”Det behövs så många grejer igång samtidigt för att 

de ska kunna försörja sig på sin design”. Idag måste en designer nästan göra en producerbar produkt i månaden 

beroende på storleken av företag de arbetar med för at klara sig enbart på sin design berättar hon.  

VEM VÄLJER DESIGN 

Svensson försöker att upprätta ett produktråd som består av representanter från företaget, en inredningsarkitekt 

och en anställd i en armaturbutik när hon hittat något hon tror på. Rådet har möte ett par gånger om året och får 

karaktären av ett slags rådgivande forum förklarar hon. Svensson anser sig dock ha ett större inflytande på 

slutprodukten än vad detta forum har. Hennes egen bakgrund som designer gör henne mer medveten menar hon 



 

 

och i slutändan är det hon själv som bestämmer vad företaget tar upp för design. Men det är inte alltid en lätt 

ekvation menar Svensson. Hon letar efter design som håller, något som kan vara ett antal år. ”Alltså inte precis 

dagsländor, utan tidlös design”. ”Vi har ju en hel del sådana saker som journalister uppmärksammar och som 

sticker ut, sen måste vi ha sådana som också går att leva på och sälja. Så att balansen där är svår, och det är inte 

alltid jag känner att vi lyckas med det, utan vi måste ha båda delarna. Vi hade helst (velat ha) samma sak i 

kombination. Då är det ju riktigt lyckat” avslutar Svensson. 

DESIGNPROCESSEN 

När ett koncept väl har påträffats, som företaget tycker stämmer med profilen så har de oftast en mycket nära 

kontakt med designern. Väldigt mycket mailkontakt, nästan dagligen förklarar Svensson. Det diskuteras saker 

som vilken typ av ljuskälla, material och hur det ska sammanfogas. Sedan läggs förslaget ut på olika 

underleverantörer för att kontrollera pris och se om allt formgivaren föreslår är genomförbart. I vissa fall får 

Svensson tipsa formgivarna om kontakter så att de får informera sig själva vad gäller olika tekniker för 

framställning och så vidare. Processen fram till färdig produkt tar lång tid menar Svensson. Ibland kan processen 

snabbas på om en mässa analkas eller en produkt kopplad till en årstid måste ut. Men Svensson påtalar att 
”formgivarna är inte bättre än de flesta, utan man kommer i sista minuten och det blir ju som en seg process hela 

tiden framåt”. Oftast tar det kanske ett halvår förklarar hon vidare, allt ifrån emballage och så vidare måste bli 

klart innan armaturen kan släppas. Men ett halvår är inget som företaget egentligen tycker är en lång process.  

 

Anledningen till att det tar (enligt vårt sätt att se det) relativt lång tid innan processen är färdig beror på att 

”priset är väldigt avhängt av produktionsmetoden och det kan ta lång tid att kolla det. Sen så är det elen, det är 

ganska givet vad man får göra där, men det finns väldigt många begränsningar så det kan ta tid om man vill ha 

någonting nytt gjort” säger Svensson. Därutöver är det ofta så att materialet som var tänkt från början inte 

fungerar. Tjocklek och så vidare måste ändras förklarar hon. Sen är som sagt formgivarna inte så rutinerade alla 

gånger och då måste prover beställas och kontrolleras klargör Svensson. Det händer att det glöms lite hål med 

mera. ”De gamla formgivarna som Olle Andersson där ritar han och sen är det bara att göra formarna direkt, det 
testar vi ju aldrig, det vet man ju fungerar”. Det är en relativt teknisk bransch som företaget rör sig i och det är 

många funktionella aspekter som måste tas tag i för att få saker att stämma poängterar Svensson.  

INSPIRATION 

Något verktyg för att inspirera har Svensson svårt att se att företaget har. Formgivarna får många gånger 

riktlinjer som de bör hålla sig till, som exempelvis vilket material de ska använda, vilken funktion armaturen ska 
ha och om det är en fönsterlampa för grunda fönster eller om den ska stå eller hänga förklara hon. I viss mån kan 

Svensson tycka att företagets produkter kan likställas med konst ”för konst kan vara massproducerad, visst kan 

den det”. Men inriktningen är inte att produkterna ska vara konst även om de har några takkronor som de säger 

är konst. ”Vi vill ju att det ska gå mer åt det industriproducerade hållet” säger Svensson. ”Industriellt 

producerade lampor tillverkade i regionen och inte som enstaka konstobjekt. Om man nu säger att konst är få i 

antalet”. Svensson tycker att det är definitionen på konst som är svårgreppbar. Men några av takkronorna är folk 

beredda att betala lite mer för och det tror hon beror på att de närmar sig konsten mer. Dessa (takkronorna) kan 

kunden få lite vidare, lite smalare och i olika färger förklarar hon och det kostar. Detta är ju ingenting som 

massproduceras utan det har vi som komplettering till de andra produkterna påtalar Svensson. Just den takkronan 

som vi i detta fall syftar på togs upp som ett brott mot den raka minimalistiska trenden som pågick när den 

designades. ”Då kändes det att det var dags att bryta, så vi tog upp den kronan och det har visat sig vara ett bra 
val, vi tog helt rätt med den”. 

 



 

 

Intervju med Carina Abelsson – Örsjö Belysning 

Marknad och försäljning  

den 18 maj 2009 på Örsjö Belysning, Pukeberg/Nybro 

FÖRETAGET 

PLACERING 

Fördelen med att de ligger där de gör, beskriver Abelsson genom att Småland känns tryggt och ”det känns redigt, 
om man får använda ett riktigt småländskt ord, det är riktiga grejor”, något hon upplever när hon pratar med 

kunder. En poäng hon gör om varför de inte är belägna på en mer händelserik plats beror på att ”världen är så 

liten idag, du har ju så mycket att kommunicera med så att det är ju inga problem att finnas ute på landet”. De 

har slagit sig till ro där de blivit uppväxta och ser vi på Örsjös utveckling, har den för cirka 15 år sedan varit 

kvalitetslampor inom mässing. Idag är det mera fokus på design, något som växt de sista åren menar Abelsson. 

Detta tänket har de haft sedan 1998. Orsaken till detta, säger Abelsson, ”var nog när Roland träffade på Jonas 

Bohlin och de började diskutera lite om ett helt annat tänk”. Det tror Abelsson var ett stort avstamp till den nya 

inriktningen. 

 

Abelsson menar att namnet ska kopplas ihop med lampor. Hon berättar att ”Roland brukar alltid säga att vi är 

som en familj och så upplever jag det nog också som”. Roland, tillägger hon, är snäll, ibland för snäll. 

Stämningen blir gemensam och intimt på något vis. Hon fortsätter detta resonemang med att de är ett litet företag 
och det blir inte lika byråkratiskt som ett större företag. Detta gör att de kan gå igenom svåra saker väldigt lätt. 

Att denna familjära känsla finns beror, enligt Abelson, på Rolands stil, han är väldigt ”storsint och har tålighet”. 

De har även mycket kompetens i huset säger Abelsson och kan på så vis på ett enkelt sätt göra förändringar på 

produkterna. 

DESIGNSTRATEGI 

När det gäller designstrategin berättar hon om en kommentar hon fick på Milanomässan som hon återger på 

följande sätt; ”ni har ju en sådan varm skandinavisk designstil” vilken hon tycker stämmer bra överens med 
deras design. Den är avskalad, men ändå varm. Deras produkter ska kunna inbringa känslan att ”de olika 

modellerna ändå har ett visst samband”.  

 

Abelsson berättar att de varje månad har möte, där alla på företaget deltar. I detta möte går de igenom vad som 

hänt, pratar om vilka kunder de har, projekt som är på gång, vad som kommer hända med mera. ”Alla ska veta så 

mycket om företaget som möjligt” något Abelsson tycker är väldigt viktigt. ”Det blir roligare att jobba i ett 

företag där de har mer eller mindre insyn i vad som händer än att, jag sitter på min plats och vet ingenting”. Så 

att alla är medvetna om var kvalitetsnivån ligger och vad kunderna är beredd att betala för. 

 

Abelsson framhäver att de, när det gäller företagets profil, vill bli uppfattade som att de är duktiga, att de kan sin 

sak, ”vilket vi tycker att vi kan”. Hon tilläger även, ”att vi är flexibla”. Abelsson menar att de, på grund av att de 
innehar alla delar som krävs för produktion, kan vara mer flexibla än till exempel Zero som endast monterar sina 

lampor. Abelsson tillägger även att de klart kan samarbete, ”vi är inom samma region, vi måste ju kunna prata 

med varandra, marknaden är ändå så fruktansvärt stor så våra delar inom belysningsmarknaden är ju så liten så 

att det finns ju jobb till oss alla”. Den svenska profilen spelar stor roll vilket syns i Milano då besökarna på 

mässan uttryckt bland annat, att de ”tycker verkligen om det de ser”, till detta tillägger Abelsson, ”det är mycket 

lovord över lamporna, och det känns ju då att man även ute i Europa tycker om den här skandinaviska designen”. 

 

När det gäller konkurrensfördelar framhåller Abelsson återigen flexibiliteten samt deras kvalitet. Just 

flexibiliteten tror hon är väldigt bra, då det inte finns många som tillverkar lampor. Fördelen är att de kan göra 

alla ändringar på ett enklare sätt eftersom de har tillgång till hela kedjan. 

 

Abelsson tycker det är A och O att jobba med varumärket, ”det är det viktigaste de har, det är ju att visa loggan 
när de är någonstans”. Det gäller även broschyrer, pärmar eller nyhetsbrev de skickar ut. Det som gör loggan så 

viktig är att när du ser den ska du tänka belysning. Abelsson själv tycker att Örsjös logga är fin och ”den är 

enkel” som hon uttrycker det. Vid besök hos kunden känner hon sig alltid välkommen säger Abelsson, hon 

tycker även det är viktigt att göra dessa besök. Detta eftersom kundföretagen kan relatera till Örsjö och på så sätt 

har de bild av Örsjö personal vid eventuell återkontakt via exempelvis telefon. 

 



 

 

Värden som företagets identitet har är värme och humor svarar Abelsson, ”vi försöker se det mesta från ett så 

positivt sätt som möjligt”. Det är viktigt att inte vara för allvarlig, hon menar att en viss allvarlighet i vad de gör, 

men de ska även finnas en humor när de pratar med kunden nämner Abelsson, ”de ska känna glädje, de ska inte 

vara jättenervösa när de ringer till Örsjö [...], det ska vara roligt att ringa hit och de ska känna sig att de är 

välkomna och att de är väl bemötta”. När personer ringer ska de få svar i antingen första eller andra ledet, för att 

undvika att de skickas runt, ”det finns ju inget härligare än när det är en som svarar i luren och man får prata med 

en person direkt”. Hur de beter sig vid kundmöten för att föra fram Örsjö som företag i samtalet och hur de beter 

sig svarar Abelsson, ”det tänker man väl alltid på, eller, man kanske inte tänker på det, utan det tror jag är 

automatiskt”. 

DESIGNPROCESSEN 

Själva processen, framhåller Abelsson att, ”då menar du att vi pratat med en designer, där vi har talat om att vi 

vill letar efter en golvlampa och vi vill att det ska vara den tekniken, vi vill att den inte får kosta mer än så 

mycket, vi talar om lite vad det är vi är ute efter, sen skickar ju de då ritningar hit och det börjar ritas upp lite”. 

Efter detta blir utvecklingsavdelningen inkopplad där de gör prototyper. Designern tas sedan till platsen så de 

kan se på prototypen säger Abelsson. Designern ger sina kommentarer och Örsjö säger sitt, sen ”har man ju detta 

samspel så att alla parter är så nöjda som möjligt med produkten” framhåller Abelsson.  
 

När det gäller designtänket i processen nämner Abelsson att på utvecklingsavdelningen, där de tar fram 

verktygen, där är det viktigt. Samtidigt säger hon att ”dem är väl medvetna om detta”. Abelsson nämner även att 

när designern kommer till Örsjö är, en del, designers väldigt lätta att jobba med. De lyssnar på vad som Örsjö 

säger när det gäller ur produktionssynpunkt. Andra designers kan ha svårare med att lyssna utan de vill att just 

deras idé ska drivas igenom utan några ändringar vilket kan leda till att lampan blir väldigt dyr och antalet som 

säljs kan bli liten. Tidsaspekten är inte jättehård berättar Abelsson, endast vid enstaka tillfällen exempelvis om 

det är en mässa på gång, när de har trycket på sig. Hon påpekar dock att det ”blir ju gärna så att det flyter iväg, 

för att det är så att allting tar ju mycket längre tid än vad man tror”. 

LEDARSKAPET 

SYNEN PÅ LEDARSKAPET 

Abelsson påtalar att alla i personalen kan gå in och prata med Roland Hjalmarsson om vad som helst. Det tycker 
hon ”är skönt här på företaget och han går runt och pratar med dem om dagarna och hejar på dem”. Ledarskap 

generellt tror hon förändras hela tiden. ”Det är ju jättefarligt att stanna upp, man måste hela tiden tänka på, vad 

kommer hända, och även att man är med som person och utvecklar sig själv. Det finns ju alltid massor av grejor 

som man behöver lära sig”. Abelsson poängterar dock att ”grundpelarna finns ju alltid kvar”. Abelsson 

framhäver att Roland Hjalmarsson kommer tidigt på morgonen och stannar till sena kvällen. Hon framhäver 

dock att han inte rusar omkring, utan ”han är en av oss”. 

 

Ledare i en sådan här bransch måste enligt Abelsson ”våga delegera, våga låta personalen ta ansvar och att 

[personalen] vet om att de ansvarar för vissa bitar”. Viktigt är det även att kommunikationen från ledaren är 

tydlig så att alla vet vad som gäller, så att det inte blir ”flummigt”. Detta tror hon är A och O för att det ska rulla 

på. Hon fortsätter diskussionen om hur en ledare behöver uppträdda, ”de måste bry sig, det är jätteviktigt”. En 
annan aspekt är att kunna säga att de haft fel. Alla som får ta ansvar eller beslut blir upplysta om att, de får ta 

beslut och det kan bli fel. Det är bättre att ta ett beslut än inget alls berättar hon. ”För vågar man inte ta ett beslut 

så händer ju ingenting”. Finns inställningen att, ”herregud, om jag tar det här beslutet och det blir fel hur ska det 

bli då”. Detta ska de inte behöva oroa sig för. Abelsson förklara i samband med detta att det i regel blir rätt 

beslut som fattas i slutändan. ”Folk vet mer och är mer insatta i saker än vad man egentligen tror”. Detta avslutar 

hon med att, ”alla kan ju mer än vad man tror, om man bara får”. 

 

Abelsson svarar även att ”man måste vara kreativ och att man måste våga” på frågan om det krävs ett kreativt 

synsätt i ledarskapet. Hon talar också om Roland Hjalmarssons positiva inställning till allting, ”han är ju positiv i 

alla situationer”. Hon framhåller att han ibland kan ses som för positiv, men att det är en jättestyrka eftersom den 

sprider sig ut till alla andra. ”När alla säger, det går inte, som man säger här i Nybro, så säger han ju att, det gör 

det visst, och det har vi gjort förut så det fixar vi”. Till slut har vi ändå lyckats berättar hon och det är en viktig 
bit anser hon. En ledare får heller inte vara rädd för förändringar, de måste hela tiden se framåt, ”vad måste de 

tänka på nu, vad har man inte haft förut och vad kan vi komma med som är lite nytt”. De måste hela tiden vara 

med så de inte står och tittar på säger Abelsson. 



 

 

DESIGN OCH DESIGNERS 

Designers är väldigt olika säger Abelsson, en del kan inte låta sin design påverkas, medan andra är mer lyhörda. 

De lyssnar mer på vad till exempel produktionen och vad utvecklingsavdelningen har att säga. Abelsson 

framhåller att de, produktion och utvecklingsavdelning, har mycket kunskaper och blir kommunikationen mellan 

dem och designern bra så blir slutprodukten bra. Kontakten med designers sker med mejl, telefon och besök. 

Designern kan på så sätt tycka till om processen om vad som är bra vice versa. Proceduren är stor säger Abelsson 

med mycket kontakt dem emellan vilket behövs. 

VAL AV DESIGNERS 

När vi kommer på tal om hur designers väljs berättar Abelsson att det ofta är många personer som visar upp sina 

alster, ”det är inte lätt att vara med överallt”. Designers och produkterna måste i slutändan stämma överens med 

det andra sortimentet. Abelsson poängterar att de inte är motståndare till att ta in en ny designer. Det viktiga är 

att Örsjö ser ett hål i deras sortiment som de kan fylla med något de behöver ha. Dessa hål märker de genom 

förfrågningar, men de tittar på vilka kunder de har och om de har ett bra sortiment för dem. Kunderna på till 

exempel hotellsidan har ofta en egen idé om vad de vill ha, de väljer något eget. Abelsson menar att det inte är 

några problem att köra en liten serie eftersom de har kapaciteten, men påpekar samtidigt att det är lättare att utgå 
från en modell som de kan ändra efter kundens önskemål. Här syns deras flexibilitet tydligt.  

 

Bland produkterna kan en del av dem ses som konst framhåller Abelsson, det är kanske inget som eftersträvats 

men det har blivit så. Abelsson illustrerar en av deras produkter som hon anser som konst, ”den är avskalad, men 

samtidigt är den funktionell”. Just det avskalade och funktionella är något Abelsson hänvisar till Jonas Bohlin, 

”om det är något [han] kan så är det funktion, [...] även om den är så avskalad”. Abelsson påvisar att det ska vara 

det enkla med det smarta samtidigt som det är funktion. 



 

 

Intervju med Thomas Gill och Per Gill – Zero 

Thomas: Produktions och utvecklingschef, Per: VD 

den 20 maj 2009 på Zero, Pukeberg/Nybro 

BAKGRUND 

Bröderna Gills far var tillsammans med Andris Nolendorfs grundare av Zero, varför det fallit sig naturligt för 

Thomas och Per att ta över. De har länge haft ett finger med i spelet då de exempelvis arbetat redan under sin 

skoltid i företaget och sakta men säkert närmat sig ledningen. Thomas började som arbetsledare på 

produktionsavdelningen efter sin tekniska utbildning och har därefter även kommit att leda 

produktutvecklingssidan av företaget. Han säger sig tillhöra ”helheten på tillverkningssidan av företaget, 

produktion och produktutveckling”. Bröderna kompletterat varandra då Per istället har en ekonomisk utbildning 

(marknadsekonomutbildning) och sköter den andra delen av företaget ”jag sköter marknadsföring och 

försäljning” förklara han. Bröderna håller sig så att säga på sin sida, hjälps åt lite grann men har arbetat fram ett 

arbetssätt som fungerar för dem förklarar de. De berättar att de har anammat sin ledarskapsstil av sin far och 
Nolendorfs som tillsamman grundade företaget och att de på så sätt har fått kunskap och erfarenhet genom sina 

band till dessa män.  

FÖRETAGETS PROFIL OCH IDENTITET  

”Vi är ett nischföretag, med vår tillverkning i Sverige och design”. Vi har kanske tidigare varit ganska spretiga 

när vi hade glasbruk med mera och känner att det är det här vi ska syssla med nu poängterar Per. ”Värden som vi 

står för är design och hög kvalitet” säger Per och Thomas fyller i med att de ligger ”långt fram i linjen” men att 

designfokuset och kvaliteten är de viktigaste. För att upprätthålla dessa värden arbetar företaget mycket med att 
hitta och arbeta med duktiga formgivare och när det gäller processen i tillverkningen arbetar de med att hitta de 

bästa leverantörerna berättar Thomas. ”Vi jobbar mycket regionalt med företag” säger Thomas. Det har blivit 

naturligt för dem (leverantörerna) att arbeta med olika designföretag inom möbler bland annat förklarar han. 

”Underleverantörerna har lärt sig lite vårt tänk” fortsätter han vidare. ”Både hur saker ska se ut och kvaliteten på 

dem” menar han.  

 

Design har varit viktigt från första stund för Zero påtalar Per men han tror att det blivit viktigare i och med 

konkurrensen utifrån bland annat den ifrån Kina och Indien. ”Priskonkurrensen är ju helt annorlunda nu än när 

företaget grundades” säger Per. ”Det har blivit viktigare i alla led idag att arbeta med design” menar de. Förr var 

det bara vissa företag som arbetade med design och form men idag så gör alla det ”i någon form” påtalar de 

vidare. Konkurrensfördelen för Zero är då ”att vi dels har ett känt varumärke sen tidigare och dels att vi alltid har 
arbetat med design och kvalitet och alltid försöker hitta nya formgivare och bra idéer. Det gäller att ligga långt 

fram hela tiden och behålla det, annars är det lätt att tappa” förklarar Per. Designern som person och resurs har 

en stor del i detta framåtsträvande och deras (designernas) idéer ligger till grund för företaget påtalar Thomas 

och Per.”Utan bra designers är det svårt att få fram bra produkter”. Det gäller även på produktionssidan fyller 

Thomas på med. Det är ju alltid en chansning de gör poängterar de. ”Vi går ju mycket på eget tycke och smak 

och känsla, men det måste ju vara rätt ut mot marknaden”. Magkänslan är detta pars ”barometer” mot 

marknaden, ”först och främst så går vi på vår egen magkänsla och gör en gallring och grovsorterar bland det vi 

tycker är bra. Sen frågar vi våra säljare vad de tycker, det är ju viktigt att de tycker om det annars blir de svårt för 

dem att sälja det” förklarar Per. Grovsorteringen den gör de dock själva poängterar Thomas. ”Men det måste 

vara ett samspel också”. De är ute och tittar på marknaden förklarar de för att se vad som händer, men det är 

formgivarens uppgift att bestämma om det ska vara ”runt och blått”, det har de inget med att göra på det sättet 

förklarar de. ”Hintar från säljarna kan vi ju få, om att nu har vi ingen vägglampa som går bra” och det blir ju mer 
produktstyrt behov och då påverkar kanske inte marknaden. Man lär sig med tiden vad som fungerar berättar Per, 

men det tar tid.  

 

”Vi har ganska lätt att prata med formgivarna och har lärt oss ungefär hur de tänker, alla formgivare är olika och 

det tar ett tag innan man lär sig hur de tänker men vi har ganska lätt för att snappa upp det nu” säger Thomas. 

Bröderna tittar dock sig omkring på många olika formgivare för att hitta någon de tror på, ”många av våra 

designers hade inte ens arbetat med armatur innan vi fick kontakt” . Men någon särskild riktlinje eller ledord som 

designen ska ha för att passa in det tycker de inte att de har ”vi försöker att inte låsa oss i någonting egentligen”. 

”På samma sätt försöker vi att inte styra upp formgivarna på någon viss linje heller, utan de får vara ganska fria” 

förklarar Thomas.  

”Det kan förstås innebära att det blir ganska svåra saker rent tekniskt sätt, det är inte alltid det stämmer överrens 
men det är utmanande och ganska kul vilket gör att det är hyfsat svårt för våra konkurrenter att plagiera oss”. På 



 

 

det yttre vill bröderna inte styra något och förändra för mycket för då kan man förlora designen förklarar de. ”Då 

kan det bli pannkaka av allt ihop” men de inre delarna med armaturen (de rent tekniska komponenterna) har sina 

begränsningar menar de och då får man försöka hitta lösningar och det involverar underleverantörerna många 

gånger. Man får styra underleverantörerna istället för designern till viss del och tala om att ”det går om du gör så 

här”, även om de är skeptiska många gånger på att en idé ska fungera berättar Thomas.  

 

Varumärket Zero tror bröderna har en stor del i företagets identitet och den används flitigt på mässor och så 

vidare. De upplever det som att de flesta sätter samman varumärket med kvalitet och design när de talar med 

arkitekter med mera, vilket de hänvisar med att märket funnits med hela tiden.  

DESIGNSTRATEGI 

Fantasifullt, lekfullt, nytänkande skulle de beskriva sin designstrategi med . Framförallt nytänkande menar 

Thomas. ”Hitta produkter som de andra inte har, kan man säga” Vi kan inte göra en produkt som liknar något 

annat med den identiteten vi har utan vi ska snarare leda förklarar Per. Det gäller i stort sätt det mesta inom 

företaget poängterar de vidare både produktion och marknadsföring och produktutveckling. Inkråmet i lampan 

där är de styrda eftersom det har med elsäkerhet att göra men de andra delarna bygger de kring fria 

förhållningsregler ”vi har inga långa planer så” säger Per när vi talar om marknadsföring och designers ”vi tar ett 
år i taget”. Strategin växer fram efter hand förklarar han. Vad gäller framtiden, så menar Per att det är mycket 

möjligt att strategin förändras, men de tänkte köra på ”den nytänkande vägen” ett slag nu påtalar de. Strategin 

kopplat till designen är egentligen inget som bröderna tänker på utan den sitter i företaget och i deras processer 

menar de. Det faller sig liksom naturligt i det dagliga arbetet förklarar de. De har en slags inbyggd förhållning till 

designen eftersom arbetar med design så tydligt i sitt varumärke påtalar de.  

LEDARSKAPET 

Viss påverkan på designern har ledarskapet menar bröderna. ”Man kan väl säga att om formgivaren säger att den 
alltid ska vara gul så blir det ju aldrig så utan marknaden kräver ofta en viss färg eller vad det nu kan vara och 

styr också den”. Färger och lite annorlunda lampor görs för utställningar då de ofta får mycket uppmärksamhet 

och press förklarar Per, det är ju oftast inte de som säljer utan de är de mer diskreta som säljer påtalar han. Men 

de kompletterar varandra förklarar han vidare. De arbetar med diskussioner och är närmare ”golvet” när de ska 

lösa saker berättar Thomas. ”Det är väldigt öppet och alla ska tala och säga sin mening”.  

 

De tycker att de är kreativa ledare eftersom de får fram produkter och det i sig i en blandning av design och 

teknik är en del av ett kreativt ledarskap. ”Vi försöker hitta nya vägar och lösningar hela tiden både 

produktmässigt och marknadsföringsmässigt” ”Vi kör aldrig fast och det gäller att inte ge sig, förändra helat 

tiden och inte låsa upp sig vid en för lång strategi så att säga”. Detta ser de också som ett kreativt 

förhållningssätt. En egenskap som dock inte fungerar är att vara för låst på en väg menar Per. Han nämner 
säljarna som ett exempel där han menar att de alla är olika och får bearbeta marknaden var och en på sitt sätt, ”vi 

försöker att inte styra alla säljarna att arbeta enligt en för tajt ram kan man säga”. Det finns dock alltid ramar 

menar han, men inga som ska hämma personalen. ”Det gäller ju att visa resultat”. Thomas och Per förklarar att 

deras ledarskapsstil har vuxit fram efter erfarenheter som kommit med tiden och att det växer fram i och med att 

de träffat personal och så vidare förklarar de. Ledarskapet är personligt och har med tidigare erfarenheter att göra 

menar de. Under intervjun tar bröderna även upp fördelen med den lilla organisationen, där den snabba 

beslutsfattningen kopplas till att de står organisationen så nära.  

DESIGNERS 

”Många designers efterfrågar mer styrning fast vi vill inte styra” många vill ha riktlinjer berättar Thomas men 

”vi vill egentligen inte låsa upp dem så mycket”. Man får ju styra in dem till en viss del förklarar Thomas men 

sen ska det vara fritt anser de för styr man för mycket så blir sortimentet likriktat och då spelar det ju ingen roll 

vilken designer som används poängterar de. ”Vi vill ju att det [designen] ska sticka ut lite grann”.  

 

Några igenkännande karaktärsdrag på armaturen kopplat till Zero det är inget som bröderna kan relatera till. Det 

är fritt påtalar de. ”I och med att vi inte producerar själva så är vi väldigt fria när det gäller material och form, vi 

har ju ingen egen tillverkningsprocess att ta hänsyn till, vi kan ju göra lite hur vi vill” säger Thomas. Företaget 

får in otroligt mycket förslag från olika designers på lampor men de har en stam som de arbetar med, ”liten men 

intensivt” säger Per. Ibland kommer designern med förslag på ny armatur och ibland behöver vi ha något 

speciellt, en ljuskälla eller en viss typ av belysning berättar Per. Motivering för designern har företaget ingen för 
det behövs inte menar de. ”Våra designers är ganska kreativa i sig själva, de klara sig på egen hand”. Hade det 



 

 

funnits anställda designers på företaget hade det kanske sett annorlunda ut förklarar de ”för då måste du kanske 

motivera dem för att få dem att arbeta på ett bra sätt”. ”Våra designers är fristående och arbetar på royalty och är 

de inte aktiva så blir det ju ingenting utan då kanske vi arbetar med någon annan istället så det är liksom lite upp 

till dem” förklarar Thomas. Det är så här den här affärsvärlden fungerar menar de, om företaget tjänar pengar så 

tjänar designern pengar. Det måste gå att få ihop annars är det ingen idé poängterar de.  

 

Olika formgivare är olika aktiva i vissa perioder men det finns en form av kontinuerlig kontakt mellan designern 

och företaget berättar Per. Eftersom designern är fristående företaget har han eller hon andra projekt också hos 

andra företag som tar deras tid. Därav kan det ibland gå lite tid mellan kontakter. När ett projekt inleds med Zero 
så kan det vara daglig kontakt och sen kan designern arbeta på egen hand för att sen träffas och gå igenom de 

tekniska bitarna med företaget.  

 

Per menar att det kanske finns någon produkt i Zeros sortiment som kan liknas vid utsmyckning, men konst vill 

de inte kalla sina produkter. I vissa lokaler och inom ett visst utrymme så tror de att estetiken kan komma att ta 

över produktens främsta fokus men det är fortfarande funktionen som är det väsentliga förklarar de. Ska det 

säljas en produkt med lite volym då är det, det funktionella som gäller poängterar Thomas. Det är en balansgång 

menar bröderna, då kunden vill ha effektiva produkter med snygg design som inte får blända.  

KUNDERNA 

Det händer att företaget gör specialuppdrag åt en kund och då kommer en arkitekt och talar om vad han/hon vill 

ha. Antingen blir det något helt nytt eller, vilket är vanligast, en variant på det som redan finns i sortiment. 90 % 

av beställningarna är standard berättar de. Företagets stora produktbas underlättar för kunderna att hitta något de 

kan arbeta vidare på förklarar Per. I Sverige finns det fyra säljare som personligen besöker arkitekter och 

ljuskonsulter. ”De är ju våra kunder fast de köper ingenting och det blir ju lite konstigt, vi anser att våra kunder 

är de som föreskriver, det vill säga arkitekter och ljuskonsulter”. Zero säljer inte direkt till kunden utan de säljer 

till en annan/grossisten som Per uttrycker det. På så sätt marknadsför de sig mot arkitekter och ljuskonsulter och 

i viss mån mot slutkunden berättar Per. Det är form, design och varumärke som annonseras mot kunderna. Men 

det gäller för säljarna att kunna förklara det tekniska med produkten, hur de fungerar vilken ljuskälla det är och 
så vidare. ”Vilket ljus du får” förklarar Thomas. Säljkåren är därför tekniskt kunniga berättar de. De kan på så 

sätt bakgrunden och har kunskap om ”inkråmet” vilket bröderna ser som en fördel. De måste kunna svar på 

frågor, ha ett engagemang för att få kontakter och därmed en relation påpekar Per. ”Det är ju inte som att sälja 

wienerbröd där man kan trycka ut varan” förklarar Thomas. Det tar ett par besök innan säljaren får förtroende 

och först då skapas en relation.  

 

Företaget har ett register på ett antal kunder som de sänder marknadsföringsmaterial till. Ca 3000 utskick skickas 

ut till kunder i Sverige poängterar Per. Skandinavien är den största marknaden men Nordeuropa med England i 

spetsen nämns, likaså Frankrike, Italien och Spanien. Konsumenter kräver nytt och roligt idag menar Thomas 

men också arkitekter vill ha nytt. ”Det har nog stressats upp i hela samhället helt enkelt” poängterar Thomas ”vi 

bombas ju hela tiden med saker, WAOW där var något nytt! Det gäller att lägga fram rätt grejer, det kunden vill 

ha”. Men det går inte att ständigt uppdatera sig förklarar bröderna. Kunderna vill ha mer, men det får samtidigt 
inte kosta mer säger Thomas.  

DESIGNPROCESSEN 

Designprocessen startar med en modulering i dataprogram och när företaget har bestämt sig för ett visst utseende 

så tittar de på hur de kan lösa de tekniska delarna och hur man ska få ett bra ljus. Den tekniska biten kontrolleras 

för att det ska fungera och gör det inte det så blir det bakläxa för designern berättar Thomas. Därefter byggs i 

regel en enkel prototyp där storlek och skala syns, ”framföra allt sätts ljus i det, för det har hänt ett antal gånger 

att det som är snyggt släkt blir pankaka när man tänder, för det händer så otroligt mycket med ljus”. Branschen 
är mycket teknisk och det är det som gör att den kan upplevas som knivig eftersom design och teknik ska 

blandas på ett bra sätt menar bröderna. Det krävs en blandning av kompetenser för att det ska gå ihop och 

framförallt att rätt designer hittas. Därefter när det finns ”en schyst prototyp” då går de ut och tar in offerter och 

ritar upp allt för att det ska fungera förklarar Thomas. Detta tar allt ifrån två månader till ett år fortsätter han 

vidare. ”Det gäller att prioritera och prioritera om i produktutvecklingen, det är mycket planerande och 

beräknande bakom eftersom vi arbetar mot olika mål också. Mässor, säsonger och så vidare”. ”Vi har för vana 

att ta fram många nya produkter också, i år blir det 7-8 stycken”. Det särskiljer företaget från de andra företagen 

menar Per och Thomas och är en del av deras identitet förklarar de vidare. ”Det är vi ganska starka och duktiga 

på” . Sen gäller det att göra material och marknadsföring när den tekniska biten är färdig och då tar Per över.  



 

 

Per poängterar att Zero´s traditionella produkterna har haft en skandinavisk design, varför deras huvudmarknad 

blivit just norden och Nordeuropa. Han förklarar vidare att de nya produkterna från de senaste två åren ”går hem 

lite längre söderut”. Skandinavisk design beskriver han som stram och enkel med raka linjer ”men de nya 

produkterna är mer fantasifulla och tar ut svängarna betydligt mer ”. Någon svensk profil tycker bröderna inte att 

man ska låsa sig allt för mycket vid, det lite internationella formerna fungerar ju väldigt bra i Sverige istället 

menar de. De tror på en blandning utav stilarna istället. Det är mer den svenska kvalitén som de kan relatera till 

och trycka på förklarar de. 
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 Vilken inverkan tror du att design har på ett företags strategi? 

Svar: Medveten design som kommunicerar företagets vision, strategi 

och stärker dess varumärke höjer värdet på produkterna och ökar  

värdet mot kunderna. 
 

 

 Vilka användningsområden tycker du att design har inom ett företag, det vill säga till vilka delar i ett 

företag kan design kopplas och på vilket sätt? 

Svar: Arkitektur, inredning av kontor, butiker, klädsel till personal, 

produkterna som säljs, förpackningsdesign, grafisk design av menyer på restauranter, skivomslag 

samt all form av presentationsmaterial inkl web med  

animation mm 
 

 Hur skulle du säga att kopplingen, design och strategi ser ut?  

Svar: I goda fall så är den helt integrerad och all personal i företaget är involverad. 

IKEA har nått ganska långt med att kommunicera företagets filosofi i sina varuhus, genom sitt 

sortiment ut till all personal och framförallt till kunderna! 
 

 Vilken inverkan tror du ledarskap kan ha på en designprocess där designern är en utomstående part 

Svar: Med rätt styrning når man IKEA-effekten (se svaret ovan) IKEA arbetar med både inhouse och 

utomstående designers. 

 
 

 Finns det något som kan kallas för kreativt ledarskap och vad innebär det då? 

Svar: Ja kreativ ledarskap lockar fram skapandet genom att vara inspirerande och uppmuntra till 

”fri takhöjd”! 
 

 Krävs ett kreativt tankesätt inom designfokuserade företag? Varför, varför inte? 

Svar: Ja ett kreativt synsätt är nödvändigt för äkta skapande. Då når man formgivning som 

kommer bortom bara funktion. Viktigt att uppmuntra till nya synsätt, perspektiv och själslig 

närvaro. 
 

 Till vilken utsträckning tror du att Småland som designregion speglas i de småländska designföretagen? 

(Bsweden, Zero och Örsjö belysning) 

Svar: Innovation och identitet följs åt och samverkar med det entrepreneuriella ledarskapet 
 

 Vilka beståndsdelar är det som gör Småland till en designregion?  

Svar: Lång tradition av företagande samspelar med kreativitet och modern medvetenhet. Det ger 

unik identitet, innovationer med mening 


