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introduKtion
kreativitet och eNtrepreNörskap nämns i olika sammanhang 

som positiva drivkrafter för ökad konkurrenskraft. Entreprenören och 
designern delar en speciell visionär förmåga att se på problem och i 
dessa se nya lösningar. Förmågan att se det som ännu inte finns. I vår 
studie har vi kunnat följa hur den visionära förmågan fungerar som 
kreativ drivkraft, och hur framgångsrika företag skapas när desig-
ners och entreprenörer möts med gemensam vision och mål. I detta 
kapitel redovisar vi utvecklingen av tre företag där design är kärnan 
i verksamheten, men med olika produktkategorier och marknader. 
Det är tre företag som fick en snabb tillväxt och erhöll designpriser 
för sina produkter. Det är två designföretag, POC Design och Zound 
Industries, och ett modeföretag, Whyred. 

Den kreativa processen beskrivs ofta som kaotisk, det vill säga mot-
satsen till strukturerad och välordnad. Det stämmer dock inte särskilt 
väl överens med verkligheten. I vår studie har vi kunnat konstatera att 
entreprenören är, om inte kaotisk så i alla fall driven av intuition, ofta 
ostrukturerad och ibland oförutsägbar, men oftast starkt inspirerande 
för sin omgivning – som sedan måste ta hand om idéerna, vilket kan 
vara mer eller mindre komplicerat. Designerna arbetar kreativt och 
intuitivt, men designprocessen är en tämligen strukturerad process. 
Resultaten kan däremot vara mycket oväntade. 
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Ett företag som växer med över 100 procent per år är onekligen intres-
sant. Makalös tillväxt är dock inte det enda kriteriet för intressanta 
företag och företagande, inte heller lönsamhet, vilket skulle utesluta 
de flesta nystartade företag. Istället har vi valt företag som har nått 
en tydlig position på marknaden och varit framgångsrika på olika 
sätt, där tillväxt, uppmärksamhet och utmärkelser är några mått på 
detta. Vi var nyfikna på hur dessa företag organiserar och leder sina 
kreativa processer, men också hur de bygger sina varumärken och 
kommersialiserar resultaten av de kreativa processerna. 

Vi har studerat företag vars verksamhet baseras på design av fysiska 
produkter. Vi har intervjuat flera personer i varje företag. Vi har ställt 
frågor om hur företagets ledande personer hanterar och upprätthåller 
hög kreativitet över tiden, hur samspelet mellan de olika funktionerna 
fungerar, hur de kommunicerar gentemot marknaden och sina mål-
grupper, men även hur de har fått kapital för att driva verksamheten. 
I modeföretaget har vi gjort intervjuer med designchef, vd och vice vd, 
tillika produktionsansvarig. I de två designföretagen har vi även intervjuat 
fler andra funktioner och deltagit som observatörer vid styrelsemöten.

mode som kreativ och kulturell verksamhet
Svenska modeföretag har genom en stark expansion i Sverige på 2000-
talet bidragit till att stärka intresset för mode i ett ekonomiskt perspek-
tiv. Det har sedan några år tillbaka talats om det ”svenska modeundret”. 
Onekligen har många modeföretag blivit framgångsrika, en framgång 
som dock är resultatet av hårt kreativt arbete snarare än ett under. 
Deras produkter har lyckats leva upp till kraven från en starkt trend-
känslig – och ibland nyckfull – marknad. 

Vanligtvis skiljer man på designbaserade och handelsbaserade 
modeföretag även om de senare har egna designavdelningar. Företag 
som H&M och KappAhl har startats av handelsmän med fokus på 
inköp och försäljning. Några har senare utökat med egna designavdel-
ningar. Designbaserade modeföretag har en designer som grundare 
eller, vilket börjar bli vanligt, två partner där en står för design och 
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den andre för det kommersiella. En tredje kategori är entreprenörer 
som startar modeföretag. För en entreprenör som Greger Hagelin, 
som grundade WeSC, var det skatesporten som gav upphov till idén 
om kläder för en speciell livsstil. Sedan finns det också modedesigners, 
som liksom konstnärer drivs av konceptuella och kreativa idéer och 
inte vill ge avkall på dessa för kommersiella krav. Det är få av dessa 
som lyckas bli kommersiellt framgångsrika. 

Mode i betydelsen kläder, skor och accessoarer har framförallt stu-
derats utifrån ett kulturellt och sociologiskt perspektiv. Senare års 
forskning har uppmärksammat den specifika logik som präglar spe-
ciellt modeföretag där estetiken är själva kärnprodukten.1 Entwistle 
menar att de olika företag som finns runt modeproducenterna utgör 
en estetisk ekonomi som skiljer sig gentemot de företag där design 
och estetik snarare är redskap som stärker produkten, men där produk-
ternas funktion är det som kunderna köper.

designföretag som kreativ och kulturell verksamhet
Design och designföretag är vida begrepp. Vi associerar modeföretag till 
kläder och skor, men det är mer osäkert vad vi associerar till design och 
designföretag. Kanske konsumentprodukter, som till exempel möbler och 
inredningsprylar, eller tekniska produkter med estetiska värden som bilar 
och mobiltelefoner? Kanske designkonsulter eller företag vars kärnverk-
samhet är design? Det finns egentligen ingen given enskild association. 

Med modeföretag menar vi i denna studie företag vars kärnprodukt 
är kläder. I vår studie har vi definierat de två företag som tillverkar 
skidhjälmar och hörlurar som designföretag därför att företagen 
betonar produktdesign och designprocessen är central i verksam-
heten. Designkompetensen i dessa företag baseras på industridesign. 
Designprocessen är kärnan i företagens verksamhet vid utveckling 
och marknadsföring av de produkter de tillverkar. 

Vi beskriver vart och ett av företagen; hur organisation och ledning 
har förändrats när företagen växt, hur de agerar för att behålla friheten 
att göra det de brinner för när tillväxten ställer krav på en mer struktu-

–––
1 Se till exempel Entwistle, J. (2009). The Aesthetic Economy of Fashion. 
Markets and Values in Clothing and Modelling. Oxford: Berg.
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rerad organisation, och framförallt hur tillväxten påverkar kommunika-
tionen internt. Under tiden vi har följt företagen har mycket hänt. Två 
av företagen har blivit uppköpta och ägarförhållandena har förändrats. 
Det kan få konsekvenser för hur företagen leds, men på vilket sätt vet 
vi ännu inte. Den bild vi ger här är före dessa förändringar. 

mode som system
Innan vi kommer till fallstudierna vill vi beskriva vad vi menar med 
mode som system därför att denna definition har betydelse för hur 
företag som Whyred organiserar sig och för designerns roll i företaget. 
Mode förknippas till vardags med produkter som kläder, skor, smycken, 
klockor och väskor, det vill säga de produkter som uttrycker en viss 
livsstil och skapar en identitet. Det är också produkter som kan defi-
nieras tidsmässigt, då produkternas utseende och uttryck förändras 
säsongsvis och följer vissa trender. Detta kan givetvis även gälla andra 
produktkategorier, till exempel inredningsprodukter eller bilar. För 
att dessa produkter ska räknas som mode krävs att de accepteras av 
omgivningen som mode. Men även om det finns överlappning har varje 
produktkategori sin branschlogik och så även kläder. 

Alla kläder är inte mode; inte bara för att de är ”omoderna” utan 
för att vissa kläder i första hand bärs för sin funktion. Det gäller allt 
från skyddskläder, sportkläder och uniformer till traditionella folk-
dräkter. Det kan ske förändringar i materialkvalitet, men sällan några 
snabba och trendkänsliga förändringar i designen; en läkarrock har 
sett ungefär likadan ut de senaste decennierna. Därmed inte sagt att 
utseendet är ointressant, tvärtom, det har stor betydelse för bäraren 
som identitetsmarkör och utseendet har även olika signalfunktioner. 
Sportkläder, som en gång räknades som funktionskläder, har dock 
blivit modeprodukter och många sportklädestillverkare konkurrerar 
numera direkt med modeföretag. Det gäller inte minst sportskor där 
så kallade sneakers tagit stor del av marknaden.  

För att särskilja studier av kläder och dräkter från undersökning 
av mode som fenomen har Kawamura myntat begreppet ”modeologi” 
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(fashion-ology), vilket definieras som ”en sociologisk undersökning av 
mode och som behandlar mode som ett system av institutioner, ett 
system som producerar mode både som idé och praktik.”2 Mode som 
fenomen är det immateriella och kläder är de materialiserade objekten. 
För att dessa ska bli mode räcker det inte att en designer har visat en 
kollektion på catwalken, det krävs flera aktörer som definierar något 
som mode och på så sätt är det en socialt konstruerad process.

Kawamura betonar just det institutionella systemet som karak-
täristiskt för mode. Genom detta särskiljer hon modeproduktion och 
modekonsumtion från klädproduktion och klädkonsumtion. Ett företag 
som Whyred skapar kläder med en viss design, som ska produceras med 
rätt kvalitet, till ett visst pris och nå marknad och kunder på ett effektivt 
sätt. Ett ganska traditionellt företagande med fokus på teknik, material, 
distribution och ekonomi, och givetvis design och kreativitet. Men för att 
det ska bli mode deltar Whyred också i skapandet av mode som fenomen. 
Det är framförallt här som modeföretagen blir en egen värld, en kultur 
där trendinstitut, designers, media, modell- och PR-agenturer och kon-
sumenter är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Det är 
ett system som låter vissa kläder anammas och bli ”mode”. Denna värld av 

”modeskapare” börjar dock samarbeta med andra produktkategorier, inte 
minst sådana där mode som fenomen blir allt viktigare, vilket vi också 
kan konstatera i våra fallstudier av designföretagen.  

I nästa avsnitt beskriver vi företagen, POC, Zound Industries och 
Whyred; deras respektive historia, händelser och utveckling. I det 
avslutande avsnittet analyserar och diskuterar vi våra fallstudier och 
vad vi kan lära oss av dem.

poc sweden ab
Vid tiden för intervjuarbetet var POC inhysta i en liten marina i Salt-
sjöbaden. Stefan Ytterborn, företagets grundare bor i närheten, så det 
var nära till hands att börja här. Nästan alla sitter i ett enda stort rum, 

–––
2 Kawamura, Y. (2005). Fashion-ology. An Introduction to Fashion Studies, s. 17. Oxford: Berg.
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tillsammans med produktprover och klädlådor på väg till och från 
mässor och distributörer. Nu har lokalerna blivit för små och hösten 
2012 flyttade företaget till Skanstull, närmare city. 

POC erbjuder avancerad skyddsutrustning: hjälmar, glasögon, och 
olika skyddskläder för extrema utförsåkare på skidor och cykel. Pro-
dukternas design är anpassad till livsstilen, kulturen och preferenserna 
i denna grupp. Numera får man också intäkter från t-shirts och huv-
tröjor, men varumärkets kärna är skyddsprodukterna. 

Upphovet till företaget är enligt Stefan Ytterborn en upptäckt han 
gjorde när han åkte skidor med sin son. Samtidigt som det fanns ett ökat 
intresse för hälsa och säkerhet hade skidåkningen blivit allt snabbare, 
och nya utförsåkningssporter hade tillkommit: till exempel utförs åkning 
på cykel, som krävde bättre skydd. Det var mest barn som använde hjäl-
mar och de hjälmar som fanns för vuxna var dåliga och oattraktiva. När 
Stefan kollade marknadsstatistik fann han att skidhjälmar hade haft en 
tillväxt i USA på 300 procent mellan 1998 och 2003. 

Stefan var grundare till konsultbyrån Ytterborn & Fuentes som 
arbetade med design management. Med den nya idén såg han en möjlig-
het att lämna konsultbranschen och bygga något ”eget och mer bestän-
digt, där design och en humanistisk dimension är utgångspunkten”. 
Tillsammans med en god vän, industridesignern Jan Voxlin, som just 
då var verksam på ett svenskt företag som tillverkade friluftsprodukter, 
började Stefan visualisera produktidéer och skissa på en affärsplan. En 
advokat med erfarenhet av finans och företagssammanslagningar tände 
på idén, och tillsammans startade de företaget. 

visionen och utmanarrollen
”Före oss fanns bara trött alplandsestetik”, säger Stefan Ytterborn, och för-
tydligar att de stora hjälmtillverkarna inte hängde med när marknaden 
förändrades. ”Innan var hjälmar något som bara används av ett fåtal åkare, 
men nu när de används av många fler har de blivit ett modeattribut.” 
Visionen om vad man vill åstadkomma är en viktig drivkraft, tillsammans 
med synen på POC som utmanare i en konservativ bransch.
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På hela POC finns en stark vilja att ifrågasätta och förändra sport-
branschen. Med POC vill Stefan, liksom Apple, etablera en starkare 
relation mellan produkt, konsument och varumärke. Stefan jämför 
helst inte POC med de stora företagen i sportbranschen, utan refere-
rar hellre till andra, designdrivna företag som liksom POC gör riktigt 
fina produkter in i minsta detalj. POC står för ”piece of cake”, vilket 
säger en del om den kaxighet som finns i företaget.

I Stefans roll ingår att ständigt levandegöra visionen och berika 
med inspiration. Stefan samlar ”giltiga erfarenheter från omvärlden” 
och skapar egna historier och metaforer som ledning. Han brukar till 
exempel ofta använda liknelsen att POC ska vara som en mix av Virgin 
och Lufthansa, det vill säga, ha ”både vision och precision”, vilket flera 
av de anställda refererar till i intervjuerna. 

”Stefans visioner driver oss att ta det längre och inte följa 
andra. Att inte stoppa fast man är trött. Vi är väldigt 
indoktrinerade allihop – jag vet precis vad jag ska 
göra. Vi är väldigt medvetna om ’vad som är POC’.”

Byggandet av rätt företagskultur är centralt. När POC till exempel 
behövde ett nytt löneadministrationssystem ville man inte bokföra 
de anställdas arbetstider, eftersom det riskerade att sända fel signaler 
internt. Frihet och eget ansvar är en viktig del av POC:s kultur, och 
de anställda drivs av ett starkt personligt engagemang. 

varumärket poc – extremsport som livsstil
Stefan ser sig främst som dirigent eller regissör. Han återkommer flera 
gånger till jobbet med att stötta sitt team med varumärkesstrategi som 
kompass. Det är avgörande att alla medarbetare har ”rätt seende”, ett 
slags designseende. ”Designseende är ett förhållningssätt som man 
måste ha för att jobba här”, säger en av produktcheferna, ”det är tydligt 
att design är viktigt på POC - vi har egentligen samma personal-
sammansättning som en industridesignbyrå.”
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På POC har produkterna en avgörande roll för varumärket och Pelle, den 
grafiska designer som i praktiken framställer allt marknads föringsmaterial 
är väldigt medveten om detta. Han räknas egentligen till marknads-
avdelningen, men har satt sig vid produktutvecklarnas bord för att få 
input. För honom är det självklart att det är produkterna som är i fokus. 

”Jag har alltid skapat sug hos kunderna att befinna sig i en viss miljö, 
eller med en viss stjärna. Här är produkten stjärnan … Produkterna 
leder mig. Varumärket är taktilt, skandinaviskt, och avskalat … 
Jag behöver produktidén som kärna. Mina kollegor på marknad 
har inte det behovet. För exempelvis en annons är konceptet 
redan gjort – det är ju produkten. Mitt arbete är detaljerna.”

När produkterna bär varumärket är kvalitén på produktupplevelsen 
avgörande. ”Det måste bli bra, så deadlines måste vara mjuka”, säger 
en produktdesigner. Det har hänt att han ”dödat” egna projekt som 
varit nästan helt klara för att han känt att han inte nått hela vägen 
fram. ”Vi har en stabil plattform i en väldigt konkret mission. Det är 
styrande för oss. Vi kan inte sänka kvaliteten. Vi måste också säga 
nej till fel samarbetsförslag.” ”Med en stark produkt behövs mindre 
marknadsföring”, säger Stefan. ”Vi pratar inte varumärke eller design, 
vi gör bra grejor helt enkelt.” Det viktigaste är kundens helhetsupp-
levelse, vilket Stefan kallar aspired perception.

För POC är innovation ett absolut krav. ”Vi börjar med ett vitt 
papper”, berättar en produktdesigner. ”De [stora företagen] börjar 
med vad som finns färdigt”, fortsätter produktdesignern och uttrycker 
ett visst förakt för ”märken som vill vara coola utan substans”. Att man 
kopplar samman produktutvecklingen med medicinsk forskning och 
avancerad teknologi är viktigt för den trovärdighet som POC strävar 
efter. Produkternas design menar designerna kommer helt från dem 
själva. Man gör aldrig marknadsundersökningar av något slag. Den 
funktionella designen får input från POC:s teamåkare och från sport-
utövare i produktutvecklingsteamets egna nätverk.
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Produkterna används numera av världskända skidåkare. Stefan för-
sökte först få Bode Miller, en av USA:s främsta utförsåkare, att bära 
produkterna, men det kostade för mycket. Millers agent rekommen-
derade istället Julia Mancuso, då helt okänd. POC hade tur. Julia 
Mancuso vann guld i storslalom i OS i Turin 2006 och syntes då i 
POC:s hjälm och glasögon. POC har också gjort påkostade filmer 
med sina kända teamåkare. Filmer som stärker både upplevelsen av 
sporten och åkarnas egna varumärken.

POC:s produkter har vunnit otaliga designpriser; både svenska 
och internationella. Det har varit en medveten strategi. Stefan som 
har ett långt förflutet i designbranschen vet hur designtävlingar och 
utmärkelser genererar PR och artiklar i olika trendmagasin. Det krävs 
dock en investering för att delta i tävlingarna. Det är ett omfattande 
arbete att ta fram underlaget som ska skickas in till tävlingarnas jury 
och stora kostnader och avgifter för att delta vid utställningarna. 

Målgruppen har inte någon given ålder, inkomstnivå, eller nationa-
litet. Det handlar snarare om gemensamma värderingar, en subkultur, 
livsstil eller ett mindset. Funktionellt sett riktar sig POC mot sina 
core-användare – de mest extrema sportutövarna, och räknar med 
att andra kommer att följa de inflytelserika trendsättarna. Målgrup-
pen är relativt liten, men de har mycket gemensamt, oavsett om de 
är japaner, amerikaner, eller européer. Detta var skälet till att POC 
redan från början satsade internationellt. De avancerade utövarna har 
också starka internationella nätverk, vilket troligen varit avgörande 
för POC:s framgång. 

I sin marknadskommunikation riktar man sig mot alpina skidåkare, 
men man har ändå blivit funna och omhuldade av brädsportare och 
andra smalare discipliner, eftersom produkternas estetiska utformning 
tilltalar dessa livsstilsgrupper.

samspelet mellan funktionerna
En viktig policy i uppbyggnaden av företaget har varit att utveckla 
nödvändiga kompetenser och funktioner internt. Företaget skulle vara 
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ett mångdisciplinärt team där alla är inriktade på att arbeta innovativt 
och i högt tempo. Det enda kunskapsområde som inte finns internt 
är det medicinska. Stefan grundade POC Labs och dit knöts flera 
respekterade forskare inom områden som neurologi, spinalmedicin 
och ortopedi.

Det krävs hunger och drivkraft för att platsa på POC, och ett starkt 
eget engagemang i sporten. ”Alla är freaks och har egna connections i 
branschen.” Just teamets driv och snabbhet ser Stefan som den viktigaste 
framgångsfaktorn, vilket också bekräftas av andra. 

”Vi har en extremt snabb struktur som möjliggörs av vår stora 
erfarenhet och övertygelsen bakom vår mission. Det är fritt och nära 
produkterna, korta beslutsvägar och ingen hierarki”, säger en av pro-
duktutvecklarna.

Stefan förlitar sig öppet på att andra sköter det mesta av företa-
gets struktur. Tidigare var han involverad i allt, men nu håller han 
bara i det övergripande. Stefan ger långsiktig riktning utifrån den 
övergripande affärsplan han ständigt vidareutvecklar, men litar på 
att allt som behöver göras finns i produktchefens Exceldokument. I 
steget till produktion agerar produktchefen helt ensam, vilket han 
själv tycker är en svaghet.

Stefan är annars djupt engagerad i produktutvecklingen som proffs-
tyckare, med åsikter om minsta designbeslut på produkterna. ”Jag har haft 
glädjen att få simma i kölvattnet på den där draken”, berättar designern 
och medgrundaren Janne om sin chef. ”Jag är Stefans verktyg – han kan 
inte dra en rak linje, men han är en otroligt skicklig ’tyckare’.”

Stefan pekar ut en kompasskurs för företaget, och stoppar när han 
upptäcker att något i utförandet hamnat fel. Ett exempel var en kollek-
tion t-shirts som stoppades just före lansering. Stefan berättar:

”Vi höll på att släppa en T-shirt i ’sliten’ stil, vilket är helt 
fel för vårt varumärke, som ska vara rent och crisp, high-
tech. Händelsen var ett bra tillfälle att samla ihop alla och 

’refresha kompassen’ … Vi för ständiga samtal om identitet.”
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tillväxt, organisation och växtvärk
POC har vuxit snabbt. Antalet anställda har ökat från tio till 30 på 
mindre än fem år och bristen på struktur har börjat bli ett problem. 
Nya mötesformat införs och provas, men framför allt bland de nyare 
i teamet märks frustration över bristen på struktur. Även de som varit 
med länge ser bristerna, men de har en högre tolerans, och är mer 
benägna att tycka fördelarna överväger. 

”Vi andas samma luft, och vet vad de andra vill. Vi måste också 
kunna anpassa efter varje nytt projekt ... Vi har en stor frihet, men 
det är också luddigt och ansträngande, främst för de som är nya.”

”Vi har inga strukturer. Ingen ideal process. De nyanställda 
blir galna. Det är luddigt och ansträngande, men det finns 
inte tid att sätta in alla i processen. SLS-modellerna [ fysiska 
prototyper, sent i produktutvecklingen] får förankra projekten.” 

Marknadsfunktionen har vuxit och bildade 2011 en egen avdelning. 
Det som tidigare sköttes av en person fördelas på nya mer speciali-
serade roller. Stefan menar att han nu ”släppt taget” om marknads-
föringssidan, medan Sara som formellt sett leder marknadsavdelningen 
ser Stefan som ”bron mellan marknadsföring och produktutveckling”, 
och litar på att han håller koll på vad hon gör.

Sälj- och marknadsavdelningen är inte med i produktutvecklings-
arbetet, och input till utvecklingsarbetet kommer sällan därifrån. 
Marknadsavdelningens arbete handlar främst om löpande kontakter 
med till exempel distributörer, mässor, sponsrade åkare och bransch-
kontakter. De strategiska varumärkesfrågorna har Stefan hand om, 
och företagets identitet skapas på produktutvecklingssidan. 

Ett par av de nyare på POC tar upp den dåliga kontakten mellan 
avdelningar och projekt. De menar att det i många fall bara är Stefan 
som har övergripande koll på hur företagets olika utvecklingsprojekt 
hänger samman. 
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På ett möte informerade produktchefen marknadssidan om en större 
workshop, där utvecklingssidan hade analyserat och definierat mål-
grupper inom cyklingsområdet. Ett par av medarbetarna från mark-
nadssidan visade på stark frustration, och redan medan mötet avslutades 
började ett laddat samtal om hur långt ”efter” marknadssidan är, och 
vad de kan göra för att komma ikapp och bli delaktiga.

”Vi [på marknad] behöver känna till produktionsplanen. PU 
ligger en säsong före och försäljning sist. Det finns otroligt 
mycket mer vi kunde göra, till exempel i det digitala.”

Kapitalanskaffning
Kapitalanskaffningen är ett stort problem i alla tillväxtföretag. POC:s 
styrelseordförande, Conny Carlsson, är ett styrelseproffs med meriter 
från tung svensk industri, och här ser han ingen skillnad jämfört med 
andra entreprenörer. 

”Om man lyckats med det kreativa och byggt ett behov så blir kapital  
anskaffningen ett problem. Om man inte orkar med att tillfredsställa 
behovet så kommer marknaden att leta upp någon annan som kan.”

POC fick tillskott på kapital genom ett par privata riskkapitalister, 
med personligt intresse för skidåkning. Även Conny tog uppdraget 
som styrelseordförande mer eller mindre ”på nöjeskontot” därför att 
han brinner för skidåkning och tycker företaget är spännande. 

Stefan ser inte snabb tillväxt som ett krav, marknadspositionen är 
inte hotad, men han är samtidigt tydlig med att POC inte är ett av de 
entusiastdrivna företag som är nöjda med att vara små. Internationell 
expansion var en nödvändighet från dag ett eftersom den svenska 
marknaden är för liten. Detta var mycket svårt att få investerare och lån-
givare att förstå, då den traditionella logiken är att lyckas på hemma-
marknaden först. POC etablerade försäljning på flera marknader redan 
efter ett par år, vilket alla externa bedömare trodde var omöjligt. 
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epilog
I juni 2012 köptes POC av den amerikanska Outdoor Sports-koncernen 
Black Diamond. Företaget ska fortsätta utvecklas som ett eget varu-
märke inom gruppen, och Stefan är fortsatt kvar som vd.

Zound industries
Zound Industries finns i centrala Stockholm vid Norra Bantorget. Man 
har nyligen flyttat, men innan lokalen ens är färdiginredd börjar 
diskussionen om behov av större lokaler.

Konrad Bergström är en driven serieentreprenör som startat flera 
verksamheter inom distribution och försäljning av brädsportsutrustning. 
Efter en konkurs 2007 tog han anställning på svenska modeföretaget 
WeSC och var där ansvarig för lanseringen av hörlurar. Konrad drog 
paralleller till hur Swatch hade förändrat armbandsuren från tidmätare 
till livstilsmarkör, och förstod att hörlurar kunde göra samma resa nu 
när mobiltelefonerna gjort dem till en ständigt närvarande accessoar. 
Konrad upplevde dock att han inte fick utrymme nog att utveckla 
affärsområdet inom WeSC och valde att starta eget igen.

Konrad är medveten om sina styrkor och svagheter, och den här 
gången satsade han på att samla alla kompetenser som behövs i teamet 
från början. I Konrads stora nätverk hittade han en vd som skulle svara 
för det finansiella, och en grafisk designer som varumärkesarkitekt 
och kreatör. De tre industridesignerna på designbyrån NorraNorr blev 
företagets utvecklingsavdelning. Just det starka teamet tar Zounds 
styrelseordförande Christel Kinning upp som företagets viktigaste 
framgångsfaktor. Alla blev delägare i Zound Industries och arbetade 
utan lön under det första året, burna av en stark tro på idén.  

Konrad är visionären och den entreprenöriella drivkraften, men 
han har också en ”tränad magkänsla” för design utifrån sin långa erfa-
renhet som distributör och återförsäljare inom brädsport, där kraven 
på rätt stil och estetik är högt ställda. Konrad är liksom Stefan på POC 
en erkänt skicklig ”tyckare”, och vet vad som kommer att funka. Med 
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tre industridesigners bland grundarna är Zound Industries ett i hög 
grad designdrivet företag, om än med hög modegrad.

en ny marknad
Den vita fläcken på marknaden som Konrad hade identifierat, var bris-
ten på personliga och moderiktiga hörlurar till mobiltelefoner. Mobil-
marknaden hade blivit en estetiskt och livsstilsorienterad bransch som 
de traditionella mobiltelefontillverkarna hade svårt att hänga med i. 
Även marknaden för hörlurar dominerades av ett antal stora elektro-
nikföretag, som Sony, Sennheiser, Philips och AKG. Om man ville ha 
ett rimligt bra ljud fanns i stort sett inget annat att välja på än grå eller 
svarta hörlurar med teknisk stil. Zound Industries drivs liksom POC 
av en stark vilja att ifrågasätta och förändra sin bransch. De traditio-
nella hörlurstillverkarna buntas ihop under rubriken ”Electronics”, 
och de intervjuade nämner dem i uttryck som ”de gamla företagen 
kan inte förändra sig”.

En av Konrads kända deviser är ”Fyra par hörlurar i var mans 
garderob, och tre av dem från oss”. Det har hittills varit framgångsrikt. 
Zound har på tre år växt från en omsättning på drygt 3 miljoner kronor 
2008/2009 till 120 miljoner 2009/2010 och 250 miljoner 2010/2011. 
På dessa år har antalet anställda ökat till 27 personer på huvudkon-
toret i Stockholm och 12 på kontoret i Kina 2011. 

varumärkesfabriken
Zound Industries betecknar sig som ett ”fashion headphone house”. 
Flera av de intervjuade omnämner det egna företaget som en ”varu-
märkesfabrik”. Konrads idé var redan från början att bygga upp flera 
starka hörlursvarumärken för olika målgrupper och livsstilar. ”Alla ska 
kunna hitta en hörlur som är en förlängning av den egna personligheten.” 
Zounds första varumärke var Urbanears. Sedan har tre varumärken 
tillkommit; Marshall som görs med licens från Marshall; Coloud, en 
färgglad hörlur som märks med olika licensierade logotyper, och det 
senaste tillskottet Molami, som har en hög modegrad.
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Urbanears
Zounds första varumärke förkroppsligar i hög grad grundarnas visioner 
och bygger på flera starka principer. Varumärket är produktfokuserat 
och faceless. Man använder aldrig bilder av människor i marknads-
föringen, utan har istället ett rikt och fantasifullt manér i sina pro-
duktfoton. Målet är att inte begränsa Urbanears till en viss målgrupp, 
utan låta det vara öppet för alla att ta till sig. Urbanears var de första 
hörlurarna att säljas i en hel kollektion av färger. Stilen och uttrycket 
är minimalistiskt och samtidigt kompromisslöst i materialval och i 
utförandet av detaljer.

Marshall
Zound innehar en exklusiv licens för högtalarvarumärket Marshall, 
som skiljer sig starkt från Urbanears. Marshall var redan ”klart”, och 
etablerat sedan 50 år. Rocklegenden och den visuella stilen fanns 
redan på plats. 

Coloud
Coloud är enklare hörlurar med färg, logotyp och motiv lånade från 
varumärken som Hello Kitty, Star Wars och Spiderman. Zound anser 
dock att arbetet med de licensförsäljande företagen var för tungrott. 
Coloud blev ”det oälskade varumärket” internt. Varumärket har en 
lägre prisbild och riktas mot en yngre målgrupp, som ingen i företaget 
riktigt identifierade sig med. Zound gör nu en omlansering av Coloud 
utan licensierade varumärken.

Molami
Molami riktas speciellt mot modemedvetna kvinnor. Hörlurarna har 
ett för produktkategorin högt pris, och är framställda i exklusiva mate-
rial som stingrocka och äkta guld. Vid tidpunkten för intervjuarbetet 
hade Molami just lanserats i ett fåtal utvalda modebutiker i Paris och 
New York. 
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Livsstilsvarumärken bygger på att erbjuda produkter och tjänster som 
passar för och kommunicerar tillhörighet till en vald livsstil eller ett visst 
community. Konrads bakgrund är inom brädsport. Surfing, skateboard 
och snowboard har mer gemensamt än brädan man står på. Utövarna 
har ofta en avslappnad stil, stor frihet, och personlig drivkraft. En livsstil 
som är en del av den personliga identiteten. I de nya och oetablerade 
brädsporterna behövdes en stark gemenskap mellan utövarna för att 
utveckla den gemensamma sporten. Brädsportsprodukter är i många 
fall utvecklade av brädsportarna själva. De är både funktionella och har 
en stark visuell identitet, och varumärkena bygger till stor del på äkthet 
och trovärdighet inom brädsportscommunityt.

Zounds styrelseordförande Christel Kinning har en lång erfarenhet 
från modebranschen och hon säger: ”Det finns en djup förståelse [på 
Zound] för gestaltning av varumärken i alla detaljer, och inom alla disci-
pliner … Företaget leds med varumärket.” ”Den stora skillnaden”, menar 
Niklas, Zounds marknadschef och varumärkeskreatör, ”är att vi tänker 
varumärke från allra första början. Det är det väldigt få företag som gör.” 

Varumärkena ska också vara ett helhetserbjudande gentemot distribu-
törerna. ”Vi ska ha en helhetslösning för återförsäljarna med Point of Sale, 
marknadsföring, och allting”, berättar Mårten, företagets controller.

”Marknadsstrategin är att arbeta med PR baserat på produkterna. Vi 
ger andra verktyg för att prata om oss. Vi äger internet”, säger Zounds 
designchef, Marcus. Strategin för marknadsföring har redan från början 
varit att satsa på digitala media och internet. Man jobbar med seeding av 
produkter, fester och event. Produkterna formges också medvetet för 
att vara intressanta att prata om. Ett exempel är ”kompispluggen”, det 
vill säga att kompisen kan plugga in sig på samma hörlur. 

designerna tar initiativet i varumärkesarbetet
Det finns en motsättning mellan varumärkeskreatörerna på Zounds 
marknadsavdelning och industriformgivarna på utvecklingsavdel -
nin gen. Varumärkesstrategierna skapas först på marknadsavdelningen, 
men produktutvecklingens centrala roll har gett utvecklingssidans  



134 kreativt kapital

industridesigner initiativet. Både marknad och produktutveckling menar 
att de glidit ifrån varandra, framför allt sedan marknadssidan fastnat i  
pressen att leverera marknadsmaterial mot dagliga beställningar.

Varumärkeskreatören Niklas skapar regler och filter för företagets 
varumärken men är frustrerad över att produktutvecklingen springer ifrån 
varumärkesstrategin. ”Jag skulle vilja att man jobbade ut grund idén mer … 
och har den här konsoliderande frasen eller målbilden, visionen.” Niklas 
beskriver hur det ofta bara finns ”fragment” eller ett ”frö” till varumärkes-
strategi när produktdesign börjar ta fram produkter, och talar om vikten 
av att först ”tänka målgrupp” och besvara ”varför-frågorna”. 

Utvecklingssidan har en annan syn på varumärkesarbetet: ”Vi är inte 
synkade internt”, menar Zounds designchef Marcus, ”det finns strategi-
dokument, men varje produkt bygger vidare därifrån. Varumärkena måste 
fortsätta växa, utvecklas och fyllas.” Han jämför med barnuppfostran. 

”Ett varumärke planeras och formas, men en dag måste 
det flytta hemifrån och skapa sitt eget liv. Man skapar 
nya produkter, människor tar dem till sig, och vad 
varumärket står för kommer att växa och förändras.”

Ändå är man ense om väldigt mycket, som vikten av att hålla linjen, 
och ”inte slampa runt” och hamna i fel samarbeten. 

Med ett starkt fokus på produkterna ställs höga krav på hur kun-
derna upplever dem, men inte alltid på rent teknisk kvalitet och pre-
standa. Zounds designchef berättar om sin målsättning:

”Produkterna ska vara sjukt bra, och behöver just 
därför inte vara felfria. Vi ska få kunden att älska 
dem – med deras brister, snarare än att eliminera alla 
fel för att få folk att hata dem så lite som möjligt.”

Zounds varumärkeskreatör Niklas uppskattar industridesigns ifrågasät-
tande ansats; även om han ogillar vad han kallar ”industridesignestetik”, 
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som han menar är alltför polerat. ”Vi slåss ju mot Sony och Panasonic som 
tänker precis så där.” Zound kan enligt Niklas inte jobba med ”bara fläckfria 
produktrenderingar” utan ska i stället ständigt bryta mot det förväntade.

Zound är liksom POC stolta över att man alltid ”börjar med ett vitt 
papper”. Man utgår ifrån luckor på marknaden och gör ett omfattande kre-
ativt arbete för att verkligen leverera något helt nytt med varje produkt. 

Kultur, vision och varumärke som kompass
Zound Industries är i högsta grad ett värderingsstyrt företag. Kon-
rad fungerar som visionär drivkraft och alla intervjuade känner till, 
och citerar ständigt hans effektiva och kommunikativa talesätt som 

”Vi ska tjäna roliga pengar”, ”Lätt är rätt”, och ”We don’t work with 
stupid people”.

En av Konrads grundläggande värderingar är vikten av frihet och 
ansvar i organisationen. ”Var och en kan sitt område bäst. Vi ska ha stor 
beslutsrätt för alla – det kan och får gå fel ... Vi ska ha en platt organisation 
och entreprenörstänk – [alla ska] få driva sina idéer hela vägen.”

De intervjuade beskriver genomgående företaget med ord som öppet, 
generöst, och högt i tak. Intrycket från studien är att detta också gäller i 
praktiken. Ett exempel på detta är varumärket Molami, där en ung indu-
stridesigner verkar ha fått stor frihet i ett projekt som innebär en avsevärd 
finansiell risk. Zounds designchef berättar: ”Vi bygger en organisation 
där behörighet ger förutsättningar för kreativitet. Man kan formge en 
maskinpark – då är strukturen viktigast och människorna utbytbara. 
Alternativet är att ge människor ansvar och mandat.” Det fria arbetssät-
tet bygger på en stark vision. Alla medarbetare behöver förstå företagets 
varumärken, och deras emotionella värden. 

Konrad driver nyutveckling och framtida marknadskoncept, men 
utan att gå in på siffor och detaljer. Medgrundaren Kenneth var formellt 
sett vd, men förefaller snarare ha haft rollen som CFO till dess han 
steg av hösten 2011. Ett par av de intervjuade menar att det saknats en 
övergripande chefsroll, som ”samlar och driver på”. ”Konrad är ’andlig 
ledare’ och Kenneth var ’bara ekonomi’.”
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Christel, styrelseordförande, är oerhört imponerad av grundarnas 
stora kreativitet och kunskap, men såg också tidigt att viktiga funk-
tioner saknades. Christel tog därför en ovanligt aktiv och närvarande 
roll i organisationen. De intervjuade återkommer ofta till Christels roll 
som ”företagets mamma” och trygga punkt. Hon har hållit samman 
organisationen i den snabba tillväxten. Christel beskriver hur hon 

”skottat undan” och avlastat främst Konrad och varumärkeskreatören 
Niklas för att ge dem frihet att göra det de kan bäst.

I intervjuerna med Christel är en ständigt återkommande fråga 
att låta Zound växa med bibehållen kultur, och behålla friheten:

”Kreativitet kräver humanistiskt ledarskap som 
är tillåtande och inkluderande. Kreativt arbete 
kräver också struktur och beslutsunderlag.”

explosionsartad tillväxt
Zound Industries fann ett nytt marknadssegment och kunde växa 
oerhört snabbt. Man såg sig tvungen att omedelbart satsa globalt, men 
av andra skäl än POC. ”Det fanns en öppning då”, berättar Pernilla, 
företagets CFO. ”Nu efter två år är det mycket hårdare konkurrens.” 

Hörlursmarknaden har formligen exploderat, och bland de nya 
aktörerna råder en våldsam kapplöpning för att etablera sig. Det hand-
lar om att vinna hyllmeter i rätt butiker, vilket ställer krav på snabb 
tillväxt. ”Nu kommer det en ny konkurrent i veckan”, berättar en con-
troller som ansvarar för bland annat underlag för prissättning.

Tvärtemot alla rekommendationer (från bland annat Almi) lyckades 
säljdrivna Zound etablera sig i trettio länder på två år, utan en enda 
färdig produkt. Nya agenter och senare distributörer övertygades med 
en presentation och en påkostad bok om företagets vision, fylld av foto-
realistiska renderingar av produkter som ännu inte börjat tillverkas. 

”Boken är egentligen vår affärsplan, i illustrerad form”, berättar Konrad.
När det nystartade företaget hade problem med produktionen i 

Kina bad Konrad sin gamla medarbetare, medgrundaren Oscar, att 
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åka dit och lösa det. Oscar beskriver roat hur han packade och flyttade 
till centrala Kina på 24 timmars varsel. Där byggde han under två år 
upp en lokal organisation för att sköta kontakterna med de fabriker 
som sköter Zounds produktion. 

Vid intervjun har han precis flyttat tillbaka till Sverige, och beskriver 
förändringen: 

”För ett och ett halvt år sedan pratade vi bara om cash-flow. 
Då var vi extremt pressade och hade ingen kvalitetskontroll. 
Nu är vi längst fram och kan vara kompromisslösa ... Vi 
kan vara som Apple och inte visa förrän det är klart.” 

Zound Industries har i stort sett dubblat både omsättning och antal 
anställda årligen. Företagets struktur och internkommunikation har 
inte hunnit med. Det större företaget, och de större försäljningsvoly-
merna kräver tydligare roller och mer formella beslutsformer. Tillväxt 
kräver snabbhet, men volym kräver i sin tur struktur. 

Flera av företagets grundare får större ansvarsområden, och behöver 
förändra hur de arbetar. Varumärkeskreatören Niklas blev ansvarig för 
en snabbt växande marknadsavdelning och tyngdes av administration 
och stora mängder löpande arbete mot beställning. Han beskriver 
situationen som stressande, och hur det strategiska arbetet ofta kom-
mit på undantag.

Industridesignern Marcus beskriver hur han tvingades ta en lednings-
roll och göra om arbetsprocesserna för utvecklingsavdelningen. Han 
tog beslutet att backa bort från det operativa designarbetet eftersom 
han såg att man inte var effektiva längre. 

Pernilla kom in som CFO och delvis som ersättare för Zounds 
tidigare vd, och inledde snabbt ett stort arbete med att införa bättre 
ekonomistyrning. Designchefen Marcus beskriver utmaningen med 
budgetarbete i den snabba tillväxten: ”Nu struktureras vi upp av 
finanssidans krav. Jag gjorde först processer för [utveckling av] sex 
produkter per år, sedan ändrades det under året till tolv produkter.”
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Pernilla beskriver det dock som att hon själv är utan ledning, efter-
som ledaren Konrad inte är engagerad i hennes område. Det är en 
känslig balans. I ledningsgruppsmötena pekar Pernilla ut finansiella 
begränsningar och långsiktiga konsekvenser för de kreativa och drivna 
grundarna, som vill ta alla chanser att få företaget att växa. 

epilog
Sex månader efter denna studie infördes en ny organisationsstruktur. 
En ny vd har anställts, och Konrad har nu även formellt rollen som 

”andlig ledare” och chef för en kreativ Business Development-avdelning. 
Det finns en ny formaliserad struktur för möten och beslut, och Konrads 
värderingsbyggande aforismer har satts på pränt. 

whyred
Whyreds huvudkontor ligger i en gammal fabrikslokal på Hudiks-
vallsgatan, en industriell del av Stockholms innerstad som var på väg 
att bli ett slags Stockholms Soho. Men den utvecklingen stannade 
av samtidigt med den ekonomiska nedgången 2008. Hösten 2012 är 
också Whyred skakat av stora förluster. Nya ägare ska försöka vända 
utvecklingen. Då vi gör intervjuerna hösten 2011 och våren 2012 råder 
dock en viss optimism med ny vd. Vi har fokus på den kreativa verk-
samheten i ett modeföretag som har haft en stor tillväxt under flera år, 
från starten 1999 till 2011 då omsättningen var över 50 miljoner kronor. 
Whyred har fem egna butiker varav en i Köpenhamn och export till 
åtta länder, varav två utanför Europa; Ryssland och Sydkorea. 

mode, musik och konst
Whyred är ett tydligt exempel på hur mode och livsstil hänger samman. 
Musik och konst är grundbulten för klädernas design och varumärke. 
Att det är pop- och modkulturen från 1960- och 1950-talets beatnik 
som är livsstilen går inte att missa. Det beskrivs på deras webb:



139entreprenörskap och kreativitet i design- och modeföretag

“The idea was to develop a distinctively personal elaboration of 
mod culture’s street-smart elegance. We understand Modism as 
clean dressing under difficult circumstances, a paraphrase of Peter 
Meaden’s famous quote ’clean living under difficult circumstances’.”

De tre grundarna, Roland Hjort, Lena Patriksson Keller och Jonas 
Claeson delade en vision om gott skrädderi, mode och stil med kopp-
ling till musik och konst. Roland Hjort, utbildad skräddare och desig-
ner, var enligt en artikel i Svenska Dagbladet3 extremt intresserad av 
kläder redan som barn och i tidiga tonår supermod med parkasen som 
det självklara plagget; det som också har blivit Whyreds klassiker och 
tillhör ”the hero wardrobe”. Lena Patriksson Keller ansvarade för PR- 
och marknadskommunikation och Jonas Claeson var produktionsan-
svarig. De hade varit kollegor på H&M och blivit vänner. Av de tre 
grundarna är det bara Roland kvar. Roland är Whyreds ansikte utåt 
och genom sin stil personifierar han också varumärket. 

Roland var efter H&M en tid på J. Lindeberg, men kom inte över-
ens med Johan Lindeberg. I intervjun i Svenska Dagbladet förklarar 
han varför:

”Vi såg olika på hur man skulle jobba. Både H&M och 
J. Lindeberg tänker målgrupp först och sedan vilka plagg 
de ska ta fram. För Whyred ville vi göra tvärtom, designa 
vad vi ville och sedan se om någon ville ha det.”

Synen på kunder och relationen till kläder är ett fortsatt tema i före-
taget och här kan skönjas en viss skillnad mellan den kreativa och 
kommersiella sidan. Therese, vice vd, menar att det är viktigt för ett 
modeföretag att inte leta kunder, utan att ha en egen idé om vad man 
vill göra och vara attraktiv så att kunderna hittar dig. Det är viktigare 
än att följa alla trender. ”Vi springer inte på alla bollar.” Claes, ny vd, 
med bakgrund i detaljhandeln, betonar vikten av balans mellan det 
kreativa och vad kunden faktiskt är beredd att betala för:

–––
3 Maria Lindholm i Svenska Dagbladet (2010–08–07).
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”Så att man gör produkter som kunden vill ha i retail; att du köper de 
produkter som kunden vill ha, och då måste det bygga på vissa fakta, 
måste bygga på vad en produkt får kosta i det produktsegmentet. 
Det är ingen idé att vi gör den mycket, mycket snyggare och 
mycket, mycket detaljerad och så blir den två tre gånger så dyr.”

Intresset för konst och musik har präglat Whyreds kreativa arbete. På 
hemsidan beskrivs flera samarbetsprojekt med konstnärer och Roland 
berättar om det fortsatta samarbetet med Liljevalchs, som var värdar för 
Whyreds modevisning 2009. För en underklädeskollektion använde 
man teckningar av Jockum Nordström och läderväskorna fick motiv 
av Roger Andersson. Roland bjuder in sina favoritmusiker, dels att 
komponera för, men också spela på deras event. Whyred har även spe-
cialdesignat kläder för artister som The Hives och Sahara Hotnights.4 
Flaggskeppsbutiken i Stockholm utnyttjas som utställningslokal för 
olika konstnärer. Våren 2010 kunde man se Dominique Tarlés foton 
av Rolling Stones, som togs i början av 1970-talet i Nice under deras 
inspelning av albumet Exile on Main Street. Att det skulle vara en kon-
flikt för konstnärerna att arbeta med kommersiella modeföretag ser 
inte Roland: ”De har ju inga problem med att det är ett kommersiellt. 
Jag tror inte jag har träffat nån konstnär som tycker att det är tråkigt 
att det ska säljas till en miljard.”

Roland har en personlig relation till konstvärlden. Hans morfar 
är konstnären Sven X:et Erixon och själva namnet Whyred kommer 
från honom, som i en intervju på 1950-talet fick frågan om vilken 
färg som var hans favorit och lär ha svarat ”Red”. ”Why red?” frågade 
journalisten. ”Well blue then …” fick han till svar. 

Men även om det inte finns samarbete med konstnärer för varje 
kollektion är inspirationen från olika konstnärer alltid viktig för 
utvecklingen av teman och färgsättningen. Höstkollektionen 2012 
är exempelvis inspirerad av skogen och konstnären Caspar David 
Friedrichs målningar. 

–––
4  http://blog.urbanoutfitters.com/blog/around_the_world_whyreds_roland_hjort [online].
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organisation och ledarskap
Whyred har en för modeföretag traditionell organisation med upp-
delning av ansvariga för design, som tituleras kreativ chef; en retail 
manager med ansvar för de egna butikerna, och en försäljningschef, 
som ansvarar för försäljning på alla marknader. Marknadsföring sköts 
av en extern PR-byrå. En viktig position är produktionsansvarig, som 
hos Whyred även är vice vd. Vice vd har även fått en position som 

”Head of studio” vilket innebär att hon samordnar all produktion och 
design. Roland beskriver denna roll:

”Studioansvarig och hon är även över mig … hon ser ju, hon drar i 
trådarna … det är hon som håller i de mer övergripande … men 
även produktion, hon har hand om hela produktionsavdelningen.”

Det är inte bara kläderna som är grunden för varumärket utan även 
butikerna och säljmaterialet. Det är därför tätt samarbete mellan 
Roland och ansvariga för butik och marknadsföring i olika design-
frågor. Ett företag som Whyred kontrollerar hela kedjan från design 
till försäljningen av kläder och skor. Produktionen är utlokaliserad till 
Asien, Turkiet, Portugal och Italien. Roland menar att det är viktigt 
att alla åker till producenterna i dessa länder. ”Ju mer man vet vad 
man kan göra desto bättre blir det.” 

Roland ingår i ledningsgruppen och är därmed också involverad i 
diskussioner om strategiska och operativa mål. Han beskriver hur man 
går igenom nyckelplagg och ställer sig frågor som: ”Vad säljer vi bra på? 
Vilka är våra bestsellers? Vad återkommer folk för? Vilka är Whyred-
plaggen?” Plagg som funnits sedan Whyred startade anser han är fint att  
det finns kvar och i olika varianter. The core som folk fortfarande köper. 

”Att man har vissa strategiska saker som folk vill ha, att de hela tiden 
finns kvar, och att de har det att erbjuda. Sen så kan man uppdatera 
dem. Det är ju vissa strategiska grejer, det är sådant som säljer.”
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Roland ser inte på sin roll som chef pedagogiskt, men han har lång 
erfarenhet och det är viktigt att föra över kunskapen till de andra i 
teamet kring kollektionerna. Whyred tar in folk som har kompetens 
och de kastas in i en roll som enligt Roland är ganska tung. Detta är 
viktigt att förmedla. Som designer på Whyred sitter man inte bara vid 
ett skissbord. Det blir istället att arbeta med hela processen och alla 
detaljer. Whyred tar in flera praktikanter som kommer direkt från 
utbildningen som modedesigner. Roland menar att det är annorlunda 
jämfört med hans egen utveckling. Han skaffade erfarenhet och kun-
skap hos stora företag som KappAhl, H&M och J. Lindeberg och var 
på ett tiotal ställen innan han startade Whyred.

”Sen lämnar man det ... Som på H&M så blir det ju sextontusen 
händer som tar det efter. Här får man ju ha, typ sextontusen 
händer innan man ger över någonting. Man måste tänka 
på vilken tråd, vilken knapp, vilken … det måste vi sitta 
och tänka på. För att det ska bli bra. Ett plagg. Och det 
är en viktig del, och den måste man ju förmedla”

design av kollektionerna
Roland menar att arbetet på Whyred handlar om strukturerad kreati-
vitet, att varumärket Whyred är stabilt och har varit definierat sedan 
starten. Det som diskuteras inför varje kollektion är vilket tema som 
ska råda. När det är beslutat arbetar man efter detta tema och här 
kommer den kreativa förmågan till uttryck. Här finns stor frihet men 
samtidigt är själva processen och tidsramarna väl definierade.

De som arbetar med teman åker till Paris och övriga modecentra. 
Man åker alltid tillsammans och även med produktionsansvarig. 

”Temat är ju ingen fara, att ta fram det mönstermässigt, 
mönsterkollektionsmässigt har man ju oftast nu, när man 
jobbar med en och samma person så vet man att det går bra.”



143entreprenörskap och kreativitet i design- och modeföretag

”Vi försöker väl att varje säsong hitta nya vägar … speciellt när det 
kommer till färg och när det kommer till det som känns nytt i looken 

… och då försöker vi alltid jobba lite med nya konstnärer. Att man 
har en känsla ... man får en känsla av att just det här känns rätt för 
färgerna och känslan. … även om det finns en väldigt klar look, att 
det finns en mod look … som vi tycker ändå är red kille eller red tjej.”

Att ta fram en kollektion var en annorlunda 1999–2003 än det är idag 
enligt Roland. Processen är uppdelad i åtta kollektioner, men med två 
stora teman och två stora kollektioner. Pre-collections som har blivit 
allt vanligare i hela modesektorn går varje säsong. Det är ett utstakat 
tidsschema med start och slut för varje produkt. Processen inleds med 
att teman för kollektionen definieras, vilket görs före sommaren för 
nästa års höstkollektion. Det tar cirka ett år från start till visning och 
ett och ett halvt år till lansering.

Det är ett pressat tidsschema. Claes, vd, menar att modebranschen 
är speciellt utsatt därför att det är svårt att pressa ledtiderna. 

”Det som är skillnaden i modebranschen … men det är min uppfattning … 
du skulle egentligen behövt tretton månader. Och du måste liksom hela 
tiden jobba mot klockan för att klara av att leverera saker och ting i tid. 
För ledtiderna är ju extremt omoderna ... det är ju där kedjorna är bra 
och snabba, men det kräver ju också en annan struktur i arbetssättet 
och där har man gjort ett försökt här internt att jobba med det men, 
det var också en av de diskussioner vi hade, väldigt lätt att man tappar 
kreativiteten då, att man inte klarar av att stå fullt ut för vad man är.”

Roland är dock lugn när det gäller den kreativa delen: ”Det finns ju 
inga tidstjuvar i att ta fram ett kollektionstema … det finns det inte.” 
Det är sedan provkollektionen som kan vålla problem då man inte 
får ha försenad deadline. En försenad leverans kan innebära att man 
istället får strunta i provkollektionen, köra lite i blindo och hoppas att 
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produkterna håller måttet inför lanseringarna. Whyred har också sytt 
visningskollektioner i Södertälje. Det var enligt Roland mycket dyrt, 
men de kan göra snabba ändringar, ha större kontroll och transport-
tiderna blir inga problem. 

Tidstjuvarna i processen menar Roland är tyget, att det tar tid att 
hitta och få fram. Att få fram de teman som ska styra en kollektion är 
inte alltför tidsödande och att ta fram mönster kollektionsmässigt går 
bra. Det kan vara en jobbig process om man ska ta fram en prototyp 
och behöver göra om, och om inte mönsterkonstruktionen fungerar 
är det en tidstjuv. 

Även modeveckorna styr deadlines. Dessa äger rum i januari-februari 
och augusti-september. Whyred är med på modevisningarna i Stockholm. 
Det är en stor kostnad att vara med även om själva visningen är sponsrad 
av Mercedes Benz Fashion Weeks. Det är dock viktigt att delta för att 
synas i pressen. Lite större modeföretag, exempelvis Acne, väljer att ha 
visningar i de stora modestäderna, till exempel London och New York. 

epilog
Företagets nedgång har påverkat det kreativa klimatet och tvingats dra 
ned. Roland är idag den enda anställde designern. Istället tar man in 
praktikanter och konsulter, speciellt för damkollektionerna. Roland 
är specialist på herrkläder. Damkläder har dock störst andel av försälj-
ningen. Frågan om varumärkets stabilitet har börjat ifrågasättas och det 
är enligt Claes nu viktigt att hitta vad som är företagets DNA, att inte bli 
spretig. Det är viktigt att förändringar sker i enlighet med denna.

disKussion
Ju mer innovativa och kreativa mode- och designföretag framstår som 
desto mer uppmärksamhet får de i sin omgivning. Denna bild kan 
bara fortleva om företagen även internt kan leva upp till den. Trovär-
digheten och resultaten bygger på ledningens kunskap och förståelse 
för dessa krav i produktutveckling, marknadsföring och organisation. 
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Man drivs till synes av ett stort intresse för design men också av att få 
göra produkter man brinner för, känner är meningsfulla och friheten 
att själv välja vilka dessa produkter är. 

Det finns otaliga skrifter om vad som kännetecknar framgångsrika 
ledare. En bok som uppmärksammats är Walter Isaacsons biografi om 
Steve Jobs, Apples legendariske grundare och ledare.5 I denna framstår 
Jobs som ett egensinnigt geni med en manisk perfektionism. Utan att 
ha personen Steve Jobs som förebild och med beaktande av att Jobs är 
extrem i flera avseenden, är det dock intressant att jämföra vissa prin-
cipiella aspekter hos Jobs ledarskap med de entreprenörer vi har mött 
i den här studien. Framför allt passionen för produkterna, och fokus 
på kreativitet och perfektion i produkternas detaljutförande. Whyred 
kallar sina klassiska plagg för ”heroes”, men även i de övriga företa-
gen är produkterna ”hjältar”, som står i centrum av verksamheten och 
varumärkesbyggandet. Det är också något som kännetecknar många 
designers, passionen för detaljer hos produkter,6 kombinerat med för-
mågan att samtidigt se helheten i produkterna, och vad de kommuni-
cerar. En slag zooming mellan detalj och helhet.7 Det framgår även i 
Rolands sätt att arbeta som modedesigner, där produkternas detaljer, 
skrädderiets kvalitet och helheten i plaggens uttryck är självklara i hans 
arbete. Denna förmåga att ”se” verkar finnas hos såväl Stefan, POC:s 
grundare som Konrad, Zounds grundare, utan att de själva är designers. 
De har tillägnat sig ett designseende och designtänkande i betydelsen: 
passion för produkternas estetik, helhet och detaljer samt för visionen 
om produkternas roll för användarna. Likaså har de en förståelse för 
den kreativa processen, personerna och situationen och de sätt på vilka 
dessa kreativa delar interagerar. Detta legitimerar deras ledarskap och 
roll som ”tyckare” i designfrågor även hos designerna. 

den kreativa utmanarrollen
Kreativiteten finns inte bara på designområdet. Zound ifrågasätter stän-
digt allt som de större etablerade företagen tar för givet, och kreativiteten 
gäller både affärsmodell, partnerskap och organisationsstruktur. Med 

–––
5 Isaacson, W. (2011). Steve Jobs. New York: Simon & Schuster.
6 Svengren, L. (1995). Industriell design som strategisk resurs. Lund: Lund University Press.
7 Svengren Holm, 2011. Design Management as Integrative Strategy. I The Handbook of 
Design Management, Cooper, R., Junginger, S. & Lockwood, T. (red.). Oxford: Berg.
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den ständiga resursbristen i stark tillväxt har det varit en uttalad önskan 
att outsourca ”allt som inte är kreativt”, vilket kan vara en komplicerad 
uppgift då hög kreativitet verkar prägla hela verksamheten. Styrelseord-
föranden Christel är imponerad av företagets förmåga: 

”I mina andra tolv uppdrag har det handlat om att det saknas 
kreativitet, och om behov att bredda sig. Där måste jag hitta 
talanger och utveckla dem … Här får jag välja bort och bromsa.”

Amabile som forskat om hur företag kan bygga en kreativ organisation, 
menar att det är intern frihet, autonomi, resurser, uppmuntran, och 
frihet från kritik och normer, som skapar kreativitet och inte press uti-
från.8 Det är därför intressant hur dessa företag ser på omvärlden och 
pressen utifrån, eller snarare avsaknad av press. Det är tydligt i företag 
som POC och Zound att de ser sig som utmanare till sin bransch, vill 
förändra den och gärna bryter mot branschnormer. Branschen ses som 
alltför traditionell och konservativ. POC och Zound ser sig som unika 
i sina respektive nischer. Det har gett dem en frihet även när det gäller 
designen av produkterna. De upplever inte att de behöver positionera 
dessa gentemot övriga produkter på marknaden. Det betyder dock inte 
att de inte har koll, tvärtom, och speciellt de personer som har ansvar 
för marknadsföring och försäljning är väl medvetna om vad konkur-
renterna gör. Det finns en viss attityd i företaget som kan betecknas 
som anti-auktoritär. ”Vi är inte rädda för konkurrenterna. Även om 
de är stora företag.” 

Man kan också se deras verksamhet i ett kulturellt perspektiv, sna-
rare än enbart ett företagsekonomiskt. POC blir bärare av vissa värden 
som bidrar till att utveckla sporten och förändra synen på relationen 
mellan produkterna och de som utövar sporten. Management och 
ledarskap blir en balansakt mellan att låta sig styras av sin omvärld, 
och styra dess utveckling.9 Ett problem som framkommer i studien är 
när den visionära grundarens engagemang inte gäller hela företaget.  
Avdelningar och funktioner som inte intresserar grundaren blir utan 

–––
8 Amabile, T. M. (1998). How to Kill Creativity. Harvard Business Review 76, s. 77–87.
9  Thornquist, C. (2005). The Savaged and the Designed. Robert Wilson and Vivienne Westwood as Artistic 
Managers. Doktorsavhandling. Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
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ledning. En finans- eller marknadsavdelning kan få bära ansvaret 
ensam, och även lösa sina egna problem när de känner att ledningen 
inte hinner med. 

Många av de intervjuade har pekat på att brädsportare ofta blir 
just entreprenörer och egenföretagare. De menar att det handlar om 
behovet av frihet. Brädsportskulturen är anti-auktoritär. De berättar 
också om den starka egna drivkraften som tränas upp genom en sport 
som bygger på önskan att ständigt utvecklas, träna och göra nytt. Där 
man tävlar mot sig själv och hjälper varandra. Brädsport står utanför 
etablissemanget, och utövarna behöver egen drivkraft för att själva 
skapa förutsättningarna för sin sport. Man väntar inte på att det ska 
byggas en arena för den sport man vill syssla med. 

Det är en intressant fråga om de individfokuserade brädsporterna 
passar för, och samlar upp människor som är lämpade för entrepre-
nörskap, eller om brädsporterna fostrar de egenskaper som behövs. 
Till viss del kan det också vara en generationsfråga. De intervjuade 
entreprenörerna pekar ofta tillbaka mot en tid då sporten var ung 
och oetablerad. Idag är brädsporterna större, utrustningen finns att 
köpa i vanliga affärer, och mer av infrastrukturen finns på plats. De 
kulturella särdragen lever dock kvar. Äldre skejtare lägger generöst 
med tid på att hjälpa de yngre, och nya skateparker byggs först när 
åkarna själva engagerar sig.

okonventionell marknadsföring med produktfokus
Den anda som präglar företagandet generellt syns i alla delar av före-
tagen, inte minst marknadsföringen. Inget av företagen har haft några 
stora resurser att investera i marknadsföring. Det har varit självklart 
att satsa på nya tekniker och media, på internet och att lyfta fram 
just produkterna i sin kommunikation med omvärlden. Som en del 
av företagens produktdrivna arbetssätt arbetar både Zound och POC 
främst med viral marknadsföring. Whyred har arbetat med film av 
kollektionerna som läggs ut på nätet. Trycksaker har starkt reducerats. 
Det är internet, nätverk, fester, sponsring, och seeding av produkter 
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som gäller. Man arbetar underifrån, delvis för att man inte har råd 
med traditionell marknadsföring, men också för att det här är det nya 
sättet – så här jobbar de nya företagen. Skillnaden är att POC satsar 
mer på närhet i relationen med sina core-användare. Konrad leder en 
driven och kreativ marknadsavdelning som arbetar oerhört effektivt 
och framgångsrikt med det digitala, och då främst i sociala media. För 
Whyred är butikerna centrala kommunikationskanaler och även där 
man får direkt respons från kunderna. 

En återkommande frustration i POC och Zound, men inte i Why-
red, är synkningen av produktutveckling, design och marknadsföring. 
Det verkar vara något som skiljer modeföretag från andra företag med 
designfunktion.10 Marknadsförare med ansvar för en varumärkesplatt-
form upplever att de inte hinner med, att de inte får tillräckligt med 
information i rätt tid för att kunna göra ett bra jobb. Denna frustration 
blir större när företagen växer och kommunikationen inte flyter lika 
informellt och omedelbart. I tidigare studier har vi sett hur detta har lett 
till rivalitet mellan avdelningarna.11 Denna frustration är mindre påtag-
lig i Whyred, vilket kan hänga samman med den givna tidsindelningen 
som finns i modeföretag med relativt långa produktionscykler. Man vet 
hela tiden när kollektioner lanseras, marknadsavdelningen har långt i 
förväg information om dess koncept och stil. Prototyperna är gjorda 
före lanseringen och kan fotograferas. Digitalisering och renderings-
teknik låter dock även produktföretag som POC och Zound producera 
produktbilder långt innan varorna kommer från produktionen.  

design- och säljkultur 
Både POC och Zound drivs av en stark vilja att utmana och förändra 
sin bransch. Men där Stefan bygger en kultur som handlar om ett kva-
litativt synsätt på design, och en humanistisk mission, så bygger Konrad 
en kultur där ”pennan och plånboken är jämnstarka”. Sälj är viktigt, 
och framgång räknas i pengar. ”Vår vision är 250 miljoner kronor 
2011.” Konrad ser sig som en visionär ledare som driver på med passion, 
och skapar nya affärer, men menar att ”filosofi inte hinns med”. Sam-

–––
10 Svengren, L. (1995). Industriell design som strategisk resurs. Lund University Press; 
Johansson U. & Svengren Holm, L. (2007). Möten kring design. Lund: Studentlitteratur.
11 Johansson, U. & Svengren Holm, L. (2005). Design management and Brand 
Management – Nice couples or false friends? I Brand Culture, Salzer-Mörling, M. 
& Schroeder, J. (red.). New York: Routledge Taylor & Francis Group.
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tidigt är det tydligt hur båda företagsledarna bygger intern kultur 
genom att berätta historier och liknelser, mynta uttryck och talesätt. 
På POC handlar kulturen om att komma nära kärnanvändarna i deras 
vardag. På Zound ligger fokus på att tjäna pengar och ha kul. Whyreds 
vision är däremot mer otydlig. Det kan bero på de senaste årens för-
luster och flera vd- och personalbyten. Roland som designchef står 
för kontinuiteten. Även om han inte är någon yvig berättare, snarare 
ganska lågmäld, syns det att det är hans vision om produkterna och 
kopplingen till konst och musik som präglat Whyreds utveckling. 
Det finns i denna ingen motsättning mot kommersialisering av pro-
dukterna; dessa ska ut på marknaden och före finanskrisen fanns det 
tydliga mål om hög tillväxt. Den negativa utvecklingen har dock lett 
till en fråga om den kreativa styrningen ändå har varit för stark på 
bekostnad av den kommersiella. 

svårigheter med kapitalanskaffning 
Alla företagen har upplevt problem med att hitta riskkapital för att 
kunna växa. Ofta har vänner och bekanta med intresse för produk-
terna investerat i olika faser i utvecklingen. I Zounds fall blev det 
dessutom mer än ett år nästan helt utan lön för de åtta grundarna. 
Konrad berättar om svårigheterna: 

”Jag tog in investerarna, men de med finansfokus 
ville inte gå med – de såg inte potentialen. Det var 
hjärt- och magkänslepersoner som gick med.”

Det är också en stor finansiell utmaning att ständigt utveckla för 
en större volym än den som ger försäljningsintäkter idag. Man bär 
utvecklingskostnaderna för en flerdubbelt större försäljningsvolym, 
vars inkomster ligger två år bort.

POC bygger helt på det erfarna och engagerade teamet, deras djupa 
insikt om målgruppens praktiska och emotionella behov, en kunskap 
det ofta saknas förståelse för hos traditionella riskkapitalister och 
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finansiärer. Detta gjorde det svårt för POC att hitta investerare, berät-
tar Stefan. ”[En investerare] måste ha förståelse för branschen och 
visionen. De vi har fått presenterade för oss genom Almi och andra 
har inte förstått idén. Det kan inte vara någon som sålt sin bensinmack 
[och därmed har pengar att investera].”

POC:s styrelseordförande Conny är ett tungt styrelseproffs med 
flera uppdrag i stora svenska börsbolag. Han menar att ”som styrelse 
i denna typ av företag så kan man inte vara låst vid siffror. Man måste 
förstå och tro på visionen, och vara delaktig.” Däremot är han aldrig 
aktiv i själva arbetet. ”Nej, jag har inte designkunskap. Jag bedömer 
människorna i bolaget, att de har rätt kompetens.”

”Almi, Tillväxtverket med flera aktörer måste ha ett nätverk till hjälp 
vid bedömning av bolagen”, menar Conny. ”Dessa externa [experter] 
kan ALMI då även ’skjuta in’ i styrelser för stöd och bättre insyn. De kan 
inte lita på de egna tjänstemännen [som saknar branschkunskap].” 

mode- och designlogik
Vi började med en föreställning om att det finns en skillnad mellan 
design- och modeföretag som gäller synen på funktion och estetik, där 
användarens behov och funktionens kvalitet är viktigare hos design-
företag jämfört med modeföretag. Men studierna av POC, Zound och 
Whyred visar inte på dessa skillnader. Alla tre företagen har en egen 
föreställning om produkternas funktion och estetiska värde. Ingen av 
dem gör konsumentundersökningar för att få vägledning i designarbetet. 
Även Whyred, som är en aktör på modemarknaden, har en egen linje som 
snarare kopplar till konstens och musikens ikoner än till modeikoner. 

Användarnyttan finns med i allas produktutveckling. Även om man 
inte talar om användaren på samma sätt i modeföretaget som i design-
företagen är produkternas funktion – att hjälpa konsumenternas att 
skapa identitet och öka självkänslan – vägledande i designarbetet även 
hos Whyred. Idén om mer långlivade produkter – hjältarna i gardero-
ben – är ett slags funktionstänkande, ett sätt att hjälpa konsumenterna 
undkomma modets krav på ständigt nytt. Samtidigt är företagen väl 
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medvetna om vad marknaden och kunderna uppskattar och vill ha. I 
företag med problem är det dock uppenbart att det blir mer diskussion 
om vad konsumenter är beredda att betala för. 

Zound definierar sig själva som ett modeföretag därför att de ser 
hörlurarna som en accessoar på samma sätt som klockor. En artikel 
i Dagens Nyheter12, berättar också om hur just hörlurar blivit ett 

”modestatement”. Inte minst har många musiker blivit mycket fram-
gångsrika ekonomiskt med just hörlurar. Beats by Dre är ett exempel 
på detta, men även andra stjärnor som 50 Cent, Justin Bieber och 
Ludacris, omsätter stora belopp. 

Människor verksamma i kreativa områden som musik, mode, sport 
och design flyter samman och blir entreprenörer kring produkterna 
som kopplas till dem och de communities de har sitt ursprung i. Pro-
dukterna får en hög modegrad som stärks av ett mycket medvetet 
varumärkesbyggande. Även Zound menar att det inte är ljudkvaliteten 
som är det mest centrala utan den estetiska upplevelsen av produkterna. 
Det är detta som bygger varumärket. POC agerar i detta sammanhang 
mer som ett traditionellt designföretag där funktion och design är jäm-
bördiga. Funktionen har stor betydelse då dess kvalitet är avgörande 
för användarnas säkerhet och hälsa. Produkternas design framhäver 
funktionen, men gör framför allt skyddsutrustningen attraktiv att bära. 
Designen är lika viktig. Alla de utmärkelser för god design som pro-
dukterna vunnit fungerar som ytterligare en kvalitetsstämpel. Att vinna 
Damernas Världs Guldknappen och bli utnämnd till årets designer av 
tidskriften Café, vilket hände Roland Hjort 2006, var guld värt även 
för Whyreds varumärke. 

Även om det är stilen och själva looken som är kärnan i Whyreds 
varumärke är det precis som i POC och Zound produkterna som är 
basen för varumärkesbyggandet och de främsta bärarna av varumär-
ket. Whyreds parkasjacka finns i butikerna år efter år, om än med nya 
detaljer och färger. POC:s första skidhjälm lanserades för sju år sedan 
och säljs fortfarande med samma design med små förändringar. Fler 
modeller har dock tillkommit under åren. Zound definierar själva sina 

–––
12 Andreas Nordström i Dagens Nyheter (2012–10–10).
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produkter som ”modeprodukter”. De gör dock skillnad mellan sina 
olika modeller i reklamen. För Urbanears är det produkten i sig som 
har huvudrollen, medan Molami följer en klassisk modelogik och visar 
produkterna tillsammans med unga modeller i typiska modeposer. 

I den globala värld vi lever i med ett stort överflöd av produkter inom 
de flesta områden blir kommunikation och varumärkets image allt vik-
tigare. Med kortare produktlivscykler, krav på snabbare produktutveck-
lingsprocesser och förändringar blir allt fler företag underordnade de 
krav som tidigare var mest kopplade till modeföretag. Det som särskiljer 
modeföretagen är enligt Entwistle13 att de är verksamma på en rent 
estetisk marknad utan de krav på funktions- och kundanpassning som 
är centrala för företag där design är verktyg för att skapa bättre och mer 
attraktiva produkter. Men det beror på vad man menar med funktion. 
Klädföretagen agerar på en tämligen väldefinierad modemarknad med 
väl avgränsade kanaler. Hos de företag vi har studerat är företagens 
kreativa verksamhet och sätt att kommersialisera resultaten olika rent 
tekniskt, men inte i princip. Mode som estetisk upplevelse på bekostnad 
av funktion är inte absolut. Funktionstänkandet liksom produkternas 
estetiska värde är närvarande hos alla företagen. Skillnaderna ligger mer 
i hur externa strukturer som säsonger, visningar och kollektioner ska-
par en bestämd struktur för modeföretagens designarbete. Gränserna 
för vad som är modeföretag och designföretag blir otydliga. Alla före-
tagen arbetar medvetet med design och designprocessen är en central 
verksamhet, där produkterna är i fokus och vägledande för allt annat, 
inklusive varumärkesbyggandet. 

avslutande Kommentarer
Det krävs modiga entreprenörer och medarbetare med kurage och 
vision om produkterna, som vågar satsa på de idéer de tror på. Det 
skapar företagskulturer med kopplingar till konst, musik och sport 
där önskan om att få syssla med det man brinner för bidrar till entre-

–––
13 Entwistle (2009). 
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prenörskap och drivkraft hos många människor. Kombinationen av 
designers och entreprenörer med fokus på tillväxt och utveckling 
och samtidigt en passion för produkterna är gynnsam för företagets 
utveckling. Kunskapen om dessa förhållanden och känslan för detta 
är nödvändig hos dem som ska bidra med riskkapital.

Hos företagen ser vi ett behov av att utveckla arbetet inom mark-
nadsföring med större koppling till designprocessen. Varumärkes-
byggandet förenar design- och marknadsföringsprocesserna. För att 
lyckas med samarbetet krävs förenkling och synkning. Det är svårt 
att arbeta utifrån ett stort omfång av dokumenterade manualer, som 
snabbt riskerar att bli förlegade. En ständig informell och formell 
kommunikation mellan ledning, designers och marknadsförare stärker 
varumärkesbyggandet och leder till större effektivitet i såväl mark-
nadsförings- som designarbetet.  

Alla behöver ha en förståelse för vad andra delar av organisatio-
nen arbetar med. Både POC och Zound beskriver behovet av täta 
informella samtal för att bygga och vidmakthålla den gemensamma 
visionen. På företagen nämns till exempel ambitionen att samla alla 
kreatörer i ett gemensamt rum. När företagen växer finns behov av 
att utveckla strukturer och dela upp arbetet mellan olika definierade 
funktioner. Samtidigt som vissa personer tar ansvar för ”excelarken” 
kan vi ändå konstatera att dessa hålls på en minimal nivå. Det är den 
muntliga kommunikationen, de ständiga diskussionerna kring företa-
gets vision, produkterna, design och varumärket som driver företagen 
framåt. Ledaren har givetvis betydelse, men det hänger inte bara på 
en karismatisk ledare. Företagen kan lika gärna präglas av en grupp 
människor som delar en vision. ◉
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