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Sammanfattning

Vi , Mathieu Gustafsson och Pär Rickberg, fick möjligheten att göra vårt examensarbete i 
samarbete med företaget Elfa international AB, detta efter ett tidigare skolprojekt vi gjort 
där vi lämnat förslag på nya produkter. 
Initialt var uppdraget att arbeta fram nya produkter för företaget som byggde på tidigare 
förslag.  Vid vår första ytliga analys av Elfa och dess nuvarande produkter kom vi fram till 
att vi ville omarbeta ramarna för företagets identitet och i vilket sammanhang produkten 
skulle hamna. Detta för att göra något utöver produktvård av befintligt sortiment, som re-
dan är en styrka hos företaget. Resonemanget ledde oss in på designstrategier och hur man 
kan använda en sådan strategi för att utarbeta nya produkter för ett företag som Elfa. 

Efter att ha tagit del av en undersökning, gjord av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), 
framkom det att företag som kontinuerligt arbetar med designstrategier stärker varumärket, 
sin konkurrenskraft och blir mer innovativa. I SVID-rapporten framkom att ett företag vin-
ner mer på att arbeta strategiskt med design än omedvetet designarbete.  
Vi ville därför använda oss av en sådan strategi i arbetet med att ta fram nya produkter för 
Elfa.

Genom att intervjua andra möbelföretag ville vi se hur och om de arbetar med design. 
Vi tittade på om de hade en speciell nisch (kärnverksamhet), marknadsföring, målgrupper, 
försäljningskanaler och profilering. Vi jämförde dem sedan med varandra samt 
analyserade resultatet. Slutsatsen blev att alla företag har olika förutsättningar och måste 
anpassa sitt designarbete efter dessa förutsättningar. Vad som också framkom var att några 
företag arbetade omedvetet med design vilket vi bedömde hade lett till dåligt resultat. 

Med denna undersökning som grund gjorde vi ett förslag till designstrategi och framtids-
vision för ELFA. Utifrån denna vision arbetade vi sedan fram det förslag på ny produkt-
serie som vi även presenterar i denna rapport. 

Vi utvärderade slutligen vårt samarbete med Elfa där vi kom fram till att den design-
strategiska metodiken har flera fördelar. Som team arbetar man mer målinriktat, 
ändamålsenligt och minskar därmed risken för felsteg. Den föreslagna produkten blir mer 
skräddarsydd för den marknad företaget vill rikta sig mot.
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Summary

This report describes the bachelor degree project called “A case study in strategic product 
design in collaboration with Elfa” carried out by Mathieu Gustafsson and Pär Rickberg, 
students at Carl Malmsten Furniture Studies.

We had the opportunity to do our degree project in collaboration with ELFA after a previ-
ous school project where we made suggestions for new products. Initially the brief was to 
develop new products for the company which was based on previous proposals. 
Reasoning led us in to design strategies and how to use such a strategy to develop new 
products for ELFA.

During our first superficial analysis of ELFA and its current products, we found that we 
wanted to recast the framework of identity and context in which the product would be 
created. According to researches made by SVID (The Swedish Industrial Design Founda-
tion), companies that continually are working with design strategies strengthens the brand, 
its competitiveness and becomes more innovative. We wanted to make use of such a strat-
egy in the process of developing new products for ELFA.
We then made a proposal for a design strategy and a vision for ELFA. Based on this vision, 
we proposed a new series of products, which we also present in this report. 

Ultimately we evaluated our collaboration with ELFA where we concluded that the design-
strategic methodology has several advantages. The work process is more targeted, 
efficient, and therefore reduces the risk of mistakes. The proposed product will also be 
more tailored to the specific market that the company wants to target.
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Tack!

Stort tack till vår externa handledare Christian Halleröd för ditt engagemang, hetsiga tem-
perament och att du alltid varit tillgänglig på telefon, och på plats fem minuter senare.

Vi vill även tacka Reine Magnusson och Marcus Grimerö från Elfa international AB för 
visat intresse och engagemang i vårt arbete, och att ni tagit er tiden att möta oss vid olika 
tillfällen även om ni haft mycket att stå i. 

Stockholm maj 2009
Mathieu Gustafsson
Pär Rickberg
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1. Inledning

Att använda designstrategier är ett viktigt konkurrensmedel. Det tillämpas med fördel 
i företag som vill förbättra sin innovationskraft, påverka framtidstron men framför allt 
förstärka sitt varumärke. 
I slutändan handlar det om att nå ökad lönsamhet. (Nielsén, Tobias 2008, s.5) 

En viktig del i ett designstrategiskt arbete är att göra en grundlig företagsanalys. Genom 
att göra detta får man insyn och kan uppmärksamma de värden och brister ett företag har. 
Genom att bejaka och samordna värdena, samt åtgärda bristerna har man möjlighet att 
skapa en stark grund för strategiskt arbete i företaget. Därmed kan det på ledningsnivå bli 
lättare att bedriva en strategisk designmetodik. Detta kommer i sin tur att påverka valet i 
framtagningen av produkter och hur de förvaltas.

Genom att studera möjliga målgrupper, marknad, försäljningskanaler mm, samt göra om-
världsanalyser och marknadsanalyser, förtydligas ramarna inom vilka de nya produkterna 
ska utarbetas. 
Att gemensamt (designer och företagsledning) identifiera och utarbeta dessa ramar möjlig-
gör för ett målinriktat arbete i enlighet med en utarbetad vision. Detta i sin tur kan leda till 
att företagen kan ta fram mer ”ändamålsenliga” produkter och bli mer konkurrenskraftiga. 

1.1 Syfte
Syftet med denna rapport är att dels undersöka hur en designstrategi kan se ut och dels 
utarbeta ett förslag till designstrategi för företaget Elfa international AB. Detta för att 
kunna ta fram nya produkter för en ny marknad.

1.2 Frågeställning
Vilka fördelar finns det i att arbeta med en designstrategisk metodik vid utarbetningen av 
nya produkter för Elfa?

1.3 Avgränsningar 
För att göra en tydlig översikt av designstrategier som fenomen har vi varit tvungna att 
göra vissa avgränsningar i undersökningen. Detta eftersom frågeställningen annars skulle 
bli för bred och svår att greppa under den tid som stått till vårt förfogande. I detta kapitel 
redovisas vilka avgränsningar som gjorts i detta arbete.

Vi kommer endast att ta upp de områden inom en designstrategi som berör vårt 
kompetensområde. Då designstrategier företrädesvis utarbetas i team med andra disci-
pliner som t.ex. marknadsanalytiker, går vi inte djupare in på de områden där vi saknar full 
kompetens.Vi kommer följaktligen inte att redovisa samtliga sätt för hur man kan arbeta 
med designstrategier.

Det urval av företag vi intervjuat och analyserat i rapporten är avgränsade utifrån resone-
manget att få en så stor komparativ bredd som möjligt och i slutändan blottlägga skillnad-
erna mellan dem. Företagen skall ses som exempelföretag från branschen och inte som bas 
för en komplett analys av vilka designstrategier marknaden använder sig av. 
De slutsatser vi drar från de genomförda företagsanalyserna är subjektiva.

6
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Den produkt som utifrån designstrategin tas fram av oss är en exempelprodukt för Elfa.
Utifrån arbetets tidsramar kommer exempelprodukten endast att redovisas i skissform. 
Detta pga. att rapporten ska vara färdig två veckor innan slutdatum för prototypfram-
ställning och examenskursens faktiska slutdatum. Vid inlämning av rapporten kommer vi 
produktmässigt befinna oss i etapp ”3.6 Utarbetning” enligt rapportens kapitel. 
Följaktligen kommer det under kapitel ”3.7 Implementering” endast redogöras för tankar 
kring implementeringen.

Då företeelsen designstrategier är relativt ny, har vi haft problem att finna informationsma-
terial. Därav kan källförteckningen te sig tunn.

1.4 Disposition 
Denna rapport inleds med en beskrivning av designstrategier och därefter presenteras 
rapportens syften och frågeställningar. Efter detta följer en redovisning av de 
avgränsningar som gjorts i rapporten. Sedan följer rapportens metodkapitel där de metod-
er som använts gås igenom.

I bakgrundskapitlet ges en kort överblick av hur det kom sig att vi valde att arbeta med 
produktframtagning utifrån en designstrategisk metodik.

I kapitlet Genomförande presenteras designmetodiken. Processen är upplagd i kronologisk 
ordning med etapper som avspeglar den designmetodik vi använde oss av.

Sedan följer en presentation av resultatet och en analys.
Rapporten avslutas med en diskussion om arbetet. 

1.5 Metod och källor
Vi har I detta arbete studerat och analyserat företag. Valet av företag gjordes utifrån ett 
jämförande resonemang. Vi har därför valt ut sju olika företag som mer eller mindre 
profilerar sig med design för att lättare se hur de skiljer sig åt. Detta har gjorts med hjälp 
av intervjuer av personer från företagens ledningar samt att vi undersökt hur företagen 
själva profilerar sig utåt genom tryckt material och internet. (Se bilaga 1) 
I analysarbetet har vi använt oss av en undersökning gjord av ”QNB Analys & Kommunika-
tion AB” för Stiftelsen Svensk industridesigns räkning(SVID). I undersökningen, där ca 
1000 företag intervjuats om deras förhållande till designmetodik, redovisas en måttstock 
för hur hög designmognaden är i företagens verksamhet. (QNB Analys & Kommunikation AB 
S.8) Vi har sedan i analysen av exempelföretagen bedömt dem efter denna måttstock.

Vi har även intervjuat ”LOTS Design i Göteborg AB” ett företag som arbetar design-
strategiskt, för att få ett professionellt utlåtande om sammansättningen av kompetenser
inom designstrategiskt arbete (Se bilaga 6).
Vi har haft kontinuerlig kontakt med Elfas tidigare designchef Christian Halleröd för att få 
en djupare inblick i Elfa som företag. 

Under arbetets gång har vi även haft avstämningar med Reine Magnusson och Markus 
Grimero från Elfas ledning för att förankra beslut efter olika arbetsetapper.
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1.6 Begreppsförklaring
Nedan förklaras begrepp som används i rapporten.

“Design”
Med design menar vi den estetiska och ändamålsenliga utformningen, genom oss som de-
signer, av en produkt.

“Designmetodik”
Med designmetodik menar vi det arbetsätt vi använder oss av i formgivningsprocessen.

“Designstrategi”
Med designstrategi avses i denna rapport ett strategiskt designarbete där ledningen och 
nyckelpersonerna från företaget är involverade i designprocessen tillsammans med de-
signern. Strategiskt så till vida att man kontinuerligt uppdaterar sina målgruppsstudier, 
marknadstendenser och omvärldsanalyser samt går igenom företagets produktprogram, 
identitet, varumärke, positionering och produktionsförutsättningar.

2. Bakgrundsbeskrivning 

Efter att i slutet av 2007 ha avslutat en kort designkurs i samarbete med Elfa blev vi 
(Pär Rickberg och Mathieu Gustafsson) tillfrågade om vi ville göra vårt examensarbete 
tillsammans med dem. Vi fick varsin uppdragsformulering som byggde på vidareutveck-
lingar av våra individuella tidigare projekt där vi arbetat med förvaring för sovrummet och 
förvaring för kontoret. 

Efter diskussion med vår handledare och lärare Leo Johansson kom vi fram till att vi 
skulle slå ihop våra uppdrag till ett. I och med en sammanslagning skulle vi kunna ta ett 
bredare grepp och, istället för att ta fram enskilda produkter till det befintliga sortimentet/
marknaden, ta fram produkter för ett speciellt sammanhang, en kontext, eller en ”värld”. 
Detta ledde oss in på resonemang om designstrategier och vilka fördelar dessa har i 
framtagandet av nya produkter.
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3. Genomförande

Vi började med att sätta upp olika etapper för genomförandet av arbetet. Dessa etapper 
formulerades om till rubriker vi kände var lämpliga och realistiska för designmetodiken till 
en designstrategi. Här följer en beskrivning av designmetodikens etapper.

Generering UtarbetningDefiniering Implement-
ering

Formulering Under-
sökning Analys

Behov
Designstrategi
Visionsstudier

produktdesign

Definiera behov, 
mål och syfte, 
förutsättningar, 
process

Informations- 
insamling:
 *Företag
 *Brukare
 *Omvärld
 *Produkt

Analysera och 
utvärdera 
insamlat material

Idégenerering.
Utvärdera och 
gör urval

Visualisering av 
olika lösningar

Slutgiltig 
utformning av 
lösning

Stöd i fortsatta 
processen

3.1 Formulering
Första etappen i arbetsprocessen var att formulera ett uppdrag.
Då vi bestämt oss för att arbeta vidare med Elfa utifrån en designstrategisk metodik, hade 
vi ett möte med Elfas tidigare designchef Christian Halleröd för att förankra beslutet. 
Vi förklarade vår ståndpunkt om att vi ville arbeta fram produkter inom andra ramar än 
företagets befintliga.
Gemensamt med ledningen ville vi skapa förutsättningar för att få en större inblick i de-
sign som verktyg. Om Elfa i slutändan omsätter detta arbetssätt i praktiken tror vi att det 
leder till att de uppfattas som ett mer designstrategiskt företag och resulterar i flera förbät-
tringar; det genererar mer uppmärksamhet, och på sikt även ökad lönsamhet för företaget 
(Nielsén 2008 S.5). 

Vid denna tidpunkt hade vi inga tankar om konkreta produkter vi ville arbeta fram, endast 
att vi ville göra detta inom en ny kontext. C.Halleröd, som här agerar representant för Elfa, 
samstämde och vi fortsatte arbeta utifrån denna formulering.

3.2 Undersökning
Att utarbeta produkter utifrån en designstrategisk metodik innefattar mer än bara 
produkterna. Det handlar även om hur de förvaltas, i vilket sammanhang de hamnar, och 
att de ska följa företagets profilering i stort. 
Vi började diskutera hur detta sammanhang eller denna kontext skulle kunna se ut.
Vi anser att Elfa som redan är duktiga på produktutveckling och produktvård av sitt befint-
liga sortiment, borde fortsätta att utveckla denna del i företaget. För att göra en helt ny 
produkt för Elfa kom vi fram till att vi skulle behöva ta ett större kliv från företagets befint-
liga ramar.

Under-
sökning Generering UtarbetningDefiniering Implement-

ering
Formulering Analys

Behov
Designstrategi
Visionsstudier

produktdesign
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     3.2.1 Företagsanalyser
För att veta hur denna värld eller kontext skulle se ut började vi undersöka hur andra 
producenter av möbler och inredning arbetat med strategier och identitetsskapande 
produkter. Vi hade som syfte att se om de arbetade inom en speciell nisch med sina 
produkter och hur de marknadsför företaget och produkterna. Vi försökte ringa in vilka 
målgrupper och försäljningskanaler de vänder sig till, samt få en helhetsbild av hur de 
profilerar sig. 
Detta arbete genomfördes genom att vi intervjuade ett antal företag och därefter jämförde 
dem med varandra . Företagens värden och brister samlades in för att analyseras. 
(Se bilaga 1)

Vi redogör nedan kort för de olika företagens nischer/specialområden. Detta för att de tro-
ligen är, mer eller mindre, relaterade och byggda utifrån strategiska ramar. För oss var detta 
intressant då vi själva tänkte forma en nisch efter ramar för Elfa.

Offecct
Ett företag som är inriktade på offentlig miljö. Deras företagside är att skapa möbler för 
den kreativa mötesplatsen.
Galjonsfigurer: Arbetar med flertalet stora internationella formgivare.
Identitetsprodukt: Cloud, rumsavdelare.

Swedese
Ett företag med rötter med klassisk skandinavisk formgivning. De vänder sig främst till det 
offentliga rummet och trycker hårt på ledordet ” Scandinavian modern”, som alltid har 
präglat deras produkter.
Galjonsfigurer: Yngve Ekström
Identitetsprodukt: Fåtölj ”Lamino”

Gemla
Ett företag som har varit med länge och haft både fram- och motgångar. Verkar befinna 
sig i en cykel där de vill satsa men inte har någon tydlig strategi för satsningen. Gemla har 
alltid varit nischade till att arbeta med böjträmöbler och från och med 60-talet mot det of-
fentliga rummet.  De har en slogan som lyder ”En lekfull industri i skönhetens tjänst, ett 
stycke unik svensk möbelhistoria”.
Galjonsfigurer: Uno Åhrén och Sigurd Lewerentz 
Identitetsprodukt: Fåtölj ”Solfjädern”

Lundbergs
Har otydlig nisch. Om det är bra eller dåligt låter vi vara osagt. Ett företag som främst vän-
der sig till hemmiljö med koncentration på matplatsen. Arbetar dock, utifrån dem själva, 
med en hög ”flexibilitet” vilket gör att deras produkter även lämpar sig för offentlig miljö.  
Arbetar även med specialmått av bord.
Galjonsfigurer: Har två formgivare Olof Bratt & Katrin Kahl HB och nya tillskottet Stina 
Sandwall, som de inte lyfter nämnvärt.
Identitetsprodukt: ingen
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Skandiform
Är ett företag grundat 1962. Det är idag är en av Skandinaviens ledande leverantörer av 
möbler för kontor och offentlig miljö. Företaget drivs fortfarande av samma begrepp som 
förr, ”design, funktion och kvalitet”. Skandiform har som idé att utveckla möbler med ett 
nutida skandinaviskt formspråk till marknadsmässiga priser.  Man arbetar nyligen efter ter-
men ”Scandinavian Sense” och utifrån tre ledord, ”naturligt, consciousness(medvetande) 
samt nutida”.
Galjonsfigurer: Arbetar med flertalet stora svenska formgivare, främst arkitektbyrån Claes-
son, Koivisto, Rune
Identitetsprodukt: ingen särskild 

Stolab
Även det ett klassiskt svenskt företag med en lång historia. I sin designpolicy säger man 
att man inte tillverkar efter en klassisk formgivning utan det är tiden som får utvisa om 
formen blir klassisk. Man anser att man gör möbler med en ”medveten enkelhet där man 
främst arbetar med trä i form av björk och ask”. Den goda kunskapen och känslan för till-
verkning, material och detaljarbete gör form och funktion till ett. Varje möbel bär en egen 
historia som behandlas väl efter de idéer som företaget eller formgivaren har. Företaget 
vänder sig både till hem och offentlig miljö.
Galjonsfigurer: Yngve Ekström, Carl Malmsten
Identitetsprodukt: ”Lilla Åland”

Elfa
Elfa är ett företag med en intressant historia som de tyvärr inte lyfter fram nämnvärt.                               
Företaget är nischat inom förvaring för hem och kontor. Deras befintliga bassortiment 
”Elfa Classic” styr tillkommande produkter. Företaget är i nuläget mer inriktat mot 
produktvård av befintligt sortiment. Elfa har nyligen köpt upp flertalet företag, främst med 
inriktning på skjutdörrar. 
Galjonsfigur att utnyttja: Nisse Strinning
Identitetsprodukt: Sparringsystemet

För att kunna utvärdera företagens strategier använde vi oss av ett dokument utarbetat av 
SVID kallat ”Design för bättre affärer” (QNB Analys & Kommunikation AB S.8). 
Denna undersökning gjorde att vi kunde använda en ”mätsticka” för att se hur de olika 
företagen använder sig av design i sitt arbete. SVIDs undersökning visar alltså bara att 
företag generellt vinner på att arbeta med design på ledningsnivå, inte exakt hur man skall 
gå till väga. Det finns inget facit eller recept som man kan använda sig av för ett lyckat 
designarbete. Alla företag har olika förutsättningar och måste därför anpassa designarbetet 
efter dessa. 

     3.2.2 Visionsstudier
Efter att ha genomfört analysen av de olika företagen började vi diskutera Elfas situation, 
förutsättningar och inom vilka ramar en designstrategi (med nya produkter) skulle kunna 
arbetas fram. 
Diskussionerna kretsade kring hur vi skulle kunna få upp en bild av vad det var som Elfa 
saknade inom ramarna för en designstrategi. Vad skulle Elfa kunna tänkas behöva ändra 
på för att få möjlighet att kunna profilera sig i ett annat perspektiv? En fråga som ofta kom 
upp är hur pass stort intresse Elfa egentligen kan tänkas ha. Hur öppna är de för att tänka 
mer designstrategiskt? 
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Under-
sökning Generering UtarbetningDefiniering Implement-

ering
Formulering Analys

Behov
Designstrategi
Visionsstudier

produktdesign
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För oss handlar det inte bara om att skapa en snygg och funktionell produkt, utan i gr-
und och botten ligger intresset i att faktiskt skapa en ärlighet kring designmedvetenhet i 
företaget.  

Till en början tänkte vi att alla företagen inom Elfa group och deras fabriker skulle kunna 
bistå i framställningen av nya produkter. Elfas fabriker tillverkar tråddetaljer, och bockar/
stansar metall. Kirena, Lumi och Noga tillverkar skjutdörrar med extruderade aluminium-
profiler. Pekodom tillverkar hyllsystem i diverse material. Vid närmare efterforskning fick vi 
dock tänka om.

Elfas fabriker är optimalt anpassade för produktionen av nuvarande produkter. Med un-
dantag för små justeringar i befintligt sortiment är det inte realistiskt att Elfa ska börja pro-
ducera nya produkter i befintliga fabriker. De övriga fabrikerna får mycket av sina produk-
ter producerade av underleverantörer, t ex. Sapa (aluminiumprofiler). 
Slutsatsen är här att en eventuell framtida produktion kommer att läggas ut på underlever-
antörer, då detta i hög grad redan görs.

Detta faktum, i kombination med att Elfa så tydligt förknippas med sitt klassiska utbud, 
ledde oss in på resonemanget att de nya produkterna borde förknippas med ett nytt seg-
ment inom Elfa group.

Detta segment kan vara ett nytt varumärke som tydligare segmenterar marknaden från det 
nuvarande Elfa men även kompletterar och samverkar med företaget.
Samtidigt ser vi det som viktigt att man vårdar och lyfter fram hela Elfas historia. Genom 
att göra detta kan man lättare knyta ihop företagen inom Elfa Group AB och underlätta 
motiveringen av nya produktserier. 
Som Roger Sametz och Andrew Maydoney skriver i en artikel för Design management Jour-
nal, skapar historia igenkänning och bygger relationer med kunden samtidigt som den ger 
en känsla av trygghet och stabilitet i tider av finansiell och politisk oro (Madestrand, 2009). 
Vi tror att det är viktigt att visa att man inte är en dagslända utan en motpol till den trend-
drivna konsumtionshetsen. 

Det nya företagets roll, förutom att ta fram nya produkter, är i slutändan att förstärka hela 
Elfa som varumärke. Att produktion och produktserie delvis kopplas bort från det 
traditionella Elfa ger en viss frihet i bl.a. materialval och produktionsmetoder men även i 
estetiskt uttryck då man inte längre är knutna till den gamla produktionsapparaten . Det 
nya företaget, som här förslagsvis kan kallas Elfa+, skulle lättare tas emot av den utvalda 
målgruppen då det inte direkt skulle förknippas med det traditionella företaget och dess 
sortiment.

Vi drog upp riktlinjer för den nya företagsstrukturen, marknader, målgrupper, försäljnings-
kanaler, tänkbara konkurrenter samt produktstrategi och produkternas identitet.  

3.3    Analys - Formulering av vision
Efter att ha summerat resultatet av företagsanalyser och visionsstudier utarbetade vi en 



----------------------------------------------------------------------

presentation,”framtidsvision Elfa” (Se bilaga 2), som ur ett designstrategiskt perspektiv 
visar hur Elfa, Elfa+ och produkterna samverkar. Detta utmynnade i följande ramar:

Produktstrategi
Elfa+ skall ha en produktstrategi med 4 olika produktegenskaper. Dessa kallas för “System 
1”, “System 2”, “Fristående förvaring” samt “Identitetsförstärkare”.
“System 1” är en ompacketerad detalj ur det klassika elfasortimentet i form av t. ex. en 
pocketbokhylla i ny färg med nya material i hyllplanen. Denna har som uppgift att anknyta 
till moderbolaget.
“System 2” är ett nytt multifunktionellt förvaringssystem som följer kravet för de nya 
produkternas identitet (se nedan).
“Fristående förvaring” är förvaringslösningar som äger mer konceptuell karaktär, dessa 
närmar sig mer möbelsegmentet.
“Identitetsförstärkare” är den minsta produktgruppen vars främsta uppgift är att dra till sig 
uppmärksamhet till företaget. 

Produktens identitet
Produkten för Elfa+ ska vara skapad för att synas, att närma sig möbelsegmentet utan att 
direkt vara en möbel. Den ska få ta plats och lyfta fram förvaringen i syfte av att nå 
målgruppen.
Produkterna ska samspela med företagets tydliga identitet. Detta ska uppnås genom att 
produkterna bl. a. har/äger:
   • En kreativ funktionalism (funktionell utan funktionellt uttryck)
   • Själfullhet 
   • Kvalitet 
   • Ska äga inre värden (känslovärden) med egenskaper
      kring estetiskt uttryck, social funktion.
   • Ska äga ett yttre värden i form av tankar kring material, god finish och praktisk
     funktion, beständig i material och föränderlig i form.

Målgrupp
Målgruppen är medelinkomsttagaren och/eller företagaren som är öppen för intressanta 
och kreativa förvaringslösningar samt lägger stor vikt vid estetiskt uttryck. Målgruppen har 
“urban identitet”, utan att nödvändigtvis vara geografiskt knuten till storstäder.

Marknad
Elfa+ ska vända sig mot både offentlig och privat marknad och nås genom nedan nämnda 
försäljningskanaler.

Försäljningskanaler
För att nå den nya målgruppen måste företaget utveckla nya försäljningskanaler.
Elfa+ skulle kunna ramas in fysiskt och produktmässigt genom att marknadsföras och sälja 
sina produkter i en sk. ”Shop in Shop butik”, en inramad plats i annan befintlig butik, 
främst möbelbutik, samt i större varuhus som t. ex. Åhlens och NK.

Elfa+ skall ha en utvecklad nätbutik, profilerad för att nå målgruppen.

För att lättare nå den offentliga marknaden utvecklas arkitektservice som tjänst samt 
profilering genom t.ex. showroom, mässor, och riktad pr mot speciellt arkitekter och 
inredningsarkitekter.

13
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Framtida konkurrenter
Vi ser att Elfa+ skulle kunna konkurrera med förvaringsföretag som t. ex. USM, Tissettanta
,Desalto, LEMA, Poliform m fl.

Ledord för att uppnå visionen
   • Sökande ( t. ex. ”Ny skandinavisk”- Vad kan bli det nya skandinaviska?)
   • Inspirerande.
   • Medvetenhet och stolthet över sin historia.
   • Nyfikenhet- Väcka nyfikenhet med hjälp av identitetsförstärkande produkter.
   • Flexibilitet- Anpassningsbar, mångsidig

Visionen uppnås genom att använda designmetodik som styrande faktor i Elfa+ verksamhet. Att på 
ledningsnivå aktivt arbeta med produktstrategi, pr, historia, företagets filosofi mm. Dessa faktorer 
kan gemensamt leda till ökat mervärde för hela Elfa.

Möjlig slogan/nisch: “kreativa förvaringslösningar”

För att förankra idéerna hos företaget presenterades visionen för delar av Elfas ledning 
(Reine Magnusson och Marcus Grimerö). Med visionen som grund hade vi nu målat upp 
tydligare ramar inom vilka produkterna kunde börja utarbetas. 

Efter presentationen där vi och Elfa enats om den nya visionen gjorde vi en undersökning 
kring produkter, former och uttryck. Dels för att se vilka liknande produkter som fanns på 
marknaden, men också för att söka en känsla kring vad vi kände kunde vara rätt för både 
Elfa och oss själva.

Utifrån inspirationsbilder satte vi ihop ett inspirationsdokument som presenterades för 
Christian Halleröd (Se bilaga 3). Inspirationsdokumentet hade delvis en subjektiv känsla av 
vad vi ville förmedla. Detta fick till följd att vi mer ingående började diskutera med 
Christian Halleröd vad som egentligen var relevant och vad vi ville förmedla med 
inspirationsmaterialet. Vi enades om att vi var tvungna att konkretisera våra tankar i bilder 
och gick över till att skissa.

3.4   Generering 
Vi började med att sätta upp två skissetapper för genomförandet av arbetet. Efter varje 
skissetapp hade vi ett planerat avstämningsmöte med Christian Halleröd.
    
     3.4.1  Skissetapp 1
Resultatet av vår första skissetapp var, trots ramarna för visionen, rätt spretigt och skiss-
förslagen saknade en röd tråd. Här var ambitionen att tömma oss på idéer för att senare 
sortera bort vad vi kände var irrelevanta förslag. Skisserna visade på många olika typer 
av förvaring inom den produktstrategi vi tidigare presenterat i visionen. (Se bilaga 2) Vid 



----------------------------------------------------------------------

Under-
sökning Generering UtarbetningDefiniering Implement-

ering
Formulering Analys

Behov
Designstrategi
Visionsstudier

produktdesign

15

avstämningsmötet med C. Halleröd kom vi överens om att vi måste börja i rätt ände av 
produktstrategin. 

Att rita ett nytt förvaringssystem skulle ge en tydligare koppling till Elfa och dess nu-
varande sortiment samt lättare bereda vägen för kommande produkter inom t.ex. 
”Fristående förvaring”. Det tedde sig även naturligt att börja i ”produktkategori 2” då vi 
inte hittat några exempel på liknande befintliga produkter på marknaden. 

     3.4.2   Skissetapp 2 
I skissetapp 2 kom vi att presentera två koncept på hyllsystem inriktade mot förvaring.
I skissarbetet av de nya produkterna koncentrerade vi oss på att återanknyta till Elfas 
identitet dels genom funktionen i produkten men även i materialvalet. Genom att t.ex. 
använda sig av metalltråd förankrar man produkten lättare till företaget och dess historia. 
Man kan säga att man befäster legitimiteten i att använda det oavsett svängningar i trender 
då Elfa arbetat med materialet sedan företaget startades. Bland de första produkterna som 
lämnade fabriken var tråddetaljer ritade av Nisse Strinning (Strinning 1996).

För att ge produkterna nyhetsvärde försökte vi addera nya material och nya estetiska 
uttryck. Man kan säga att vi gick balansgång mellan att återknyta till Elfa samtidigt som vi 
ville distansiera oss genom att utseendemässigt ta ett större kliv från företaget.
Inom denna produktgrupp har kravet varit att produkterna skall vara multifunktionella sys-
tem som löser flera typer av behov. En strävan var också att denna produkt skall tilltala den 
nya målgruppen och vara så estetiskt tilltalande att den skall kunna ställas fritt i rummet.

Ett annat sätt att anknyta till Elfas identitet är att arbeta vidare på metallskenan som 
bärande konstruktion. Dessa koncept presenterades för Christian Halleröd som tyckte att 
vi var på god väg mot de uppsatta målen. (Se bilaga 5)

3.5  Definiering 

Under definieringsetappen handlade arbetet om att finslipa de två olika koncepten och 
sedan gå vidare med ett av dem. Pga. projektets begränsade tidsram var vi tvungna att 
snabbt välja ett av koncepten och definiera alla komponenter inom det. 

2 3

41
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De två olika systemen hade olika karaktär och olika fördelar. (Se bilaga 5)

System ”Vikvägg” bygger på en dold metallskena där mellanrummet mellan skenorna täcks 
med veckat papper. Hyllorna och förvaringskomponenterna följer utseendemässigt kon-
ceptet med veckat papper. Den är tänkt att både fungera som väggfast variant men även 
fritt i rummet. Vi kände dock att konceptet mest äger karaktär av inredning för offentlig 
miljö än den breda målgrupp vi inriktat oss mot.

System ”Trä/Tråd” bygger på gavlar i svarvade rundstavar. Dessa är sedan perforerade med 
en hålbild som återknyter till Elfas ”sparringskena”. I hålbilden fästs sedan olika 
komponenter i tråd för att bygga upp systemet till antingen väggfäst system eller ett 
system som kan stå fritt i rummet t.ex. en garderob. Beroende på gavlarnas träslag och färg 
på tråden kan systemet äga olika karaktär, vilket vi ansåg var en stor fördel. Man kan med 
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detta både nå marknaden för offentlig miljö och för heminredningssammanhang. 
Med detta system kände vi också att vi kunde nå den i visionen nämnda målgruppen som 
är ”öppen för intressanta och kreativa förvaringslösningar”.
I samråd med Christian Halleröd kände vi att Elfa produktmässigt behöver ta ett större 
kliv från deras tidigare sortiment. I detta fall skiljer sig produkten ”Trä/Tråd” ganska skarpt 
i formuttryck medan grundfunktionen kan fylla samma, eller till och med fler, kriterier än 
Elfas befintliga förvaringssystem. ”Trä/Tråd” är även ett system som mer närmar sig en mö-
bel, d.v.s. vi låter produkten i sig ta lite mer plats än Elfas andra produkter. En önskan från 
Elfas sida var även att vi skulle arbeta i nya material. Därmed känner vi även att trä/tråd är 
en mer motiverad produkt.

Vi beslutade därför att under presentationen lägga tonvikten på konceptet ”Trä/Tråd” . 
Skisserna på de båda systemen sammanställdes och presenterades (Se bilaga 5) för samma 
personer som tidigare ur Elfas Ledning; Reine Magnusson (VD) och Markus Grimero 
(produktutvecklare). 
Båda förslagen mottogs positivt. 
Efter presentationen hade vi en diskussion där vi fick nyttig information om möjligheterna 
och eventuella svårigheter i att arbeta med tråd som material. En viss tveksamhet till att 
använda trä yttrades inledningsvis från Elfas håll men godkändes efter vidare resonemang 
från vår samt Christian Halleröds sida. I slutet av mötet var alla överens om att gå vidare 
med koncept ”Trä/tråd”. Vi slog fast en budget för projektet och gick över till utarbetningen 
av systemet. 

3.6  Utarbetning
Efter valt koncept blev vi tillfrågade av Elfa att sätta upp en tidsplan med vad vi förvän-
tade oss av företaget de resterande 3 veckorna. I början av utarbetningsfasen handlade det 
om att snabbt definiera de slutgiltiga detaljerna till valt system och leverera ritningar på 
tråddetaljer till Elfas fabrik i Västervik. Slutdatum för leverans av ritningar till företaget 
bestämdes samt slutdatum för leverans av prototyper från företaget till oss.

De svarvade trästavarna beställdes av ett företag (Larssons trä AB) som har specialmaskiner 
för detta ändamål. För att få så hög precision som möjligt i bearbetningen av hålbilden 
(fästpunkterna) till rundstavarna valde vi att inte göra detta inom skolans verkstäder utan 
tog kontakt med TTC, en utbildning i Tibro som utbildar elever i maskinell träbearbetning.

I nuläget (2009-05-19) har vi skickat iväg allt underlag till inblandade parter för produktion.
Delarna kommer sedan att sättas samman till första prototyper och visas upp under vårut-
ställningen(2009-06-03).

Vid ett eventuellt fortsatt samarbete med Elfa skulle prototyperna behöva utvärderas och 
möjligen omarbetas till slutgiltig design. 
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3.7 Implementering
Implementeringen handlar om att se till att produkten hamnar inom ramarna för design-
strategin. Här verkställer man de tidigare mål man fastställt. Man ser bl.a. till att produkten 
profileras rätt för att nå målgruppen och når de rätta försäljningskanalerna (Se bilaga 2).
Även här ser vi att alla nyckelposter från företaget är inblandade. Designerns roll fortsätter 
även här att vara ett stöd i processen inom sitt kompetensområde.
Om denna implementering inte genomförs föreligger risken att designstrategin fallerar och 
produkten med den. Denna etapp är alltså mycket viktigt för strategin.

4. Resultat och analys

4.1 Resultat 
I vårt arbete med Elfa som exempelföretag har vi utarbetat strategiska ramar och formul-
erat en vision inom vilka produktförslag slutligen arbetats fram. 

Fördelarna med den metodik vi använt oss av är att vi kunnat arbeta mer målinriktat och 
att mindre felsteg har uppstått i processen. Vi har haft regelbundna avstämningar med 
företaget där vi förankrat beslut innan vi gått vidare till nästa etapp. Vi har t.ex. under 
avstämningsmöten blivit varse vissa problem i våra resonemang som påtalats av represen-
tanter för Elfa. Detta har gjort att vi kunnat gå tillbaka ett kortare steg i processen för kor-
rigering. Ramarna för strategin och visionen har således underlättat för oss som team att 
arbeta målinriktat och ändamålsenligt. 

En annan fördel med vårt strategiska arbete är att vi ringat in en ny marknad med bl.a. 
målgrupp och försäljningskanaler samt definierat framtida konkurrenter för Elfa. 
Vårt förslag till produkt grundar sig på den strategiska designmetodik vi använt och riktar 
sig just mot den nya marknaden. Produkten blir därmed mer skräddarsydd för ändamålet. 
Utan denna metodik är vi övertygade om att gestaltningsarbetet lett till ett annat produkt-
förslag som troligtvis skulle hamna inom ramarna för Elfas befintliga marknad. 

4.2 Analys av resultat 
Vi har i detta arbete studerat och analyserat företag utifrån ett jämförande resonemang. 
Vi valde ut sju olika företag som mer eller mindre profilerar sig med design för att lättare 
se hur de skiljer sig åt. Detta har gjorts med hjälp av intervjuer av personer från företagens 
ledningar. Genom att intervjua företagen med frågor angående deras designstrategier fick 
vi inblick i hur de arbetar med design. 
Under arbetets gång, när vi själva lärde oss mer om designstrategier, kom vi fram till att 
frågorna delvis borde ha omformulerats, då företagen mest förklarade sitt arbete med de-
sign, inte ett strategiskt tillvägagångssätt. 
Vi kunde inledningsvis ha förklarat vad en designstrategi innebär och därmed fått en an-
nan typ av svar då vi märkte att företagen tolkade frågorna olika. Det hade även varit in-
tressant att ställa frågor kring gruppsammansättningen i det strategiska arbetet och vilka 
discipliner som är inblandade i detta arbete.
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De svaren vi emellertid fick kunde vi använda oss av i vissa delar av vårt arbete med att 
utarbeta ett förslag till designstrategi för Elfa. Dessa svar berörde företagens relation till 
designers, vilken nisch de har samt om de har en identitetsprodukt. 

Vår vision och strategi har vi tolkat utifrån vår roll som designer. De andra yrkesroller som 
brukar involveras i en designstrategi (t. ex. marknadsanalytiker) och deras arbete i strategin 
har vi inte gått in djupare på då vi inte har den typen av kompetens. 
Det är troligt att ett samarbete med en marknadsanalytiker hade lett till att den del av 
arbetet som berör målgrupp och marknad hade blivit mer omfattande och detaljerad. Då 
detta är ett utkast till en designstrategi kände vi att det i detta skede inte var nödvändigt att 
involvera en sådan roll. Här har istället Christian Halleröd varit behjälplig i resonemangen.

Strategin har sedan legat som grund för den produkt som redovisas i rapporten.
Med denna produkt (hyllsystem Trä/Tråd) kände vi att vi kunde nå den nämnda målgrup-
pen som är ”öppen för intressanta och kreativa förvaringslösningar”.
Vi kunde utseendemässigt ta ett större kliv från Elfas befintliga sortiment samtidigt som vi 
återknöt till företaget i vissa detaljer. Även det nämnda målet att mera närma sig 
möbelsegmentet tycker vi oss ha lyckats med. ”Trä/Tråd” är ett system som mer närmar sig 
en möbel d.v.s. låter produkten i sig ta lite mer plats än Elfas andra produkter. 

För att slutföra ett designstrategiskt arbete krävs det mer tid än vad som stått till vårt 
förfogande inom examensarbetet. I ett fortsatt arbete handlar det om att gå vidare med 
produkten till slutet av strategin, d.v.s. att utarbeta en färdig produkt och implementera 
den i strategin. Det är endast i detta skede man kan se om designstrategin och produkten 
är lyckade, vilket vi i detta läge inte kan dra några slutsatser av. 

5. Avslutande diskussion

Vi har under arbetets gång fått en tydligare bild av vad designstrategier är. Om vi haft de 
erfarenheter vi har nu hade vi säkert angripit det strategiska arbetet annorlunda.
Då vi i början av projektet intervjuade företagen hade vi kunnat ställa specifikare frågor.
T.ex. hade vi kunnat fråga vem eller vilka som är beslutsfattare i företagen när det gäller 
strategiska beslut. Detta är speciellt intressant då vi tror att gruppsammansättningen i ett 
designstrategiskt arbete är viktig för utfallet.

Med denna kunskap hade vi kanske även kunnat sätta samman en större grupp av kom-
petenser från Elfa i inledningsskedet av projektet, t.ex. marknadsavdelningen. Då detta är 
samarbete mellan oss som studenter och Elfa som verksamt företag, är denna tanke kanske 
orealistisk, då det tidsmässigt inte hade gått att kombinera med examensarbete på kan-
didatnivå. Etapperna och avstämningsmötena med Elfa upplevde vi ändå som ärliga och 
verklighetstrogna. Vi är fullt medvetna om att företaget kanske inte är redo att ta ett så stort 
kliv(strategimässigt) som vi presenterar för dem. 
Avsaknaden av skepticism från Elfas sida kan bero på att de ser oss som studenter, och 
därför mindre trovärdiga, och att det förslag vi presenterar inte kommer att vidareutveck-
las. Om vi befunnit oss i en arbetssituation är det möjligt att Elfa skulle dragit i bromsen 
tidigare i processen. Då kanske nuvarande förslag inte ens presenterats. Samtidigt kan 
avsaknaden av kritik bero på att de varit delaktiga i processen och känt entusiasm för 
projektet. En annan orsak till detta kan vara att Elfa endast varit intresserade av att se ett 
produktresultat och därför avstått från kritik fram till dess.
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Vi undrar även om arbetsprocessen hade blivit annorlunda om vi hade ingått i ett team 
med andra externa discipliner, exempelvis ett samarbete med andra studenter med inrikt-
ning mot management och ekonomi. 

Eftersom det som sagt är första gången vi använder en designstrategisk metodik så hade vi 
inledningsvis ingen större kunskap i ämnet. Vi har gjort informationssökningar om ämnet 
men inte hittat någon större mängd material. 

Även om det finns exempel på designbyråer som arbetar utifrån ett mer strategiskt tillvä-
gagångssätt, som t.ex. arkitektbyrå SandellSandberg (uppgift efter samtal med Leo Johans-
son 13/5-2009), så håller vi med om vad som sägs ang. strategiskt designarbete på högskolan 
HDKs kursinformation (utbildningen business & design): 
”Design och designprocessens betydelse som strategiskt instrument för företags och 
organisationers utveckling är numera både allmänt erkänd och påvisad inom forskningen. 
Ändå är det långt kvar tills den insikten på allvar omsätts i praktiken, i förmågan att inte-
grera design, strategi och ekonomi.” 
Detta är kanske en förklaring till varför det inte är så lätt att få information i ämnet design-
strategi. 

Denna potentiella informationskälla (www.hdk.gu.se 2009) är mycket intressant, och bara 
att det startat en ny kurs på masternivå påvisar att ämnet är mycket aktuellt och antagligen 
efterfrågas. Vi tror att designstrategi är något som kommer att efterfrågas i framtiden, och 
då vi själva har ett intresse av att utvecklas i metodiken kommer vi givetvis att söka kontakt 
med HDK för vidare information. 

Vi tror slutligen att vi gett Elfa ett bra produktförslag och en vision som borde intressera 
dem då de enligt intervjun i företagsanalyserna vill utarbeta en formell designstrategi som 
berör hela företaget. Detta arbete kan bli en början till det.
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                                           Företagsanalyser                                           Bilaga 1 
 

Vi har under inledande kurs till examensarbetet med Elfa valt att arbeta med 
framtidsvisioner med utgångspunkt i studier av olika producenter inom 
möbelbranschen. För att få en så stor helhetsbild som möjligt har vi tänkt samla in fakta 
och analysera de olika företagens designstrategier. Genom att ställa relevanta frågor 
hoppas vi kunna få svar som ger oss en så pass bred grund att vi senare kan använda det 
som ett grundmaterial för vårt fortsatta utvecklingsarbete med Elfa.     
 
De företag som vi har valt att kontakta är på olika sätt intressanta inom designområdet. 
Med hjälp av frågorna kommer vi få en tydligare bild av företagen. Därmed kan vi dels få 
möjligheten att jämföra svaren med hur de t.ex. profilerar sig på sin hemsida, samt 
jämföra deras strategier mellan varandra.    
Företagen som vi valt att kontakta är följande: Skandiform, Stolab, Swedese, Gemla, 
Lundbergs och Elfa. 
Vi har även valt att kontakta arkitektbyrån Claesson, Koivisto, Rune (CKR) genom att ta 
fram ett specifikt frågeformulär för just dem. CKR är högst intressanta då de har en stark 
koppling till Offecct och är en bidragande orsak till att Offecct befinner sig där de är idag. 
I och med att CKR själva arbetade med framtidsvisioner så kom Offeccts designstrategier 
att utvecklas.  
 
Följande frågor ställdes till företagen. 
 

1. Har företaget, historiskt sett, alltid haft en tydlig designstrategi? Hur har den då 
sett ut? 

2. Har företaget någon gång ändrat sin designstrategi, och i sådana fall varför? 
3. Vad har företaget för designstrategi nu? Beskriv gärna hur den ser ut i er 

produktion. Hur ser designarbetet ut? 
4. Vad har företaget för framtidsvisioner, och har ni då planer eller behov av att 

utveckla er designstrategi för att uppnå dem? 
 
 
Svaren från intervjuerna har varit mer eller mindre användbara då företagen ibland valt 
att inte svara alls eller väldigt kortfattat. I vissa fall har vi fått utgå mer ifrån analyser av 
texter på företagens hemsidor eller tryckta material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intervju med CKR ang. samarbete med Offecct 

 
Hej! 
Vi (Pär Rickberg och Mathieu Gustafsson) är designstudenter på Carl Malmstens skola. 
Vi har precis startat vårt examensarbete med Elfa där vi koncentrerar oss på 
framtidsvisioner. Som vi förstår så har ju ni arbetat med framtidsvisioner för Offecct. 
Därmed skulle det vara riktigt intressant att få ställa en del frågor till er. 
 
Hej Pär & Mathieu, 
Tack för mailet. Svarar kort nedan på era frågor: 
 
1. Hur inleddes ert samarbete med Offecct? 
 
Vi fick ett designuppdrag. 

 
2. Hade Offecct innan ert samarbete en tydlig designstrategi. Hur såg den i sådana fall ut?  
 
Javisst. Men annorlunda. 

 
3. När ändrade Offecct strategi? Vilka var de främsta skälen enligt er att ändra på den?  
 
Designstrategier måste ständigt uppdateras. När det var? Ca 2 år efter att vi börjat jobba 
med dem. 

 
4.  Vad har Offecct för designstrategi idag? Beskriv gärna hur den ser ut i deras 
produktion/ hur ser designarbetet ut? 
 
Givetvis är inte en designstrategi offentlig. Den är en konkurrensfördel. Tvivlar på att 
något framstående företag i någon sektor, berättar vad de har för strategier. 

 
5. Vad har Offecct för framtidsvisioner, och har de då planer eller behov av att utveckla 
sin designstrategi för att uppnå dem? 

 
Samma svar som på ovanstående fråga. 
Som du ser blir det korta svar. Jag föreslår att ni studerar olika företag, och deras historia. 
Ofta är strategierna tydliga i efterhand. Min erfarenhet är att de flesta företag inte har 
någon vidare uttänkt designstrategi. Tyvärr. 
 
Vänliga hälsningar, 
Eero Koivisto 

 
 
 
 
 

 
 



 

Swedese  

Swedese profilerar sig som att de är samma företag idag som för sextio år sedan. Då var 
Yngve Ekström deras front figur och en ledargestalt inom ”Scandinavian modern” 
Numera arbetar man med flera inhemska och några internationella designers i syfte av 
som framgår av deras affärside ”Att skapa vackra möbler för framtiden med avstamp i 
en modern skandinavisk tradition ” . Uti från detta säger man att ”Möblerna skall ha en 
hög kvalitetsnivå vad gäller funktion, materialval och bearbetning".  

Utifrån träbranschbok (Pdf från stiftelsen träcentrum i nässjö) kan man läsa en del om 
Swedeses utveckling. Utifrån det sammanställdes en sammanfattning och mindre analys. 

Hur såg Swedese ut förut? 

Swedese är ett klassiskt svenskt möbelföretag grundat 1945 av Yngve Ekström. 
Tillsammans med namn som Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen och Poul 
Kjaerholm utgjorde Yngve Ekström kärnan i den generation formgivare som gjorde 
begreppet "Scandinavian Modern" känt över världen. Från att senare blivit uppköpt av 
EFG-koncernen. Köptes det 1998 av Kenneth och Alf Johansson. Då var inte företaget på 
väg att försvinna i koncernen hade en ganska jämlik bild i jämförelse med de andra 
företagen. Detta gav upphov till en ny designstrategi i företaget.  
 

 
 
 

Har företaget ändrat strategi? Hur har det sett ut? 
 
Lamino Av Yngve Ekström alltid har varit Swedeses storsäljare och kanske rent av fick 
fåtöljen företaget att överleva under sina mest kritiska år. Samtidigt som man såg 
Lamino som en räddning så var den ett långsiktigt hot mot företaget. 
Lamino och Yngve Ekström blev avstampet för utveckling och expansion. Efter en analys 
så kom man fram till att den svenska marknaden inte räckte för företaget därför skulle 
man satsa på export.. 
Kontakter knöts med världsledande möbelformgivare som ville utveckla Yngve 
Ekströms klassiska formspråk. Stora resurser spenderades på design. Man ansåg att nya 
formgivare väckte uppmärksamhet samt tvingade företaget att utveckla sin 
produktionsteknik. Resultatet blev en ny kollektion som presenterades 2003  med elva 
stolar och bord. Genom att koncentrera sig på nya produkter med stora formgivare så 
kom man på lång sikt tjäna mer. 
 

Hur ser Swedese ut idag? 
 
Swedese har efter sin reform väckt stor uppmärksamhet på de internationella mässorna. 
Kunderna jämställer dem tydligen med de italienska designföretagen. Prismässigt står 
man sig väl i konkurrensen. Lamino svarar dock fortfarande för en stor del av 
omsättningen av företaget. Intressant är att Swedese arbetar, enligt deras hemsida, på 



samma sätt som för sextio år sedan. D.v.s. så utger de sig fortfarande gå under begreppet 
”Scandinavian modern” vilket kanske inte är helt  
 

Framtiden 
 

För framtiden ser Swedese det som att de måste utveckla nya klassiker som kan ta vid 
efter Lamino. VD´n Kenneth Johansson anser att de måste satsa för att överleva. 
Utveckling och marknadsföring är själva meningen med företagandet. - Det handlar om 
skapandets glädje och förmånen att få möta en uppskattande publik. 
 

CJH Designs arbete åt Swedese 

CJH design är en grafisk byrå som lyfter fram varusmärkeskommunikation hos företag 
genom hemsidor, tryckt material m.m. Efter att ha studerat deras arbetsuppdrag för 
Swedese så kan man delvis urskilja hur Swedese ville marknadsföra sig, från deras 
reform 2003 och fram till nu.  

Varumärkeskommunikation- Hemsida/ trycksaker/ butik 

Uppdraget för det klassiska möbelföretaget är komplext; man har dels ett tydligt arv, 
dels en stark position i nutida formgivning. Gestaltningen, som omfattar alla delar av 
kommunikationen, kräver att balans skapas mellan historia och nutid. (2003) 
 
Grafiskt starka detaljer förmedlar hantverk, materialitet och form. Centrala delar i 
Swedeses verksamhet. 
 
Alla tillfällen till kommunikation tas tillvara. I stort som smått beskrivs Swedese utifrån 
arv, hantverk, design, innovation... Konsekvens i formgivning är självklart för att 
maximera effekten. 
 
För att göra kollektionen begriplig behöver den visas i ett sammanhang. Starkt 
förenklade, grafiskt intressanta och dramatiskt ljussatta rumsligheter skapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Analys av Swedese 
 
För oss känns Swedese som ett företsg som mer eller mindre alltid haft en strategisk 
tanke kring hur företaget ska överleva.Däremot kan man diskutera kring huruvida 
företaget har haft en tydlig löpande strategi kring designområdet.  
Om vi ser över helheten kan vi väl anta att företaget under Yngve Ekströms tid hade ett 
större engangemang över hur deras arbete kring design skulle utformas. Medans efter 
det att Yngve haft sitt inflytande i företaget började dala mer och mer. Vi vet också att 
företaget höll på och försvinna i den större EFG-koncernen som köpte dem, och bara 
blev en av alla produktionsdelar för denne. 
Swedese har velat gör större satsningar där de, vad vi känner till, har gjort två försök till 
att utveckla allternativ till laminofåtöljen. Ena gången på 80-talet med Skala arkitekter 
och senare med CKR. Vi kan anta att detta i ett försök att få till en anlternativ storsäljare 
som ha möjligheten att konkurrera med Lamino. Hurvida design strategiskt förankrade 
dessa projekt var kan vi inte bestämmt säga. Men då de inte uppnåde några vidare 
resultat med projekten så kan man rent hypotetiskt anta att det mera handlade om en 
misslyckad ”produktvård”. Om man ser på Skalas produkt idag så får man bilden av en 
så starkt 80-tals känsla där man kan fundera om den skulle funka att sälja idag. Men det 
är ju subjektivt. 
Från deras uppköp 2003 och framöver i tiden kan man väl se att de har försökt etablera 
en mer tydlig profilering (CJH design). Profileringen grundar sig på att binda till sig stora 
internationella formgivare samt att sträva efter att göra storsäljande klassiker. Om det 
är designstrategiska grunder som hänger ihop med deras ideer om att uppnå en större 
export kan man ju fråga sig. Men att just prata om klassiker kan verka designstrategiskt 
underligt därför att det faktiskt är tiden som utvisar om det blir en klassiker eller inte. Vi 
känner att detta inte kan vara ett direkt mål utan snarare en önskan. Att arbeta med 
stora internationella formgivare behöver grunda sig inom ramarna för en designstrategi. 
Utan kan likväl bara vara ett ytligt säljknep där man snarare säljer en identitet än en i 
grunden ”bra” produkt. 
 
Vi kan hålla med om att arvet efter Yngves Lamino kan vara svår att ta till vara på. Vi kan 
se  att det kan uppstå frustration kring att aldrig kunna uppnå lika höga 
försäljningssiffror kring andra produkter som Lamino inbringar.  
Någonstans får man en bild av att man uppfattar Lamino som ett ont gott. Som en demon 
som ruvar över företaget och som man på ett sätt vill sudda ut genom att försöka skapa 
produkter som ska sälja bättre. 
Men det positiva med arvet är att det kanske, trots allt, är så att utan Lamino så hade 
man inte haft kapital nog att satsa på en utvecklande designstrategi med internationella 
formgivare och stor marknadsföring.  
Vi tror att man i företaget ska se Lamino endast som något positivt. Det är ju en del av 
historien som företaget bygger på. Dessutom tycker vi att företaget faktiskt skulle kunna 
marknadsföra sin historia ännu mera som tex att de tidigare hette ESE möbler och 
kanske vilka andra möbelklassiker som har producerats. Dels för att kanske 
”avdemonisera” det. Men också för att vi tror att det handlar om att finna en väluttalad 



väg där man kan låta det gamla och nya verka tillsammans för att göra företaget ännu 
starkare. Man kan nog vara ganska ense om att företaget inte hade stått där det är idag 
utan sin Lamino.  
Just att de pratar om Yngve Ekström som kärnan inom ”Scandinavian modern”känns 
inte helt ärligt. Var han verkligen så stor så att det var därför internationella formgivare 
ville arbeta för Swedese. Vi undrar om inte dessa internationella formgivare ritar 
produkter i syfte av att Swedese tror att det är det rätta receptet för att få till en 
klassiker. En klassiker som i slundändan kan ge lika lönsamhet som Lamino. Samtidigt 
vet vi att deras näst bäst sålda produkt är Happy av Roger Persson–en inte allt för 
välkänd formgivare. Dessutom verkar klassikertänket även ingå i deras framtida planer 
och då kan vi inte placera dem annat än på steg 3 på SVID. Vare sig Swedese vill eller inte 
så känns det som om det är Lamino som fortfarande styr företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemla 

Svar från Christer Holden, Gemla Fabrikers AB, 2009-03-16. 
(Telefonsamtal) 

 1. Har företaget, historiskt sett, alltid haft en tydlig designstrategi. Hur har den då sett 
ut? 

Det har vacklat lite kan man säga. Ibland har det varit tydligt, ibland inte. Företaget har 
länge arbetat med formgivare men det var inte förrän på 50-talet, när man började betala 
ut royalty, som man kan gå tillbaka och se vem som ritat de olika möblerna. Från 30-talet 
och framåt finns det flera möbler ritade av bl.a. Uno Åhrén och Sigurd Lewerentz där man 
inte vet vem som ritat vad. Just pga. att det inte finns royaltyavtal från den tiden. 

2. Har företaget någon gång ändrat sin designstrategi, och i sådana fall varför? 

På 60-talet koncentrerade man sig enbart på tillverkning mot offentlig miljö. 

3. Vad har företaget för designstrategi nu? Beskriv gärna hur den ser ut i er 
produktion/ hur ser designarbetet ut? 

Vi ser över sortimentet och försöker se vad som saknas. Dels försöker vi utveckla 
bordssortimentet, dels försöker vi ta reda på hur 2000-talets böjstolar ser ut.  

4. Vad har företaget för framtidsvisioner, och har ni då planer eller behov av att utveckla 
er designstrategi för att uppnå dem? 

För att inte gå i konkurs en gång till menar du? I Sverige är vi ett unikt företag. Vi är de 
enda som sysslar med tillverkning av böjträstolar. Vi tillverkar ju också lite stoppmöbler, 
men det är inte det vi är bäst på. Böjträmöbler skall vara vårt kännetecken, men hur detta 
skall anpassas till 2000-talet vet vi icke. 

5. Vilka ser ni som era främsta konkurrenter? 

Egentligen alla som säljer mot offentlig miljö. Vid offentliga upphandlingar konkurrerar vi 
ibland med Gärsnäs och ibland mot andra lite större företag. 

6. Är ni kvalificerade som leverantör för offentliga upphandlingar? 

Vi var inte med på FMVs lista men det är definitivt ett mål vi arbetar mot. Men det är 
väldigt mycket jobb. 

 

 

 
 
 

 



Analys av Gemla 
 

Gemla har en lång möbeltradition och är ett välkänt möbelföretag i Sverige. Detta är 
något de själva gärna understryker, både i intervjun och i företagets profilering på 
hemsidan där företagets slogan lyder; ”En lekfull industri i skönhetens tjänst, ett stycke 
unik svensk möbelhistoria”. 
Företaget har sedan lång tid tillbaka samarbetat med formgivare för att utveckla nya 
möbler, främst böjträmöbler. Man kan säga att Gemla satsar på kärnan i verksamheten 
och vad som gör dem unika. Men utöver de två faktorerna (formgivare och böjträ) så har 
de, som vi ser det, inte fördjupat sina designstrategier. Kanske kan detta vara skälet till 
att företaget gått i konkurs några gånger. 
Om man synar Gemlas produkter ser man att de har ett rätt konservativt sortiment. 
Utöver de gamla ”Thonet klassikerna” finns det mycket 80- och 90-tals möbler som i 
dagsläget känns rätt daterade och som inte avspeglar företagets tradition. Man kan säga 
att detta ger en sorts inkonsekvent bild av företaget och gör dt svårt för 
betraktaren/kunden att få en känsla för företaget. 
 Ambitionen av att hitta nya modeller finns ändå i företaget då man söker samarbete 
med nya formgivare.  
Gemla har ett tydligt arv de måste förvalta. Att kombinera detta med nylanseringar 
verkar vara en av företagets stora svårigheter, särskilt när man själv understryker 
företagets historia så pass mycket. 
 
Sedan hösten 2008 har företaget köpt upp två andra företag. Detta kan ses som ett 
tecken på att Gemla är seriösa i sin satsning på att bli ett lyckat företag. Att säkra 
tillverkningen av produkter är dock inget recept på framgång. Som uttalat (efter 
intervjun med Christer Holden) så vet de inte hur de skall anpassa sig till 2000-talet. Att 
arbeta om och förtydliga företagets identitet vore en mer lyckad startpunkt. Här märker 
vi tydligt att designmetodik inte är styrande faktor i företaget.  
 
Vi ser att Gemla hamnar någonstans mellan steg 2 och 3 på SVIDs designtrappa. 
Man designarbetet som viktigt och använder design som formgivning men inte som 
styrande del i företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lundbergs möbler AB 

Svar från Peter Reit, Lundbergs möbler AB, 2009-03-10. 

Hej 
Här kommer svar på dina frågor. 

 1. Har företaget, historiskt sett, alltid haft en tydlig designstrategi. Hur har den då sett 
ut? 

 Nej, därför att grundföretaget startades (1940-tal) när efterfrågan var större än 
tillgången på möbler. Så man producerade vad man tyckte behövdes och vad man ville 
göra. 

2. Har företaget någon gång ändrat sin designstrategi, och i sådana fall varför? 

Ja. I början på 90-talet startades en strategi med utvalda formgivare och med en egen 
designstil för hemmöbler. Anledningen var ökad konkurrens och behovet av tydlighet vad 
vi gjorde och sålde. 

3. Vad har företaget för designstrategi nu? Beskriv gärna hur den ser ut i er 
produktion/ hur ser designarbetet ut? 

Utvecklar egna idéer och koncept i ”premiumsegmentet” utifrån vad våra 
samarbetskunder behöver. På detta sätt utvecklar vi både oss själva och våra kunder. 

4. Vad har företaget för framtidsvisioner, och har ni då planer eller behov av att utveckla 
er designstrategi för att uppnå dem? 

Vi ska bli ett varumärke för stora aktörer (kedjor) i Norden som önskar jobba och sälja i de 
övre segmenten på marknaden. Här vill kunden ha kvalité, miljötänk, närproducerat och 
genomtänkta funktioner, M.a.o. ”No bullshit”. 

5. Vilka ser ni som era främsta konkurrenter? 

Importen från Asien. Dessa möbler är dock mer standardiserade. Andra företag i Sverige är 
Stolab, Mind (Ängelholm), G.A.D. 

6. Är ni kvalificerade som leverantör för offentliga upphandlingar? 

 Ja. Vi jobbar aktivt med att anpassa produkterna i produktutvecklingsstadiet mot FMVs 
krav. Sedan arbetar vi vidare mot svanenmärkning och sådant. Vi är även med på ”gröna 
listan” som Västra Götalandsregionen använder sig av i offentliga upphandlingar. 

Med vänlig hälsning 
Peter Reit 
Lundbergs Möbler AB 

 



Analys av Lundbergs 
 

Avsaknad av tydlig identitet. Företaget har medvetet eller omedvetet inte nischat sig 
tillräckligt.  
Genom ett utdrag av texter från Lundbergs hemsida (http://www.lundbergs-mobler.se/ 
), 2009-03-10, kunde vi hitta följande beskrivningar av företaget: 

• ”… Idag är Lundbergs Sveriges ledande företag inom högkvalitativa möbler för 
matrummet. Fortfarande med samma idé, att inreda hjärtat i hemmet - 
matplatsen.” 

• ”Möblernas design lyfter fram företagets kärna – hur det genuina hantverket 
möter modern, skandinavisk form.” 

• ”Vår specialitet är möblering och inredning av trä till matplatsen - köket, 
matsalen, eller uterummet. Oavsett plats skall du finna alternativ i vårt 
sortiment. Exempelvis har vi ett brett utbud av bord i stilar och storlekar där vi 
även kan hjälpa dig med specialmått.” 

• ”Lundbergs sortiment är flexibelt och av hög kvalitet. Produkterna passar både 
för hem- och offentlig miljö.” 

Det mest framträdande med Lundbergs profilering är att de gör möbler för matplatser. 
Detta kan även ses i form av en slogan på företagets hemsida med texten ”vi inreder 
matplatsen”. Däremot tror vi att de har ambitionen att förknippas med 
”designmöbelföretag” som vanligtvis brukar använda sig av designmanagement eller 
design som strategi, som främsta konkurrensmedel. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de upplever sin identitet som formmässigt tidlös 
med slitstarka produkter. De producerar för större möbelkedjor, detta är i alla fall 
ambitionen. Det vi kan se utifrån hemsidan är att MIO är den enda återförsäljaren.  
De hävdar att de arbetar med framstående designers men dessa lyfts inte fram nämnvärt 
i företagets faktiska profilering, t.ex. på hemsidan. Företaget använder sig av 2st 
designers (som vi sett), Olof Bratt & Katrin Kahl HB har ritat de flesta möblerna. Stina 
Sandwall har ritat en eller enstaka möbler. Hur formgivarnas filosofi yttrar sig i sitt 
skapande och deras relation/förhållningssätt till Lundbergs framkommer inte heller. 
Formgivningen tror vi styrs efter kedjornas inköpare. Detta gör att Lundbergs anpassar 
sig mer efter kedjorna, än kedjorna anpassar sig efter Lundbergs sortiment.  
Som de säger själva i intervjun; ”utvecklar egna idéer och koncept… utifrån vad våra 
samarbetskunder behöver”. Här kan man då ifrågasätta om Lundbergs kan ha en tydlig 
designstrategi och formvisioner då de lever på efterfrågan från möbelkedjorna.  
 
Frågan om målgrupp kan även diskuteras då ”man”, enligt hemsidan, kan beställa bord i 
specialmått. Här framstår en otydlighet i om Lundbergs vänder sig till privatperson eller 
återförsäljare (i detta fall MIO?). 
 
Generellt används i företagets presentation allmängiltiga termer och högtravande fraser 
som dock inte säger något konkret. Företaget anser sig som nämnt jobba med ”design” 
men lyckas inte förtydliga på vilket sätt och hur de blir konkurrenskraftiga genom detta. 
”De övre segmenten” och ”premiumsegmentet” nämns även i intervjun och antas här 
syfta på tålighet mot slitage och inte någon formmässig kvalitet då det i intervjun följs av 
orden; kvalitet, miljötänk, närproducerat, genomtänkta funktioner och ”No bullshit”. 



 
 
En tydlig designstrategi är alltså svår att urskilja. Möblerna anser Lundbergs passa både 
i offentliga och privata rum. Med offentliga rum antar vi att Lundbergs menar 
kök/matsalsinredning då de flesta av deras möbler äger denna karaktär. Detta 
framkommer dock inte tydligt varken från intervjun eller i tryckt material.  
 
Lundbergs förhållningssätt till design ser vi hamnar på steg 2 eller 3 i SVIDs 
designtrappa. Här använder man design som formgivning eller till viss del som process. 
Lundbergs använder sig av formgivare men då de inte har en tydlig strategi utgår vi 
utifrån att de inte använder sig av det som styrande i företagets verksamhet eller som 
strategisk nyckelroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skandiform 
 

Skandiform etablerades 1962 av föräldrarna till Jarl och Leif Lundin som nu även har en 
stark roll i företaget, som enligt profilen från hemsidan fortfarande drivs av samma 
begrepp, ”design, funktion och kvalitet”, som varit ledorden från starten. Numera ägs 
företaget av Kinnarps som även äger Materia och Klaessons med Lars Bülow som vd. 
Efter att ha läst en intervju med Lars Bülow (Sveriges arkitekter jan 2008) ska 
Skandiform utveckla möbler med ett nutida skandinaviskt formspråk till 
marknadsmässiga priser. 

Svar från Maria Lehman, Skandiform AB, 2009-03-24. 
(telefonsamtal) 
 
1. Har företaget, historiskt sett, alltid haft en tydlig designstrategi. Hur har den då sett 
ut? 

Skandiform har enligt de själva haft en tydlig designstrategi genom historien. I det stora 
hela kan man säga att de i tidigare skeden strategiskt arbetat främst mot den svenska 
marknaden.   

2. Har företaget någon gång ändrat sin designstrategi, och i sådana fall varför? 

Från början tillverkade Skandiform möbler för främst vård och omsorg vilket gick under 
benämningen Care. Senare på 70-talet så ändrade man om sin strategi och lade ca 75 % på 
contract möbler och 25 % på Care. Under 80-talet började man lägga ännu mer vikt kring 
contract iden. Man tänkte mer på säljbarhet och la en stor vikt kring ”tidlös formgivning”. 
För att inte bara vara låsta till en inhemsk marknad började man på 90-talet att arbeta 
mer med externa formgivare som oftast var välkända, som t.ex. CKR. Dessa skulle ha en 
anknytning till företaget under en 10 -15 års period Tillsammans med formgivarna var det 
ledorden ”enkelhet och naturlighet” som skulle locka internationellt. 

3. Vad har företaget för designstrategi nu? Beskriv gärna hur den ser ut i er 
produktion/ hur ser designarbetet ut? 

Idag är Skandiform en av Skandinaviens ledande leverantörer av möbler för kontor och 
offentlig miljö 
När Kinnarps 2004 köpte upp först Klaessons, sedan Materia och Skandiform, fick 
designmöbelföretagen del av möbeljättens resurser och internationella marknadskanaler. 
En värdefull konkurrensfördel som inte minst visar sig i exportsiffrorna som ökat till 40 
procent av den totala produktionen. Designarbetet grundar sig fortfarande på att delvis 
arbeta med välkända internationella formgivare som CKR 
 

4. Vad har företaget för framtidsvisioner, och har ni då planer eller behov av att utveckla 
er designstrategi för att uppnå dem? 

Skandiform håller på att utveckla sin designstrategi. Man arbetar efter en framtida idé 
utifrån begreppet ”Scandinavian Sense”. utvecklingen ska uppfylla en ide om ett företag 
med skandinavisk touch som ska verka gångbart utomlands. Utifrån tre ledord, ”naturligt, 



consciousness (medvetande) samt nutida” hoppas man på en ökad försäljning där 50 % 
ska ligga på export. Man kommer därmed fortsätta ett samarbete med internationellt 
välkända formgivare. 
 

Relation till formgivarna 
 
Enligt Lars Bülow (Sveriges Arkitekter 2008) 
Lars Bülow vill inte jobba med "one-night-stands" utan ha samarbeten på åtminstone 
fem års sikt. Den sorts produkter som frilansande designers tar fram för Materia, 
Klaessons eller Skandiform ska de helst inte göra för någon annan. 
Han hyllar långsiktiga relationer och gott samarbete mellan designer och producent, 
som ger upphov till långa och kreativa utvecklingsprocesser. 
 

Analys av Skandiform 
 
”Design, funktion och kvalitet” är Skandiforms huvudledord, ganska ”allmänna” men 
ändå viktiga och lätta att ta till sig. De står ju egentligen för allt vad en god produkt ska 
innehålla. 
När man ser tillbaka på Skandiform så är det ändå flera ledord som det har använt. 
Dessa ska nog ses mer som del-ledord för deras strategier. Jag tycker också att man kan 
se att dessa löper i varandra och kanske inte skiljer så värst mycket från varandra. Vi 
tror inte heller att man för framtiden kommer att ändra på sina huvudledord. Dessa 
visar ju, trots sin allmängiltighet, på ett stabilt skandinaviskt designföretag.  
Efter att ha pratat med Maria Lehman så var det första som slog mig att hon i sin 
redogörelse för företagets strategier lät lite trendig. Att lägga fram en slogan som 
Scandinavian Sense känns någonstans lite larvigt men samtidigt kan jag förstå att det är 
gångbart internationellt och kanske inte så tokigt. Då man studerar Skandiforms 
hemsida, samt olika tryckt material, så ser man att de starkt vill profilera sig som ett 
”riktigt” skandinaviskt företag. Scandinavian Sense är ett ledord som vi märkt att det i 
stort sätt alltid använder i deras reklam numera.  
Maria Lehman nämner även att det är av stor vikt att arbeta med internationellt 
välkända formgivare. Om man ser på vilka formgivare som de samarbetar med Så är 
överlag alla Svenska och där CKR självklart är trion som är det största ansiktet utåt. Man 
kan fråga sig om de kanske inte behöver utomsvenska formgivare för att nå ännu högre i 
framtiden, eller om de klarar sig på CKR. Samtidigt så blir det då svårt att köra 
profileringen Scandinavin sense.  
Lars Bulowsinställning att sträva för långsiktiga relationer med formgivare känns som 
en del i designstrategiskt tänk. Dessa designers får ju faktiskt med åren större insikt i 
företaget och därmed möjlighet att leverera rätt produkter. Detta är ju under 
förutsättningen att designern i första hand tänker på att det i slutänden ska gynna 
företaget. Lars Bulow nämner nämligen även i Sveriges Arkitekter ( 2008) att det är för 
stor belysning på designers och för liten på företagen. Många formgivare arbetar 
därmed för egocentrerat och där faktiskt producenten sedan kommer i andra hand. 
Företagen har köpt detta faktum utan egentligen själva ha en insyn i att det är så. Då kan 
man ju tycka att det är konstigt att de själva fått ”CKR identitet” samtidigt som Maria 
under intervjun nämner att CKR inte har någon som helst styrande del i företaget.  
Vi skulle placera Skandiform på trappsteg 3- 4 i SVIDs trappa. Vi är övertygade om att de 
har en klar strategi i sina designprocesser. Annat vore konstigt när man är ett så stort 
företag som sedan 90-talet har utvecklats i sina strategier för att generera produkter 



gångbara för den internationella marknaden. Men man kan även undra om det inte är 
som så att företaget tänker att de har som strategi att erövra internationella 
marknadsandelar och att design då blir en process för att nå dessa mål.  
 
 
 

Stolab 
Underlaget av Stolab kommer kan inte läggas upp utefter de framtagna frågorna. Det 
beror på att då det gäller Stolab och frågorna som vi har sänt dem har vi inte fått några 
direkta svar. Efter att ha jagat dem under två veckor sände de oss tryckt material som de 
hoppades på att vi skulle kunna använda. Materialet är bra på sitt sätt men vi kan tyvärr 
inte använda det för att analysera hur företaget har utvecklats eller vad de tidigare har 
haft för designstrategier. Därför är det svårt att avgöra om Stolab är ”samma” företag 
som för 90, 45 eller bara 10 år sedan. Om man tar andra stora möbelföretags 
strategiändringar i beaktande så är det väl inte värst troligt. Dessutom vet vi inte om de 
planerar strtegiska ändringar för framtiden. 
 
Stolab marknadsför sig som ett klassiskt Skandinaviskt möbelföretag med rötter från 
1907. I sin designpolicy säger man att man inte tillverkar efter en klassisk formgivning 
utan det är tiden som får utvisa om formen blir klassisk. Man anser att man gör möbler 
med en medveten enkelhet där man främst arbetar med trä i form av björk och ask. Det 
är den goda kunskapen och känslan för tillverkning, material och detaljarbete som gör 
form och funktion till ett. Varje möbel bär en egen historia som behandlas väl efter de 
idéer som företaget eller formgivaren har. 
 
Då företaget marknadsför sig som ett företag med ”rötter” från 1907 så får man väl anta 
att mycket inte är som det såg ut tidigare. Om man blickar i svenskt möbellexikon från 
1960 så står det där att Stolab bar namnet Stolfabriks AB och att de ingick i 
försäljningsorganisationen De Fem, där Yngve Ekström hade inflytande och ritade för 
alla fem möbelföretag. De övriga fyra var Ese Möbler (Swedese), Broby Industri AB, 
Bjästa Snickerifabrik AB samt Källemo Möbelfabriks AB.   
 

 
 
 

Relation till formgivarna 
 
Efter att ha tittat på Stolabs hemsida kan man se att de har valt att samarbeta med ett 
fåtal formgivare som kan företaget och som vet vilka värden varje produkt ska innehålla 
och förmedla. Alla formgivare är uteslutande svenskar. Förutom nya formgivare har de 
produkter ritade av Carl Malmsten och Yngve Ekström. 
 

Mall för framtagning av produkter 
 
Stolab har liksom andra välrenommerade möbelföretag en egen mall för framtagning av 
nya produkter. Mallen innehåller tre olika frågor som ska överensstämma med deras 
designpolicy Frågorna är i kronologisk ordning behov, kravspecifikation samt 
färdigställande. Se bifogat material.  



Analys av Stolab 
 
Utifrån mallen så kan man väl säga att Stolab har en klar strategi för hur de ska ta fram 
nya produkter efter deras designpolicy. Det skulle däremot vara intressant att få reda på 
när denna strategi togs fram och om det har funnits någon tidigare, hur kan den då sett 
ut. Dessutom skulle vi gärna velat få information om tidigare designpolicys i företaget. 
Just anledning att vi aldrig fick en intervju med Stolab, utan att de skulle tro att det 
räckte med bifogat material kan visa lite grann på deras intresse kring frågorna. Antigen 
så kan de tyckas lite kaxiga där de vill visa på hur strukturerade de är eller så har de 
faktiskt inga svar, eller dåliga svar. Då kan man ju ställa sig frågan om de har en tydlig 
designstrategi trots allt. Ett annan tanke som slog oss är att de kanske är hemlighetsfulla 
och inte vill dela med sig av sitt strategiska tänk. 
Just att de inte i större utsträckning visar på sin historia utan bara ytligt trycker på deras 
rötter från 1907 samt relationen till kända svenska formgivare, får en att tro att det 
kanske har varit motgångar i företaget som skulle vara intressanta att få inblick i. 
Ändå får man får väl tro att företaget måste vara starkt i branschen, och där de har sin 
marknad. För vad vi vet så har företaget endast  arbetat mot den nordiska marknaden 
och gör så även nu. Därmed måste de väl ha en ganska etablerad designstrategi för att 
lyckas så starkt. Då känner vi att de trots allt, utifrån det matrial vi har fått, hamnar på 
steg 4 i SVID trappan. Men samtidigt skulle de lika gärna kunna hamna på steg 3 för att 
vi faktiskt inte vet och att det faktiskt kan finnas brister. Egentligen borde vi faktiskt 
utelämna dem från SVID´s ”betygssättning”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elfa 

Svar från Reine Magnusson, ELFA International AB, 2009-03-13. 

Hej Mathieu och Pär,  
Beklagar mitt sena svar som kommer här.  
 
1. Har företaget, historiskt sett, alltid haft en tydlig designstrategi. Hur har den då sett 
ut? 

Inte någon formell men ändå en medveten strategi där vi utgått från att befintliga 
bassortiment fått styra. Dvs. att tillkommande produkter ska vara i harmoni med 
grundkonceptet. Dock har vi själva "designat" och i liten utsträckning anlitat professionell 
designhjälp. Tilläggas bör att en känd designer Nils Strinning från begynnelsen hade stort 
inflytande i den design som än idag präglar delar av elfa-sortimentet, bl.a. trådbacken  

2. Har företaget någon gång ändrat sin designstrategi, och i sådana fall varför? 

Vi har fört in produkter i trä (elfa Décor) som utgör designelement men som även har 
funktionell betydelse.  Anledningen till detta är bl.a. att kunna åstadkomma en tydligare 
segmentering och rikta olika sortiment/koncept till olika säljkanaler på marknaden.  

3. Vad har företaget för designstrategi nu? Beskriv gärna hur den ser ut i er 
produktion/ hur ser designarbetet ut? 

Ett mycket större fokus där vi ser design som strategiskt viktigt. Under en kortare period 
har vi haft vår egen in house designer, Christian Halleröd, som under denna tid lyckats få 
till stånd ett större designmedvetande på bred front i företaget. Tyvärr har vi dock tvingats 
dra in på denna tjänst pga. rådande marknadsläge. Dock kommer vi att jobba ihop med 
Christian på konsultbasis kopplat till enskilda projekt.  
Vi har tidigare försökt dölja vissa delar i konstruktioner men idag ser vi möjligheten till att 
snarare framhäva med hjälp av design.    
Vi kommer också att ge större fokus på alternativa material utöver traditionella material i 
nuvarande konstruktioner.  

4. Vad har företaget för framtidsvisioner, och har ni då planer eller behov av att utveckla 
er designstrategi för att uppnå dem? 

Att fortsatt stärka vår position som ledande inom området förvaring.  
Att i allt större omfattning se oss om efter alternativa material och att beakta deras 
egenskaper i utvecklingsprocessen.  
I alla led i våra processer utgå ifrån miljömedvetande.  
En mera formell designstrategi kommer att tas fram för hela koncernen och där samtliga 
våra varumärken beaktas.  
 

 
 
 



Analys av ELFA 

ELFA Group AB ägs av det amerikanska bolaget Container store. 
Koncernen har sex varumärken; ELFA, Sparring, Lumi, NoGa, Kirena och Pekodom. 
 
Det mest framträdande med ELFAs profilering är att de gör förvaringsprodukter. 
Produkterna har inte förändrats nämnvärt på 60 år. Generellt kan man säga att företaget 
bedrivit mer eller mindre lyckad produktvård, dvs. tillägg och förbättringar av befintliga 
produkter. Det mesta inom ELFAs sortiment bygger på hyllsystemet ”Sparring” som 
ingår in i varukategorin ”ELFA Classic” och ”ELFA Décor”.  
 
Sedan en tid tillbaka har ELFA köpt upp företag som angränsar till deras marknad. 
Främst är dessa företag skjutdörrstillverkare. 

Företagets affärsidé är enligt dem själva att ”vara världsledande på att förse hem och 
arbetsplats med produktlösningar som löser kundens behov att skapa ordning och reda 
på sina ägodelar”. ELFA profilerar sina produkter som ”säkra, slitstarka och flexibla” och 
”hållbar förvaring med skandinavisk design i fokus”.  
Det finns mer att önska i hur ELFA implementerat designarbetet i företaget. Det vi kan 
dra som slutsats är att de utvecklat ”kosmetika” till redan befintliga produkter. Detta 
främst för att segmentera marknaden och nå ut till olika säljkanaler. 
Dock bör nämnas att ambitionen är någorlunda hög då man under en period anlitat en 
”inhouse designer”, Christian Halleröd, och har planer på att ta fram en formell 
designstrategi till alla företagen inom ELFA group AB. Men man kan även diskutera hur 
mycket vikt företaget lagt vid designarbetet då inhouse-tjänsten i samband med 
nuvarande ekonomiska kris upphört. Att ELFA fortfarande kommer att anlita CH. Vid 
enskilda projekt och fokuseringen på att finna nya material leder misstankarna mot att 
ELFA inom nära framtid inte kommer att ta ett helhetsgrepp om designen i företaget 
utan fortsättningsvis bedriva  
så kallad produktvård.  
 
Det skulle vara intressant att företaget tydligare visar på hur samarbetet med Nils 
Strinning sett ut, då detta samarbete (enligt intervjun) än idag präglar företagets 
sortiment. Detta framkommer dock endast i intervjun och inte på företagets hemsida. 
Vilka saker formgavs av Strinning? I hur hög grad påverkade han ELFA? Kan detta 
samarbete lyftas upp i företagets profilering på något sätt?  

ELFAs förhållningssätt till design ser vi hamnar på steg 2 i SVIDs designtrappa. Här 
använder man design som något som läggs till på slutet i ett utvecklingsarbete. En fråga 
om form, utseende. Viljan finns där för strategiskt arbete med design i framtiden men 
avspeglas inte i dagsläget. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jämförelser mellan företagen 
 
Företagen vi undersökt skiljer sig ganska mycket från varandra. Dels i vad de producerar 
men också i det löpande arbetet. Demografiskt, prismässigt och vilken geografisk 
marknad företagen riktar sig mor skiljer sig också åt. 
 
Alla företagen har en klassisk skandinavisk grund som de bygger sin identitet på, en del 
går längre tillbaka än andra. Denna grund är något som de gärna marknadsför  än idag 
och kan visa på deras egenart i ett internationellt sammanhang. Värt att notera är 
samtliga företag framhäver sitt historiska arv men det är å andra sidan väldigt svårt att 
få reda på, och veta hur det sett ut i begynnelsen. ”Att ha” en historia är mycket viktigare 
än hur den faktiskt såg ut. 
 
Då man får en överblick av företagen kan man ganska lätt se att vissa har en period kring 
90-talet då de ändrar på sina strategier för att få nå större marknad internationellt. 
Kanske beror det på periodens lågkonjunktur och behovet av att positionera sig 
tydligare. Dessa företag gör det då genom att börja arbeta med väletablerade 
internationella formgivare. Bl.a. arbetar både Swedese och Skandiform med CKR ungefär 
samtidigt som formgivartrion börjar vinna internationell mark. Vi vet ju också att dessa 
formgivare har relationer med utländska formgivare och kanske det delvis är CKR som 
bjuder in andra formgivare i syfte av att lyfta både sig själva och företaget till högre 
status.  
 
Swedese och Skandiform, som är lättast att jämföra mellan varandra, har i alla fall en väl 
framtagen ”by the book”-designstrategi och kan utan problem placeras in högre på 
SVIDs designtrappa. Designarbetet har i dessa företag högt strategiskt värde, oberoende 
av hur produkterna faktiskt ser ut.  
Stolab har inte samma uttalade samarbete med erkända designers men ändå tydligt 
nischade och har ett väl utarbetat system för framtagning av nya produkter. Det är 
oklart om de använder sig fullt ut av design som strategiskt styrande som Swedese och 
Skandiform. Utåt sett har de i alla fall mindre trendig profilering. Att aktivt anpassa varje 
ny produkt efter FMVs krav för offentlig upphandling tyder i alla fall på strategiskt 
beslut från Stolabs sida. De hamnar i alla fall på samma eller strax under Swedese och 
Skandiform i SVIDs designtrappa. 
 
Företag vill gärna lyfta fram ” galjonsfigurer” och deras klassiker.  I vissa fall lyfts 
galjonsfigurerna nästan fram mer än själva produkterna. Eller rättare sagt att de säljer 
objekt som att man får med en bit av designern.  
Både Swedese och Stolab har t.ex. Yngve Ekström i företagen. Stolab har även Carl 
Malmsten som vi nog kan anta att de säljer rätt bra av (lilla Åland). Skandiform och 
Swedese har sedan i sin tur CKR. 
Mellan dessa företag kan vi tycka att Stolab är det företag som har en mest ärlig 
inställning till sina galjonsfigurer. De finns där och de säljer antagligen bra. De har en 
stark grund i företagen men vi får uppfattningen att de inte bygger allt kring dem.   



 
En nackdel För Skandiform och Swedese (och andra företag i samarbete med CKR) är att 
de fått ”CKR identitet” över sitt sortiment. Dessa företag har kanske förlitat sig lite för 
mycket på CKR för att arbeta med företagsprofileringen. I lågkonjunkturstider som 
dessa är det viktigt att kunna visa på sitt företags unikitet och tydliga nisch. Strategiskt 
kan det då vara en nackdel när flera företag har liknande identitet som flyter in i 
varandra.  
För både Swedese och skandiform verkar det viktigt att ha förgrundsfigurer. Från att 
alltid ha flaggat för Yngve ekström så flaggar man även nu för andra stora formgivare. 
Det är lätt att se att bla CKR är något som kommer att användas som en Galjonsfigur i 
framtiden. Hurvida de kommer att realisera en så tidlöst klassikt produkt som Swedeses 
Lamino för företagen är svårt att sia om. Men samtidigt så förblir nog Lamino även i 
framtiden den mest lönsamma produkten för Swedese. 
 
Företag som Gemla, Lundbergs och Elfa har inte haft lika tydliga strategier som 
ovannämnda företag.  
Familjeföretaget Lundbergs har ändrat arbetssätt på 90-talet för att bli mer 
konkurrenskraftiga. Viljan av att arbeta med design finns där men mer på en trendnivå. 
Deras odefinierade bild av vad design är som verktyg, och vem kunden är, gör att de 
mest slår knut på sig själva och blir än mer otydliga i sin profilering. 
Gemla har gått omkull några gånger och verkar inte ha lyckats med att förtydliga sin 
egenart eller strategi för att positionera sig tydligare på marknaden. Detta kan vara en 
av orsakerna till konkurserna. Trots att företaget börjat samarbeta med nya, unga 
formgivare saknar Gemla i dagsläget en övergripande strategi. 
 
Elfa har en så pass stabil grundvara att de har överlevt konjunkturer utan några 
ödesdigra problem. Denna stabila produktlinje är säkert en bidragande orsak till att 
företaget drar sig från att distansera sig från sitt vinnande koncept och satsa på nya 
radikala grepp. 

Elfa är ett företag som ägs av containerstore i USA, därav exporteras och säljs mycket till 
den amerikanska marknaden. Efter att ha studerat Containerstores hemsida kan vi 
konstatera att man där inte gör reklam för Elfa som svenskt företag. Skandinavisk design 
är med sitt formspråk och funktionalitet något som vi vet är respekterat i USA och resten 
av världen, allt från gamla skandinaviska klassiker till möbler från IKEA har vunnit stor 
respekt internationellt.  
Om Elfa designstrategiskt skulle Marknadsföra sig mer, genom att ta hjälp av sin historia 
samt producera nya intressanta produkter, skulle det troligen leda till att de 
uppmärksammades mer och antagligen få en ökad merförsäljning.  
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Framtidsvision Elfa

Detta är ett första utkast till en framtidsvision och en in-
gång till ny designstrategi för Elfa.

Efter att ha undersökt olika företag och deras design-
strategier har vi dragit slutsatsen att de nya produkter vi 
har ambitionen att ta fram kräver en fristående del som 
tydligare segmenterar marknaden från det nuvarande Elfa 
men även kompletterar och samverkar med företaget. 
Vi har här valt att kalla denna del av företaget Elfa+. 

Bilaga 2
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Elfa+ ska ha en utarbetad designstrategi med underliggande produktstrategi.
Företagets roll ,förutom att utveckla nya produkter, är i slutändan att förstärka hela Elfa som varumärke.

Företagsstruktur

Elfa
Classic

Elfa+

Container 
store

Pekodom

Kirena

Noga

Lumi

Produkt-
strategi

Nya
försälsnings-

kanaler

Ny
Målgrupp

Design-
strategi
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Marknad
Produkterna vänder sig till så väl offentlig som privat 
marknad.

Försäljningskanaler
• Shop in shop.
För att nå nya målgrupper måste företaget utveckla nya 
försäljningskanaler. 
Det nya Elfa skulle kunna ramas in fysiskt och produkt-
mässigt genom att marknadsföras och sälja sina produk-
ter i en sk. ”Shop in Shop butik”. En inramad plats 
i annan befintlig butik som t.ex Stalands, Duxiana, 
Svennsons i Lammhult, ROOM, samt i större varuhus 
som Åhlens och NK (se: Muji, Ittala, kosmetika- 
försäljning).

• Nätbutiker .

• Arkitektservice. Utveckling av försäljningskanaler för 
arkitekter i t.ex. showroom, mässor, pr.  

Målgrupp
• Medelinkomstagaren som är öppen för intressanta och 
kreativa förvaringslösningar. 

• Människor med “urban identitet”, utan att vara 
geografiskt knutna till storstäder.
 

Elfa+
Produktstrategi 

För att måla upp den nya bilden av företaget har vi delat 
in de olika produkterna efter egenskaper. 

• “System 1” är ett förvaringssystem som är funktionellt 
och anpassningsbart. Det kan i detta fall handla om en 
ompacketerad variant av sparringsystemet.

• “System 2” är ett nytt funktionellt och anpassningsbart 
system med ny karaktär.

• “Fristående förvaring” är, som namnet påvisar, 
förvaringslösningar som står fritt i rummet med 
öppning för mer konceptuell karaktär.
Dessa kan vara kompatibla med System 1 och System 2.

• “Identitetsförstärkare” är produkter med konceptuell 
karaktär som har i uppgift att synas och väcka intresse.
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Klädhängare - Thomas Bernstrand

Papperskorg - Front

Hylla - Cappellini

Hyllsystem - USM Haller

Sparringsytemet - ompacketerad

((((((Exempel på angränsande befintliga produkter

?
Nydesignat system som följer den nya designstrategin. Här har 
vi inte hittat något lämligt exempel på befintlig produkt.
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Produktens identitet     
 
Produkten för Elfa+ ska vara skapad för att synas, att 
närma sig möbelsegmentet utan att direkt vara en 
möbel. Den ska få ta plats och lyfta fram förvaringen i 
syfte av att nå tidigare nämnda målgrupp.
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Produkten 
Nya Elfa ska äga en tydlig identitet och ha en vision. 
Något som alla produkter ska sträva efter. Detta ska 
uppnås genom att produkterna bla. har:

• En lekfull/kreativ funktionalism (funktionell utan 
funktionellt uttryck)

• Själfullhet (- inspirerad, uttrycksfull, livfull )

• Kvalitet (- värde, egenskap) 
Ska äga inre värden (känslovärden) med  egenskaper 
kring estetisk uttryck, social funktion. 
Ska äga ett yttre värde i form av tankar kring material, 
god finish, och praktisk funktion.

• Beständig i material och föränderlig i form.

Företaget 
((Ledord för att uppnå visionen:

• Sökande
”Ny skandinavisk”- Vad kan bli det nya skandinavis-
ka? Nu när det klassiskt Skandinaviska har blivit ett 
allmämt internationellt uttryck hos formgivare.
Går det att finna ett annat uttryck att stå på? 

• Inspirerande. 

• Medvetenhet och stolthet över sin historia.

• Nyfikenhet- Väcka nyfikehet med hjälp av identitets-
förstärkande produkter.

• Flexibilitet- Anpassningsbar, mångsidig

Visionen uppnås genom att använda designmetodik 
som styrande faktor i Elfa+ verksamhet. Att på led-
ningsnivå arbeta med produktstrategi, pr, historia, 
filosfi mm. Dessa faktorer kan gemensamt leda till ökat 
mervärde för företaget.

Konkurrenter
Vi ser att Elfa+ skulle kunna konkurrera med 
högkvalitativa företag som t ex: USM, Tissettanta
,Desalto, LEMA, Poliform m fl.

 ”Elfa+-världen”
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Inspirationsdokument Elfa
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Naturlighet (färger, bebis), repetition (hyllor, system), Pånyttfödelse (nya produkter, nya världar)
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Mobilitet, käraktärsfull enkelhet, platta paket.

Denis Santachiara - Mini boxx (Desalto)
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Tråddetaljer, Geometri (kub), transparens, Livfullhet, Ökad 3D känsla pga av tråden = ökad form. Lekfullt funktionell

Arik Levy - Fluid (Desalto)
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Strikt massfunktionalism i formbar minimalism, Käraktär utan att ta över. Användarvänlighet. Display - lyfta fram produkter. 

EventArchitectuur- Butiksinredning i Arnhem
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Kubism, Ny De –Stijl,  Förändlig i färg, oförändlig i form. Utrymmeskrävande. Det mordena hemmabiblioteket

Tisettanta - Hyllsystem
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Transparens, andlighet. Skulptur möbel i dold Hi-Tech, ny space

Christian Biecher - Flying Dots (SAATZ)
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Innovativ naturlighet med lätthetskänsla. Mobil garderob
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Vikningar. Strukturer och 3d- ytor. Kare-klint – Igenkänningsfaktor.
Geometriskt färg och formspel. Lekfullhet.
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Flygplan. Små dimensioner och lättfullhet. Naturligt. 
Materialmöten i enkelhet. Ärlighet. Öppnar upp för tankar. Modern De-stjil. Känsla av redo-design.
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Konstruktion efter syfte. Ingejörshantverk. Rätt material på rätt plats. 
Graciöst och medvetet. Klassisk industriform av sin tid. Alltid gångbar. Modernism. 
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Kubmoduler med olika uttryck beroende av material. Ta isär och plocka ihop. Gör själv. 
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Skisspresentation 1 Elfa

  

Bilaga 4



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt       skisspresentation 1     
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



mathieu gustafsson  mathieu.gustafsson@gmail.com    projekt      skisspresentation 2    datum 
pär rickberg   p.rickberg@gmail.com    “Framtidsvision Elfa”               2009-05-08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skissetapp 2
2009-05-07
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“Vikvägg”
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“ Trä/Tråd ”
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Sammanfattning efter samtal med Irene Stewart Claesson på LOTS designbyrå 

 

Vi ställde oss tveksamma till om det går att utarbeta ett ärligt designstrategiskt tänk utan att 
ta med experter inom andra områden som t.ex. marknad. Finns det risker att det vi 
utarbetar fram blir för subjektivt och i slutändan mer gynnar oss själva än företaget? 

Efter samtal med Irene Stewart Claesson på Lotsdesign, ett företag som arbetar 
designmetodiskt utifrån designstrategier, så ville vi diskutera denna fråga. 

Irene berättade att alla de anställda på LOTS i grund och botten själva är designers men att 
de under en lång tid studerarat och lärt sig olika marknadsmodeller. Därefter har de gjort 
egna exempelanalyser på företag för att se hur deras struktur är uppbyggd kring 
designmedvetenhet. Hon ser det som meriterande om de har utbildning inom 
kommunikation. Irene tror att om företag skulle arbeta med personer inom marknad så tror 
de att de finns en risk att designmedvetenheten faller ur. Kanske det beror på att de inte är 
tillräckligt insatta i en designer roll, och vad den kan bidra till för ett företag. Samtidigt 
flaggar hon för den nya master utbildningen som har startat på HDK i samarbete med 
Handelshögskolan. Utbildningen (business and design) går ut på att ”öka sin kunskap om 
management för att framöver kunna arbeta strategiskt med design inom en organisations- 
eller företagsledning.” Man har som mål att knyta samman olika discipliner och därmed öka 
kommunikationen och förståelse mellan varandra.  

Irene gör också en stor skillnad på designers och designers. Vilket ligger som grund för de 
som arbetar på LOTS. Hon menar att en del har ett genuint intresse av att arbeta utifrån en 
större metodik som innefattar analyser av deras uppdragsgivare, för att få en bild av hur 
pass strategiskt de arbetar med design. Därav generar man en större bild av vad det 
egentligen är för viktiga komponenter företaget behöver innan man tar fram en ny produkt. 
Den andra gruppen designers, som kanske utgör merparten i dagsläget, är de som ”bara gör” 
och inte har ett större intresse för själva företaget de konsulterar. Än så länge ser hon att det 
fungerar att köra efter den modellen. Men i framtiden är hon övertygad om att det är de 
designers som går in och analyserar företagen, i syfte av att stärka dem och inte bara sig 
själva, som är vinnarna. (Därmed kan man se ännu mer relevans i HDKs Nya utbildning.) 

Irene pratar även om ett paradigmskifte som sker i vår tid. Hon menar att många företags 
ledare och deras ledning är ganska omedvetna om vad designstrategier faktiskt kan erbjuda 
ett företag. Det är lätt för dem att bara köra på i gamla banor, bara för att de omsätter och 
har omsatt bra. De ser inte att de faktiskt med en tydlig modell skulle ha möjlighet att 
omsätta ännu mera. 

 



Då LOTS får ett uppdrag för ett företag så studerar de hela processen i företaget för att se 
vad de ska ta till vara på samt vad som är mindre viktigt. Viktigt när man konsultar ett 
företag, och inte då minst ett företag med konservativt tänkande, är att få med dessa i 
processen, att få dem att bli delaktiga i uppbyggnaden av designstratgiska ramar. På så sätt 
ökar man deras medvetenhet för vad design kan ge företaget samt förtroendet för de vi 
hålle på med. Om ett företag är tveksamt och inte riktigt intresserat från grunden kan 
proccesen bli lång. 
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