
”Hemmeligheten er strategisk bruk av design.” 

Gudbrandsdalens er blant de få overlevende i nordisk tekstilindustri, og et flaggskip i bruk av 
design i alle ledd i bedriften. For industridesigner og nestor Per Farstad er svaret på 
suksessen opplagt: Fabrikken er av de få som bevisst bruker design som et strategisk 
virkemiddel for å nå kunden.   

Romsdalingen Farstad har bodd i Oslo siden 1975, bortsett fra et femårig avbrekk på 
Lillehammer fra 1983. Der tilbød han sine tjenester i produktutvikling og design gjennom det 
fylkeskommunaleide konsulentfirmaet Oppland Industriselskap AS. 

Det var under Lillehammer-epoken at han kom i kontakt med Gudbrandsdalens: - Det var et 
sterkt designmiljø ved fabrikken som det var interessant å ha kontakt med. Hele bedriften er 
designere til fingerspissene. Jeg stakk ofte innom og tok en kaffe fordi det var fruktbart både 
faglig og personlig å være der, forteller Farstad. Senere ble kontakten vedlikeholdt gjennom 
ulike treff på messer i inn- og utland.  

Designdrevet bedrift 
– Det er ikke så mange bedrifter som bruker design strategisk i sin utvikling av bedriften i 
Norge, men det gjør Gudbrandsdalens. De er en designdrevet bedrift. Dette gjelder både i 
utviklingen av selve bedriften, teknologisk og i produksjon, samt i alle tjenestene og 
produktene de tilbyr. Bedriften kommuniserer kvalitet ut i alle ledd, og dette er en av de 
viktigste grunnene til at de har overlevd i alle disse årene, mener Per Farstad, og tilføyer: – 
Dessuten følger de med i tiden. De utvikler produkter det er behov for, de er 
samfunnsbevisste og treffer markedet og kjøperen ved å utfordre.  

– Design dreier seg ikke bare om ”kule” ting for hjemmet. Alle menneskelagde ting er jo 
designet, så her dreier det seg om hva som er dårlig og god design. God design fungerer 
godt i bruk, men samtidig utfordres både markedet og kunden med noe nytt, slik at både 
bedriften og samfunnet kommer seg videre, sier Farstad. Han mener at produktutvikling og 
industridesign dreier seg om funksjonelle og emosjonelle fordeler. De funksjonelle er å 
utnytte og utfordre teknologien og de emosjonelle er å utfordre kundens opplevelse i større 
eller mindre grad. - Vi kan også si at god design oppstår mellom tradisjon og fornyelse. 
Derfor griper all design inn i hverdagen vår med gode produkter og gode løsninger eller noe 
vi ikke synes om, utdyper han.  

Trendsettere 
Farstad synes det er spennende å se Gudbrandsdalens møbelstoffer i en historisk 
sammenheng, hvor bedriften har en unik evne til å ta opp i seg pulsen i tiden og samfunnet vi 
lever i. Han viser til alle stoffene som fabrikken tilbyr, for å illustrere hva han mener: - Tidens 
puls oppstår i kunst, arkitektur, mote og ikke minst radikale meninger. Dette har 
Gudbrandsdalens klart å omskrive til visuelle uttrykk i sin design av møbelstoffer. Slik kan vi i 
ettertid se historien gjenspeile seg i fabrikkens tekstiler helt tilbake til 60- og 70-tallet.  

Farstad mener at fabrikken har klart å være i forkant hele tiden, slik det må være for å holde 
posisjonen som den beste, og dermed skape sitt eget uttrykk innenfor sitt forretningsområde. 

 – De er trendsettere fordi de ikke kopierer andre, men tolker samfunnspulsen på en god og 
interessant måte for å skape nyheter. Samtidig har Gudbrandsdalens klart balansen mellom 
å beholde og tilby både klassikerne og utvikle nye stoffer. Vi ser med en gang at dette er 
produkter fra Gudbrandsdalens. De har en klar profil i markedet, forklarer han.  



Sporbare produkter 
– Mange markedsteoretikere mener produkter og tjenester skal være sporbare og gjenspeile 
ens egen unike kultur og land. Med dette menes at man kan fornemme landet og stedet 
bedriften ligger i gjennom de varer og tjenester bedriften tilbyr. Typisk er jo Ikea som bygger 
på Skandinaviske verdier, tysk bilindustri som bygger på tysk kvalitet samt Apple i Silicon 
Valley, senter for nye teknologier.  

– Gudbrandsdalens er en slik selvstendig bedrift, med sitt eget produktspekter. Man ser at 
varen kommer fra dem, de har differensiert seg fra sine konkurrenter, og har unike produkter, 
sier han, og tilføyer at dette er grunnen til at fabrikken har overlevd en veldig vanskelig og 
kostnadsintensiv periode i Norge, hvor mange av konkurrentene har blitt borte. - De bygger 
på en Nordisk produkttradisjon, som hadde sin topp under ”Scandinavian Design”- retningen 
på 50- og utover på 60-tallet, sier han. 

Gudbrandsdalens har norske navn på varene, forbundet med noe av det mest særpregede 
norske, nemlig sted og natur. Dessuten produserer de bunadstoffer, som også er noe av det 
mest norske vi har. Stoffer til møbler og bunader er dessuten tett forbundet, begge skal kle 
inn, omslutte og beskytte. Samtidig utfyller de hverandre. Man fornemmer det rotfestede i 
Norge, og møbelstoffene tilhører ubetinget en skandinavisk møbeltradisjon. 

Per Farstad forteller at da han sist deltok på International Design Alliance (IDA) 
designkongress høsten 2011, i Taiwan, var det sterkt å høre en kineser som åpent 
innrømmet fra podiet at det ikke skjer så mye innovasjon i Asia, de bare kopierer og 
produserer.                 

– Innovasjon innenfor teknologi og design drives i hovedsak ut fra Europa og USA. Et unntak 
er kanskje Japan. Men det kan være et tidsspørsmål før India og Kina satser på innovasjon 
og design – uten å kopiere.  

Leveranse til mest kjente merkevare 
Farstad mener Flytoget til og fra Gardermoen er et av de beste designprosjektene Norge har 
gjort. Her leverte Gudbrandsdalens alt møbelstoff, stoffet fikk for øvrig også fikk Merket for 
god design av Norsk Designråd. - Her møttes ulike designgrupper i et prosjekt med felles mål 
og forståelse av en forretningsidé, og her måtte alle designerne ha samme forståelse av 
oppgavene. Funksjonelle fordeler: Rask og trygg reise til og fra Oslo Lufthavn, behagelig og 
harmonisk reiseopplevelse, rent og den beste servicen. Emosjonelle fordeler: Reisende – i 
farta som reisende, med internasjonale relasjoner, ikke bare på ferie. Følelsen av å være en 
del av de businessreisende, som er penere i tøyet, følger med i tiden og deltar i et større 
internasjonalt fellesskap. Flytoget er det mest punktlige flytoget i verden og en av de mest 
kjente merkevarene i Norge, sier Farstad.  

Sentrale elementer på plass 
Farstad mener at Gudbrandsdalens er blant de bedriftene i Norge som vil overleve og gjøre 
det bra på sikt, fordi de har fem sentrale elementer på plass: Teknologisk kvalitet, 
funksjonalitet og effektivitet i alle ledd, design som treffer sjelen og et bevisst forhold til 
kunden. Dessuten synes det som om fabrikken har en riktig pris på sine produkter, de er ikke 
nødvendigvis blant de billigste. – Pris er også med å sette standarden for kvalitet og er et 
parameter for emosjonelle verdier i markedet, forklarer han. Alt dette kan oppsummeres med 
at Gudbrandsdalens styres ut fra begrepet estetisk ledelse, konkluderer han.  

 



----------------------------------------------------------RAMMESAK--------------------------------------------------------------------------- 

Per Farstad 

• Per Farstad (60) er industridesigner og professor i industridesign.  

• Han startet sitt pedagogiske virke ved Kunsthøgskolen og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo på 90-
tallet. Siden har han vært med å utvikle designfag ved flere høgskoler, blant andre Høgskolen i Gjøvik 
der han nå har en professor II stilling.  

• Han har skrevet flere fagbøker i design både for grunnskolen og høyere utdanning. I 1997 tok han 
initiativet til å starte designkontoret Formel Industridesign AS sammen med tidligere studenter.  

• I 2004 fikk han statstøtte til fagskolen Designinstituttet i Oslo, en ettårig skole som tilbyr grunnleggende 
innføring i designfagene visuell kommunikasjon, industridesign og interiørarkitektur, hvor han fortsatt er 
leder.  

• Han har mottatt flere designpriser for hverdagsprodukter av Norsk Designråd. Mange av produktene han 
har vært med å utvikle er i samarbeid med kjente produsenter. For eksempel rullatorer, varmeovner, 
lysarmaturer og produkter for Lillehammer-bedrifter som produserer skistaver, ostehøvler og 
barnepulker.  

• Han er mye brukt i faglige utvalg og juryer, og sitter blant annet på femte året i juryen til Moteuka, hvor 
Gudbrandsdalens for øvrig er en av sponsorene. 

• Farstad begrunner sin både brede og dype tilknytning til feltet med én ting: Han brenner for designfaget. 
– Design handler først og fremst om å tilpasse løsningen, enten det er en vare eller tjeneste, som har i 
seg bedriftens mål på kort og lang sikt. Løsningen skal både ha en bruksfunksjonell og en estetisk side. 
Utseende og form skal være tilpasset kundens opplevelse både funksjonelt i brukssituasjonen og ha 
identitet for å skape den riktige følelsen i kjøpsøyeblikket, i bruk og ikke minst i den sammenhengen 
løsningen opptrer, sier han.  

 

Skrevet av Jartrud Høstmælingen             

 

 


