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IntervJu MeD 
sverIges 
största 
PoPIkon -robyn

väl framme vid kontoret 
för den pr-byrå som ser 
efter den musiker jag 
nu ska träffa, så slår 
det mig att hon faktiskt 
bara är året äldre än mig 
själv. Det känns konstigt 
eftersom hon hunnit med 
bra mycket mer än de fles-
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bra att du slog igenom 
så pass tidigt eller 
hade det varit bättre 
om det skett vid 20, 21 
års ålder istället?
- Det var både bra och dåligt. Det bra sakerna 
var att det var så jävla coolt att man tidigt 
fick fördjupa sig i något som man var bra på. 
Och sen när det gick bra fick en massa upp-
skattning, det var skithäftigt. Man fick resa 
en massa och träffa massa människor, tjäna 
egna pengar och jobba med duktiga musiker. 
Det finns så himla mycket bra med det men 
självklart så kan kändiskapet även vara väldigt 
jobbigt när man som ung slår igenom, det är 
ju inget man naturligt vet hur man ska hantera.  

“Det PosItIva MeD aLL 
PLats Man får I MeDIa är 
att Man kan göra något 
väLDIgt bra MeD Den”

ta andra som lever på 
sin musik i detta land. 
robyn har redan hunnit 
med att sälja mängder 
med plattor, slagit 
stort med singlar utom-
lands och både brutit 
med skivbolag samt 
startat eget. Men det 
är väl också därför hon 
kan beskrivas som, även 
om det är ett slitet 
uttryck, sveriges pop-
drottning.

Hur känns det att 
vara sveriges just 
nu mest kritikerro-
sade artist? 
- Det e kul, det e grymt att alla tycker ski-
van är lika bra som jag tycker att den är. 
Jag är inte särskilt förvånad eftersom jag 
tycker att plattan verkligen förtjänar bra 
recensioner.

var du någon gång 
orolig inför hur den 
nya plattan skulle 
bli bemött?           
-Jag gjorde den här plattan för min egen 
skull utan att tänka på försäljningsiffror 
så hur den än hade blivit bemött så skulle 
jag ändå vara väldigt nöjd med vad jag 
åstadkommit med skivan. Det är bättre att 
jag själv är nöjd med den och att den flop-
par än att jag gör något som säljer jättebra 
men som jag själv inte tycker om. 

Du slog igenom som 
väldigt ung, du var 
bara 16 år. om du ser 
tillbaka på det nu, 
tycker du att det var 
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när du nu du har eget 
skivbolag så måste ju 
själva musikskapandet 
få mindre tid till 
förmån för allt runt 
omkring. saker som du 
inte på samma sett var 
involverad i tidigare. 
Hur hinner du med allt? 
- I början så var jag väldigt kontrollerande 
över allt som hände med skivbolaget men 
allt eftersom har jag lärt mig att släppa my-
cket till dom jag arbetar med. Men jag är 
fortfarande den som fattar alla slutgiltiga 
ställningstaganden och jag sitter möten som 
rör allt ifrån budget till företagsstrategi eller 
varumärket Robyn. Jag satt ju inte med i den 
typen av möten innan jag starta mitt egna 
skivbolag men jag såg hela tiden effekten 
av felaktiga beslut och fick ta smällen av de 
hela tiden. Så med tiden kände jag att jag 
kunde göra det bättre på egen hand. Men det 
var nära att jag tänkte byta bana helt ett tag. 
Jag var så trött på hela musikbranschen så 
jag hade funderingar på att byta inriktning 
men fortfarande göra något kreativt. 

Hur pass igenkänd blir 
du när du rör dig ute 
på gatorna? 
Just nu så är det så men det är ju bara för 
att jag är aktuell med nya skivan och syns 
mycket i media Det är intressant det där, hur 
stor makt media har. Det kan gå lång tid då 
ingen lägger märke till mig ute på stan men 
så fort jag medverkat i någon intervju i nån 
tidning eller på tv så ser alla mig känns det 
som.

är det en jobbig kon-
trast att hantera? 
Det är rätt så skönt att få andrum ibland och 
så lär man sig ju verkligen att kändisskapet 
inte betyder något. Det är ingenting. Kän-
disskapet säger ingenting om hur du är som 
person. Men det positiva med all plats man 
får i media är att man kan göra något väldigt 
bra med den. 
Hur ser planerna ut för sommaren, blir det 
någon turne? Det blir en turne, den kom-
mer inte vara så lång, typ 10, 15 spelningar. 
Bland annat Hultsfred och Jazzfestivalen. 
Turnéplanen är inte riktigt officiell ännu men 
spelningarna kommer ske på festivaler och på 
folkfester. 

tiderna förändras, 
människor blir äldre 
och samlar på sig 
erfarenheter. Det är 
något som alla går 
igenom. Men långt if-
rån alla tar lärdom av 
intryck, erfarenheter, 
misstag och framgån-
gar. Därför är det 
väldigt få som också 
tjänar sitt dagliga 
bröd på sitt brinnande 
intresse. robyn, anno 
2005, är mer än bara 
artist eller musiker, 
hon är en affärskvinna 
med stenkoll. förhop-
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pningsvis kommer inte affärskvinnan robyn att 
stå ivägen för artisten robyn. en sak är i 
alla fall säker, vart hon än spelar i sommar 
kommer publiken ansluta med höga förväntnin-
gar. att göra något annat när man ska gå och 
se artisten bakom årets kanske bästa skiva, 
vore en omöjlighet.  en sommar med robyn 
spelandes på festivaler blir hur som helst 
garanterat folkfest!



6

MoDekungens 
uPPgång ocH 

faLL

Johan Lindeberg är mannen 
som med jeansmärket Diesel 
slog modevärlden med häp-
nad. Därefter har han un-
der tio år byggt klädmär-
ket J Lindeberg. nu är han 
på väg att få sparken från 
sitt eget bolag. Läs berät-
telsen om en kompromisslös 
modevisionär som vägrar bli 
ekonom.

På förmiddagen fredagen den 2 mars 2007 var stämnin-
gen tryckt i klädföretaget J Lindebergs styrelserum i 
London. Styrelsen hade, som brukligt, samlats för att gå 
igenom förra årets siffror och för att diskutera igenom 
strategin för framtiden. Med på mötet var bolagets 
grundare och kreative chef, Johan Lindeberg. Han 
tillhörde inte de större ägarna, men satt fortfarande kvar 
i styrelsen. 

De andra närvarande var representanter för bolagets tre 
största ägare. Finansmannen Lars Enochson, som varit 
med från början, är ordförande i J Lindeberg och näst 
största ägare med 18,7 procent av bolaget. Där fanns 
även Petter Wingstrand, från den framgångsrika Göte-
borgsbaserade investmentkoncernen T-bolaget samt 
Greger Ericsson, vd på finansföretaget Servisen. Med 
var också Arnt Jakobsen, vd på J Lindberg.

Bolaget hade efter flera års bekymmer visat vinst mel-
lan 2003 och 2005. Dessutom hade tillväxten varit god. 
Men 2006 hade pengarna runnit i väg igen och Arnt 
Jakobsen meddelade denna morgon att 2007 skulle bli 
ytterligare ett förlustår.
Relationen mellan Johan Lindeberg och de övriga 
var redan minst sagt ansträngd. Några månader tidi-
gare, i november 2006, hade Arnt Jakobsen skickat 
ett brev till Johan Lindeberg där han berättade att 
styrelsen och storägarna hade tröttnat 

på Johan Lindebergs arroganta attityd, och där Arnt 
Jakobsen också hotade med att avgå. I brevet fanns 
en uppmaning till Johan Lindeberg som antyder 
något om hur han uppfattades av ledningen och 
styrelsen:

“Michelangelo var tvungen 
att lyssna på påven och du 
måste lyssna på dina aktieä-
gare.” (Modebranschtidningen 
Habit 27 mars 2007.)

Stämningen mellan Johan Lindeberg och Arnt Jako-
bsen blev inte bättre av att Arnt Jakobsen dagarna 
efter styrelsemötet skickade ut brevet till samtliga 
anställda.

För ägarna var beskedet om minusresultatet drop-
pen. De hade under åren tvingats tillföra hundratals 
miljoner kronor i eget kapital och efter alla grusade 
förhoppningar och vad de uppfattade som brutna 
löften ville de inte ytterligare en gång låta Johan 
Lindeberg ha inflytande över deras pengar. 

- Han har betytt mycket för 
bolaget, självklart, men 
tiderna förändras, säger en 
av storägarna när affärs-
världen ringer.

De är förtegna, men det framskymtar att de allra 
flesta vill att Johan Lindeberg lämnar bolaget. 

Nu i dagarna sitter parterna i förhandlingar, för att 
finna en överenskommelse som antingen slutar i en 
kraftigt decimerad roll för Lindeberg eller att han 
lämnar det bolag han en gång grundade och under 
tio års tid har arbetat med att bygga upp. 

Annat var det när projektet drogs i gång 1996. Då 
stod riskkapitalisterna i kö för att få investera i den 
man som lovade att på kort tid bygga ett stort inter-
nationellt klädmärke. Inom några år skulle varumär-
ket J Lindeberg mäta sig med namn som Calvin 
Klein, Tommy Hilfiger och Hugo Boss. Genom att 
kombinera italiensk kreativitet, amerikanskt sinne 
för marknadsföring och svenskarnas känsla för 
trend skulle Johan Lindebergs bolag inom fem år 
omsätta 670 miljoner kronor och ha en nettomar-
ginal på 14 procent, enligt uppgifter i Dagens 
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Industri. Då skulle bolaget, enligt flera medieup-
pgifter, också noteras på Wall Street. 

Bolaget hade nya lokaler i Värtahamnen i Stockholm. 
Där satt Johan Lindeberg, med telefoner och rit-
block, lite idéer, ett kontaktnät och några få medar-
betare, bland andra bolagets vd Malcolm Lidbeck 
och designern Roland Hjort. Själv skulle Johan 
Lindeberg ha en fri roll i bolaget och New York 
skulle vara hans bas. 

För det var några av Sveriges mest kända riskkapi-
talister beredda att skjuta till 20 miljoner kronor 
för 50 procent av bolaget. Det skulle, enligt Johan 
Lindeberg och hans kompanjoner, räcka för att få 
fart på verksamheten. Ett budskap investerarna inte 
såg någon anledning att ifrågasätta. 
Vem var då denna man som riskkapitalisterna 
trodde så stenhårt på?

 Johan Lindeberg är en färg-
stark person, en visionär, 
på gränsen till filosofisk 
i sin syn på mode och vad 
det betyder för människor.

Han föddes i Lund 1957. Pappa var journalist och 
skrev om religion och livsåskådningsfrågor i Syds-
venskan, mamma jobbade på litteraturvetenskap-
liga institutionen på Lunds universitet. I ungdom-
såren jobbade Johan Lindeberg som reseledare och 
var med i FNL-rörelsen. Där fanns mycket av den 
individualism, initiativkraft och kreativitet som han 
senare saknade när han börjande sin karriär. Efter 
gymnasiet pluggade han på Handels i Göteborg och 
läste marknadsföring i Boston. Han började sedan 
sin yrkesbana i skogsbranschen, som internationell 
cellulosahandlare på Ekman & Co och Cellmark 
International i Göteborg och vandrade sen vidare 
till verkstadsbranschen, där han så småningom blev 
exportchef på verkstadsföretaget Bahco Tools. Det 
såg ut som starten på en klassisk resa mot näring-
slivets topp. 

Men en dag fick han nog. Han insåg att han inte var 
sig själv i den miljön och sa upp sig. Han sökte sig 
till reklambranschen och började jobba på reklam-
byrån Brindfors i Malmö. I arbetet med en reklam-
kampanj för varumärket Dobber, kom Johan Lin-
deberg fram till att kläder och jeans var något han 
ville ägna mer tid åt. Så han flög ner till Italien och 
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lyckades övertala Diesels italienska ägare Renzo 
Rosso att låta honom få den svenska agenturen.

Det var i arbetet med att bygga varumärket Diesel 
som Lindeberg skaffade sig stjärnglans i branschen. 
Med hjälp av reklambyrån Paradiset tog han fram 
flera uppmärksammade reklamkampanjer och inom 
kort uppnådde såväl reklamfilmerna som Johan 
Lindeberg kultstatus. Så småningom sålde han den 
svenska verksamheten och blev ansvarig för Diesel 
i New York, med uppgift att göra Diesel till ett av 
världens 20 ledande varumärken.

- Diesel hade blivit ett stort varumärke och jag var 
en stor del av förklaringen till det. De kallade mig 
till och med Jesus Christ där. Jag hade en miljon 
dollar i lön, våning på 200 kvadratmeter på Park Av-
enue i New York, träffade inflytelserika människor 
hela tiden... Så beskrev Johan Lindeberg själv läget 
för tidningen Café i en artikel 2004.
Ett problem med Diesel var dock att försäljningen 
aldrig riktigt tog fart. Enligt Stockholms Textil-

handlareförenings jubileumsbok till 100-årsdagen 
sålde Diesel 1 000 par jeans i Sverige när Johan 
Lindeberg tog över agenturen 1989. Fem år senare 
omsatte Diesel 80 miljoner kronor i Sverige. Det 
är en ansenlig summa pengar, men ändå en liten 
marknadsandel.

reklamkampanjerna var upp-
märksammade och uppskat-
tade och vann en rad priser 
för sitt nytänkande, men 
försäljningen sackade.

- Diskussionen om marknadsandelar är överdriven. 
Jag skapade en global identitet för Diesel. Men 
Sverige har varit i en total kris under den perioden. 
Det är svårt att driva igenom en vision i Sverige. 
Den stora återförsäljarkedjan JC valde till exempel 
att föra fram lågprisjeansen Crocker i stället för Die-
sel, sa Johan Lindeberg till Dagens Industri 1996, 
när han blev tillfrågad om de låga marknadsand-
elarna.

Kanske är de uteblivna försäljningsframgångarna 
en av anledningarna till att Johan Lindeberg inte 
längre fick samma manöverutrymme på Diesel. Han 
kände efter ett tag att han inte fick fria händer, så 
han lämnade bolaget. 

srik, men fick inte möjlighet att vara mig själv. Man 
skulle bli som Anders Wall.

svenska Diesel till Renzo Rosso, skulle pengarna 
räcka för att sätta J Lindeberg på världskartan. Då 
skulle investerarna få mångdubbelt igen.
omslaget av Rolling Stone Magazine. Elijah Wood, 
som spelade Frodo Bagger i Sagan om ringen, bar 
2003 J Lindebergs kläder på samtliga premiärer av 
filmen, samma år gick U2:s

Bono på Oscarsgalan iklädd J Lindebergs smok-
ing, 2004 hade Brad Pitt på sig J Lindeberg-kläder 
på en bild på förstasidan av Evening Standard och 
Angelina Jolie hade samma år på sig kläderna vid 
premiären av storfilmen Alexander i USA. Under 

2005 turnerade Depeche Modes sångare Dave Ga-
han i USA i en kollektion som J Lindeberg designat 
åt honom.
Framgången syntes vara ett faktum. Men inne på J 
Lindebergs kontor såg verkligheten på många sätt 
annorlunda ut.

- När jag började 2001 omsatte bolaget 110 mil-
joner och förlorade mycket pengar och vi vidtog då 
ett antal åtgärder. Vi sålde vårt amerikanska dotter-
bolag, som förlorade pengar, vi drog ner på sorti-
mentsbredden och lagernivåerna och skar i kostnad-
er. Det gav snabbt resultat. Två år senare tjänade vi 
pengar, säger Gustaf Öhrn till Affärsvärlden i dag.

följ fortsättningen om     
J. Lindebergs uppgång och 
fall i nästa nummer av 

MeasureMents
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Put on your 3D glases

Källor: Robyn. txt: http://www.muzic.se 
bild: http://www.sr.se/  
J. Lindeberg Artikel: http://www.affars-
varlden.se/hem/nyheter/article277631.ece 
Logo: http://www.berns.se/ bild: http://
klang.blogg.se/ Porträtt: http://misterrare.
blogspot.com/ txt:
Bak: http://precislagom.com/

I nästa nummer 
av MeasureMents 
ska vi ta en 
titt bakom mär-
ket Lagom


