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HANDLEDARE:  Fotis Theodoridis 
 
PROBLEM:  Att komma som svensk in i den amerikanska kulturen innebär 

sannolikt för de flesta en smärre kulturkrock. Visserligen finns en 
hel del likheter mellan länderna, men skiljer sig också i mycket. 
Detta upptäckte svenska designern Anki Spets när hon kom för att 
leva i New York på 80 –talet. Med sin svenskhet kom även 
affärsmöjligheter och i en modernistisk anda startade hon Area. 
Genom en mer avskalat skandinavisk design erbjöd Area ett 
alternativ till den i övrigt överflödstänkande, glamourösa 
amerikanska bäddtextilmarknaden.  

 
SYFTE:    Syftet blir således att se hur företaget Areas skandinaviskt 

moderna design står sig i konkurrensen på den mer traditionellt 
inriktade amerikanska bäddtextilmarknaden och också se vilken 
roll den skandinaviska modernismen har i Areas 
identitetsskapande. 

 
Vilken roll har den skandinaviska modernismen för det 
svenskstyrda företaget Area i USA och vilken betydelse har den 
för kund och användare? 

 
 
METOD:  Denna studie är en fallstudie av företaget Area. Insamlad data 

består av allmänna observationer, besök hos återförsäljare, 
intervjuer och sekundär data. Studien intar en kvalitativ ansats. 

 
 
SLUTDISKUSSION:  Slutsatser om hur Area använder sig av skandinavisk modernism 

för att särskilja sig på den amerikanska bäddtextilmarknaden och 
för att skapa identitet har framkommit, men även en mer generell 
diskussion om hur väl svensk design står sig i USA. 

 
NYCKELORD:  Svensk design, modernism, positionering, differentiering, 

marknadsföring 
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1.INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
De senaste åren har modern svensk design blivit mer internationellt uppmärksammad. 
Bidragande är förstås IKEA’s närvaro med varuhus över hela världen. Företaget har lyckats 
göra Ellen Keys slogan ”skönhet för alla” och Svenska Slöjdföreningens ”vackrare 
vardagsvara” till ett idag vinnande kommersiellt koncept, vilka båda är starkt förknippade 
med den svenska modernismen 1. 
 
På Exportrådets hemsida står det att svenska företag vinner mycket på att vända sig till de 
målgrupper som uppskattar livsstil, höga designvärden och kvalitet men även den enkla och 
funktionella design som Sverige står för2. De stora industriföretagen som till exempel Volvo 
menar också att design har blivit ett sätt att konkurrera och skilja sig från mängden, och att det 
har blivit allt viktigare ur försäljningssynpunkt3. 
 
Under våren har jag haft möjlighet att praktisera i New York, USA. En av de aha-
upplevelserna jag fick var att den moderna design, som vi i Sverige ser nästan överallt, inte 
alls är lika vanlig i USA. Area heter företaget som jag praktiserade på och är ett designföretag 
som grundades 1990 av svenska textildesignern Anki Spets. Företaget har sin bas i New York 
och vänder sig till företag runtom i USA. Anki såg när hon kom till New York i slutet av 80 –
talet att det inte fanns någon större stilvariation inom den amerikanska bäddtextilbranschen. 
Det mesta var traditionellt mönstrat med mycket krusiduller. Stilen skiljde sig helt ifrån den 
hemma i Sverige. Hon såg att det fanns stora möjligheter att tillföra något nytt med den 
skandinaviska traditionen av god design i vardagen4.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Sverige är i förhållande till USA ett relativt homogent land. I Sverige finns en djupt rotad 
tradition av standardisering och demokratisering som genomsyrar alla delar av det svenska 
samhället. Standardiseringen blev nödvändig när allt fler människor flyttade från 
landsbygden in till städerna i början av 1900 –talet5. Vi svenskar höll oss även efter 
omständigheterna relativt neutrala under de båda världskrigen vilket har gjort att demokrati 
sedan dess blivit förknippat med oss. Också socialdemokratin står för mycket av det svenska 
och har haft ett stort inflytande både över svenskarnas världsbild och moral, vilket även syns 
i den svenska estetiken. Precis som hela landet så är även svenskarnas smak relativt 
homogen. En stark tradition av rättvisetänkande och av jantelagen har bidragit till att 
modernismen fått genomkraft.  
 
Modernismen började med att man i de industrialiserade länderna i början av förra seklet 
ville få bort de i deras ögon dåliga massproducerade stilkopiorna. Man ville underlätta 

                                                 
1 Hedqvist, H (2002), Svensk form internationell design, sid. 7 
2 www.di.se (2006-09-03) Skördetid för svensk möbelexport  
3 www.dn.se (2007-03-07) Rätt design ska sälja dagens bilar 
4 www.areahome.com (2007 u.å.) About anki 
5  Hedqvist, H (2002)  
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vardagen genom enkla, rena möbler som var tillgängliga för allmänheten6. Modernismens 
grundtanke bygger på ett slags förnuft och rationaliserande i utformandet, form ska följa 
funktion. Denna funktionalism fungerade bra i fattiga Sverige som ändå inte hade råd med 
några dekorativa utsmyckningar. Dessutom försökte politikerna få de trånga folkhemmen 
mer hygieniska. Samtidigt som många var positiva till denna förändring så möttes 
modernismen av motstånd av en stor grupp svenska traditionalister som ville värna om det 
gamla7. Därför frambringades en speciell svensk modernism som blandade gamla och nya 
värden. Förkärleken till tradition är en del utav det som blev signumet för ”Scandinavian 
design” och ”Swedish Modern” i mitten av 1900-talet. Än idag grundas svenskarnas tycke 
om vad ”god smak” är mycket på det modernistiska tankesättet. 
 
USA å andra sidan är ett heterogent land som är enormt mycket större och mer mångfacetterat 
än Sverige. Här finns allt och lite till. Det amerikanska har både betraktats som synonymt med 
framsteg, modernitet, frihet, välstånd och individualism, och som förkroppsligandet av 
ytlighet, kulturell banalitet, imperialism, kommersialism och massmentalitet8. 
 USA är i åtskilliga fall en stor kontrast till Sverige med en mycket mer högerriktad politik. 
Fri marknad och fri konkurrens är två uttryck som kan användas i beskrivandet av den 
amerikanska marknaden. USA framställs ofta som pengastyrt där ”god smak” förknippas 
med lyx och höga priser. Modernismen har heller inte fått samma genomslag och betydelse i 
USA som för Sverige. Glamour, överdåd och extra large är det som gäller9.  
 
Man kan även diskutera huruvida amerikaner och svenskar besitter liknande grundläggande 
värderingar. Detta är relevant då alla företag verkar i en demografisk, ekonomisk, politisk 
och socialkulturell kontext10. Denna kontext påverkar bland annat just vilka värderingar som 
alla inom den har. För att lyckas som företag så behöver man vara medveten om den kontext 
som det egna företaget befinner sig i och anpassa sig efter de behov som finns där. Att 
komma som svensk in i den amerikanska kulturen innebär sannolikt för de flesta en smärre 
kulturkrock. Visserligen finns en hel del likheter mellan länderna, men det skiljer sig i 
mycket. Detta upptäckte Anki Spets när hon kom för att leva i New York på 80 –talet. Med 
sin svenskhet kom även affärsmöjligheter och i en modernistisk anda startade hon Area. 
Genom en mer avskalat skandinavisk design erbjöd Area ett alternativ till den i övrigt 
överflödstänkande, glamourösa amerikanska bäddtextilmarknaden.  
 
Den stora frågan som kan diskuteras är hur väl svensk design fungerar i USA, är den så 
framgångsrik som tidigare beskrivits i inledningen? Uttrycket ”Swedish Modern” blev känt 
över hela världen i mitten av förra seklet och nyttjas mer än 50 år senare som redskap för att 
konkurrera i världen. Såväl stora som små svenska företag har tagit hjälp av design för att 
särskilja sig från sina konkurrenter. Dock så handlar design om att anpassa och forma en 
produkt efter kundens behov och inte sina egna. Den amerikanske kunden uppskattar kanske 
inte de värderingar som finns inbakat i den skandinaviska modernismen och hur fungerar 
svenska värderingar som identitet i ett företag där de anställda inte själva är svenskar?  

                                                 
6 Hedqvist, H (2002) 
7 Woodham, J M, (1997), Twentieth – Century Design, sid.59 
8 http://www.hist.uu.se/, Thord Swedenhammar (1989-90) Uncle Sams janusansikte, Amerikabilder som 

ideologiskt element i tiden och svensk tidskrift 1940 – 1970  
9 Se intevju med Anki Spets (2007) bilaga 2 
10 Kotler, P. (2003), Marketing Management 
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1.3 Syfte 
 
Syftet blir således att se hur företaget Areas skandinaviskt moderna design står sig i 
konkurrensen på den mer traditionellt inriktade amerikanska bäddtextilmarknaden och också 
se vilken roll den skandinaviska modernismen har i Areas identitetsskapande. 
 
Vilken roll har den skandinaviska modernismen för det svenskstyrda företaget Area i USA 
och vilken betydelse har den för kund och användare? 
 
1.4 Avgränsning 
 
Studien utgår ifrån begreppen identitet, positionering och differentiering, som alla ingår i det 
övergripande teoretiska begreppet marknadsföring. Begreppen beskrivs närmare i kapitel tre.  
 
De primära data som samlats in omfattar endast hur Area själva upplever den moderna 
skandinaviska designens betydelse för sitt företag. Hur kunder och användare ser på Area 
kommer analyseras utifrån sekundära källor. 
 
1.5 Termer 
 
Nedan följer en beskrivning av två amerikanska termer som kommer att användas i denna 
studie.  
 
Thread count är en enkel term för att mäta kvalitén av ett tyg. Man mäter genom att räkna 
antalet trådar som tyget innehåller per kvadrattum. Thread count är ett vanligt sätt att mäta 
kvalitén för sängtextilier. ”Standard” bomull ligger runt 150 trådar per kvadrattum, medan 
kvalitetslakan börjar vid 18011. En väv får kallas Percale när antalet trådar per kvadrattum 
överstiger 200, vilket i sin tur ger ett tättvävt, tåligt och lent tyg12. 
 
Extremt hög thread counts (över 500) har en tendens att vara missledande då tyget oftast 
består av flera finare trådar tvinnade runt varandra. Och eftersom varje tråd räknas var för sig, 
även om de är tvinnade runt varandra, så ser kvalitén högre ut än vad den faktiskt är13.  
 
Med value-minded menas inte bara en prismedvetenhet utan mer ett helhetstänkande hos 
kunden. Om en kund är value-minded i det här fallet så innebär det att den värderar flera olika 
parametrar innan den gör sitt inköp såsom pris, kvalitet, design och företagets värderingar. 
Andra liknande engelska termer som ”great –value” och ”good value” hänger ihop med 
termen value-minded.  
 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org (2007 u.å.) Units of textile measurement 
12  http://www.millenotti.se (2007 u.å) Millenotti lexikon för kvalitet: Percale  
13 http://en.wikipedia.org (2007 u.å.) Units of textile measurement 
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2. METOD 
 
Nu följer ett kapitel om det tillvägagångssätt jag som forskare använt mig utav. Först och 
främst är denna studie är en fallstudie av företaget Area. Area kommer att presenteras närmare 
i kapitel fem. Begreppet fallstudie kan kortfattat förklaras när man som forskare väljer att 
samla mycket information (data) om ett avgränsat fenomen (fallet)14. Insamlad data består av 
allmänna observationer, besök hos återförsäljare, intervjuer och sekundär data. Studien intar 
en kvalitativ ansats vilket innebär att jag använder mig av kvalitativa data som sedan 
analyseras för att få ut meningsinnehållet15 
 
2.1 Undersökningsmetod 
 
För att samla in de primärdata som behövdes har jag använt mig främst av intervjuer, men 
också observationer.  De teorier som presenteras i de nästa två kapitlen har legat till grund för 
vissa av frågorna i intervjuerna, medan andra har frågats mer spontant under min praktik på 
fyra veckor hos Area under februari månad 2007. Allmänna frågor om företaget har ställts 
spontant och löpande under hela observationsperioden på ett ostrukturerat sätt med 
intentionen att få mer inblick och förståelse. 
 
Avgränsningar har gjorts. Endast de fast anställda som arbetat på Areas kontor och som varit 
tillgängliga har tillfrågats. Återförsäljare, fotografer m.m. som står utanför denna ”kärngrupp” 
har inte tillfrågats.  
 
Besöken som utförts har varit hos två av Areas största återförsäljare ”Room and Board ”och 
varuhuset ”ABC” båda belägna på Manhattan.  
 
Jag har valt ett ostrukturerad form av datainsamling och har efter att ha bestämt teorier och 
syfte frågat mer inriktade frågor kring ämnet. 
 
2.2 Observationer  
 
Det finns fyra typer av observatörsroller; fullständig deltagare, observerande deltagare, 
deltagande observatör och ren observatör.16  Jag har under min praktik gjort observationer av 
Areas vardag och de uppgifter som Area hanterar dagligen. Observationerna har gjorts för att 
få ta del av ”andan” på företaget, men har gjorts utan koppling till vald teori. 
Observatörsrollen har varit fullständig deltagare.  
 
Två besök, ett på ”Room and Board ”och ett på varuhuset ”ABC”, har gjorts i syfte att få en 
djupare förståelse för Area, och den bild, dvs. image som de ger ut till sina kunder och 
slutanvändare. Båda besöken var spontanbesök utan att företagen fick någon förvarning.  Inga 
intervjuer gjordes av de anställda.  Här var det visuella intrycket av Area i centrum, samt 
bemötandet och kunnandet om Area från säljare. Detta för att ta reda på om den 
skandinaviska moderna designen syns utåt. Observationen av återförsäljarna var helt gjorda 
utan deras vetskap och därav blir observatörsrollen fullständig deltagare. 

                                                 
14 Tufte, PA, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 56 
15 Ibid, s.262 
16 Ibid., s. 94-96 
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2.3 Intervjuer  
 
Intervju med Anki 
Anki Spets har intervjuats vid flera tillfällen under min praktik under perioden 2007-01-30 till 
2007-02-23. Intervjuerna har hållits i Areas lokaler. Frågorna har varit av ostrukturerad 
karaktär vilket innebär att varken frågornas ordningsföljd eller frågeformuleringarna var 
fastställda i förväg17. Anki Spets har även hållit en PowerPoint-presentation om företaget. Här 
har jag samlat information om Area och om det förhållningssätt företaget har. Jag har fått en 
hel del information om hur Anki Spets förhåller sig till design och hennes intentioner med 
företaget. Hon har även berättat om de anställda och det arbetssätt som Area använder sig av.  
 
Intervjuerna med de anställda 
Under sista delen av perioden har personliga intervjuer med sex anställda på Area hållits.  
Frågorna var delvis strukturerade18 och varierats något beroende på vilket svar respondenten 
uppgivit. Intervjuerna ägde även dem rum i Areas lokaler under februari månad 2007, dock 
inte på den anställdes vanliga arbetsplats utan mer avskilt. Detta för att skapa en mer neutral 
miljö utan distraheringar. Intervjuerna med de anställda har gjorts för att få in andra 
synvinklar än Anki Spets.  
 
Kompletterande frågor via e-mail 
Eftersom ytterligare frågor uppkommit efter praktikperiodens slut har kontakt skett med de 
anställda och Anki efter besöket i New York. Valet av e-mail beror på det stora geografiska 
avstånd som finns mellan mig och respondenterna, dvs. Sverige respektive USA. I e-mailen 
har också de anställda kunnat komplettera sina svar och utveckla sitt resonemang ytterligare. 
Dock har dessa frågor varit i stort sett helt strukturerade med fasta frågor19 
 
2.4 Insamling av sekundärdata 
 
Sekundärdata om företaget har införskaffats via Areas hemsida och andra hemsidor där Area 
figurerar, samt genom material i form av produktkataloger, en marknadsanalys på uppdrag av 
Area vid namn “Area – a brief analysis of market, business and marketing opportunities” av 
Rie Norregaard gjord 2003, (bilaga 3) och övrig skriftlig information. Den data som samlats 
in har analyserats för att se huruvida den skandinaviska modernismen finns representerad 
direkt eller indirekt i materialen och också hur Area använder sig av den skandinaviska 
modernismen för att skapa sin identitet, marknadsföra sig och på så sätt nå ut till kund och 
användare.    
 
2.5 Tillförlitlighet 
 
Med tillförlitlighet menas att den kunskap som framkommer är framtagen på ett pålitligt sätt 
och att det inte finns slumpmässiga fel. Tillförlitligheten kan också definieras som graden av 
reproducerbarhet i mätningarna, alltså i vilken utsträckning en mätprocedur garanterar samma 
resultat vid upprepade mätningar20. Slumpmässiga mätfel kan uppstå i en mängd sammanhang 

                                                 
17 Tufte, PA, (2003), s. 97 
18 Ibid., s.98 
19 Ibid., s.97 
20 Trost, J. (2001)  Enkätboken s.14 
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och av olika skäl. I studier som baseras på dokument eller observationer kan fel uppkomma 
vid kodning av originaldata eller genom felaktiga tangentslag vid senare dataregistrering. Vid 
intervjuer kan fel uppkomma bland annat på grund av trötthet, svårigheter att förstå frågan, 
minnesproblem och tillfälliga sinnesstämningar21.  
 
Primärdata 
Språket har haft en betydelse när det kommer till vilka missförstånd som kan ha uppstått. 
Intervjuerna med Areas anställda skedde på engelska. För några av de anställda, precis som 
för mig själv, så är engelskan inte modersspråk vilket ibland ledde till missförstånd mellan 
intervjuare och respondent. Dock försökte jag hela tiden förtydliga mina frågor och på så sätt 
försäkra mig om att respondenterna uppfattat frågan på rätt sätt. Via e-mailen uppkom ett 
liknande missförstånd då jag var något slarvig i en utav frågeställningarna. Detta rättades till 
genom att en utav respondenterna svarade att hon inte förstått frågan varav jag omformulerade 
den till korrekt engelska. Under intervjuerna användes diktafon för att jag vid senare tillfälle i 
lugn och ro skulle kunna bearbeta och översätta deras svar till svenska. Detta gjorde dock att 
vissa utav respondenterna kände sig något hämmade. Men jag tror att fördelen med 
diktafonen vägde upp detta.  
 
Miljön på Areas kontor var och är stressig vilket också kan ha påverkat respondenternas 
sinnesstämning vid intervjutillfällena. Dock försökte jag göra det bästa av situationen och 
intervjua de anställda på en annan något lugnare plats än deras ordinarie.  
 
Samtliga respondenter arbetar för Area vilket kan innebära en viss vinkling utav uppgifterna. 
Jag har dock kritisk granskat materialet och hela tiden varit medveten om denna möjlighet till 
vinkling.  
 
Sekundärdata 
Jag är medveten om att de sekundärdata som jag samlat in är direkt eller indirekt kopplade till 
Area och att materialet är subjektivt (precis som primärdatan). Dock har det i denna fallstudie 
varit en del av mitt syfte till att se hur Area framställer sig själv i sin marknadsföring varav 
denna typ av sekundärdata varit absolut nödvändig. Vid användningen av internetkällor kan 
det vara svårt att säkerställa tillförlitligheten, eftersom det inte alltid framgår vem det är som 
är upphovsman. Informationen kan dessutom förändras över tiden. De flesta av de 
internetsidor jag använt mig av har varit direkt kopplade till Area och har precis som innan 
nämnt varit del utav den bild som företaget projicerar utåt.  
 
2.6 Överförbarhet 
 
Överförbarhet innebär tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklas inom 
ett forskningsprojekt och som kan vara till nytta utanför detta projekt. Överförbarhet handlar 
inte om att ange hur utbrett eller vanligt ett fenomen är, vilket statistisk generalisering gör22. 
Min analys över vilken roll den skandinaviska modernismen har i ett företag kan appliceras 
till liknande fall. Hur svensk design fungerar i USA är till nytta för andra och kan ge 
inspiration till vidare forskning.  
 
 
                                                 
21  Ibid., s. 55 
22  Tufte, (2003), s. 125 
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2.7 Kritik 
 
Det är svårt för forskaren att vara helt objektiv eller värdefri eftersom samhällsvetenskapliga 
frågor ofta är knutna till värderingar av ekonomiskt, religiöst, politiskt, moraliskt eller 
kulturellt slag23. Men samtidigt tror jag att min kulturella bakgrund som svensk har hjälpt 
mig, då det gett mig en förkunskap som varit värdefull i detta fall. Mina intervjuer med Anki 
Spets har också underlättats av att vi talat samma språk och gjort att våra intervjuer flutit på 
bra. Mitt svenska ursprung har fått mig mer uppmärksam på de skillnader som jag upplevde 
fanns mellan den svenska och amerikanska kulturen.  
 
Som deltagande observatör ges forskaren närkontakt med fältet och situationerna som 
vederbörande vill få kunskap om24. Samtidigt finns det vissa faror förknippade med ett sådant 
tillvägagångssätt. Forskaren riskerar att bli en icke – observerande deltagare, det vill säga blir 
så upptagen av att delta att han eller hon får svårt att koncentrera sig på att observera. En 
annan fara är att forskaren blir ”infödd” (goes native), vilket innebär att han eller hon 
engagerar sig för mycket i de människor som ska studeras att det blir svårt att behålla 
nödvändig öppenhet och distans till fältet och se det utifrån så mycket som möjligt25. Som 
praktikant så intar man en subjektiv roll som hamnar i en beroendeställning till sin 
omgivning. Jag har även skapat kontakter för framtiden med Area. Detta kan och har 
antagligen påverkat upplägget och innehållet i denna kandidatuppsats. Med detta sagt menar 
jag ändå att andra kan ha nytta av den information jag fått tagit del av under min tid hos Area 
och avsnitten om marknadsföring, identitet och image samt skandinavisk modernism. Fokus 
bör ligga på hur den skandinaviska modernismen fungerar i USA mer än företaget Area som 
sådant.  
 
 

                                                 
23 Tufte, PA, (2003) 
24 Ibid., s. 93 
25 Ibid. 
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3. MARKNADSFÖRING 
 
Marknadsföring handlar om att identifiera och möta mänskliga och sociala behov på ett 
vinstgivande sätt. De företag som löper störst risk att förlora slaget om kunderna är dem som 
inte har kontroll över sina kunder och sina konkurrenter, och som inte hela tiden förbättrar 
värdet på sina erbjudanden26.  Att möta kundens behov är avgörande för ett företags 
överlevnad. 
 
Inledningsvis ska nu de teorier och begrepp som hjälper till att analysera de data som samlats 
in förklaras. Vi börjar med den del av syftet som vill veta hur Areas skandinaviska moderna 
design står sig på den amerikanska bäddtextilmarknaden och vilken betydelse den har för 
kund och användare. Två av de begrepp som ingår i teorierna om marknadsföring är 
positionering och differentiering och kommer nedan att förklaras utifrån främst Philip Kotlers 
teorier som nämns i boken Marketing Management (2003).  
 
Efter förklaring av begreppen positionering och differentiering kommer det ett avsnitt om 
identitet. Detta för att denna studie också kommer att titta på vilken roll den skandinaviska 
modernismen haft som identitetsskapande för företaget Area. För att få en uppfattning om 
begreppet identitet behövs även en kortare förklaring av begreppet image, då dessa två är 
starkt sammankopplade27.  
 
Men först ska betydelsen om marknadens miljö för det enskilda företaget att beskrivas i ett 
inledande stycke. Det är relevant för att få ett större perspektiv. I denna studie behandlas den 
amerikanska marknaden med ett företag som styrs av en svensk. Det är intressant att 
diskutera vad detta kan innebära, vilka fördelar och nackdelar som finns med att driva ett 
företag med skandinaviska rötter i en amerikansk miljö. 
 
3.1 Marknadens miljö 
 
I boken Marketing Management skriver Kotler om hur viktigt det är att skanna av marknadens 
miljö. Det gäller att identifiera de olika krafterna som påverkar företaget28. 
 
Den ekonomiska omgivningen som företaget har påverkar kundernas köpkraft och 
köpbeteende.  Över de senaste decennierna har de rika blivit rikare, medelklassen sjunkit och 
de fattiga förblivit fattiga. Från 1973 till 1999, har de amerikanska hushållens ekonomi ökat 
med 65 % bland de rikaste fem procenten, medan mellanklassens ekonomi ökat med 11 % 
under samma period29. Detta har lett till en tudelad amerikansk marknad med en stor del 
människor som efterfrågar dyrare varor och en medelklass som spenderar mer försiktigt och 
väljer mindre dyra märken. Traditionella företag som erbjuder varor utav ett mellanpris är 
mest sårbara för dessa förändringar. De företag som anpassar sig till den rådande ekonomiska 
situationen i USA vinner30.  
 

                                                 
26 Kotler, P, (2003), s. 3 
27  Ibid., s. 326 
28 Ibid., s. 161-177 
29 Ibid., s. 168 
30 Kotler, P, (2003) 
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Samhället vi lever i formar oss också och ger oss de värderingar, normer och antaganden 
som vi har. Människor skapar sin världsbild nästan helt omedvetet med hjälp av dessa och 
definierar deras förhållande till sig själva, andra människor och organisationer omkring dem, 
till samhället, till naturen och till universum. I Amerika värderas fortfarande arbetet, att gifta 
sig, att ge pengar till välgörenhet och att vara ärlig högt. Dessa värderingar går från generation 
till generation och förstärks i samhällets olika institutioner, som till exempel i skolan, kyrkan, 
regeringen och i företagen31. Ett barn som växer upp i USA exponeras för följande 
värderingar: prestation och framgång, aktivitet, effektivitet och praktiskt tänkande, 
framåtskridande, materiell komfort, individualism, frihet, humanitet och ungdomlighet32.   
 
Man kan sammanfattningsvis säga att vilken ekonomisk situation och vilka socialkulturella 
värderingar som råder på marknaden har stor betydelse för de företag som befinner sig där 
och påverkar den position som de bör ta för att lyckas. Med detta sagt kommer vi nu in på 
begreppen positionering och differentiering. 
 
3.2 Positionering 
 
Genom att positionera sig rätt och sedan differentiera sig så kan man särskilja sig på 
marknaden33. Positionering är ett agerande för att forma det företaget erbjuder och dess image 
så att den tar en viktig position i målmarknadens medvetande. Att positionera sig handlar om 
att förmedla en central affärsidé till den målgrupp och den marknad man valt.34 Positionering 
är starkt förknippat med det förhållande som kunderna har med det egna företaget kontra dess 
konkurrenter35.  
 
Det gäller för företaget att välja ut en unik märkesfördel och hålla fast vid den36. Det gör det 
lättare att kommunicera med sin målgrupp, det gör de anställda klarare över vad som ska 
prioriteras högst och gör det därigenom lättare att förena hela organisationen. Exempel på 
”nummer-ett” positioneringar är ”bästa kvalitén”, ”bästa servicen”, ”lägsta priset” och ”bästa 
värdet”. När man uttalat sin positionering så gäller det att kommunicera den i alla led37.  
 
3.3 Differentiering 
 
Differentiering innebär att den produkt eller service som företaget erbjuder skiljer sig från 
sina konkurrenter och därför skapar något som är unikt i branschen. Differentiering leder till 
kundlojalitet vilket erbjuder skydd mot konkurrens och minskar därav även behovet av en 
lågkostnadsposition. Differentiering är betydligt komplexare än positionering och är ett nät 
av karaktäristiska drag som tillsammans bildar en enhet.38 Kotler definierar differentiering 
som den process som lägger till en mängd meningsfulla och värderade skillnader för att skilja 

                                                 
31 Ibid.  
32 Ibid., s. 183 
33 Ibid. 
34  Ibid. s. 315 
35 Ries, A. & Trout, J., (1982), Positioning: The battle for your mind 
36  Reeves, R., (1960), Reality in Advertising  
37 Kotler, P., (2003), s. 310-311 
38  Kotler, P., (2003), s. 315 
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sitt företag från sina konkurrenter. Alla företag kan differentiera sig till en viss gräns, men all 
differentiering är inte meningsfull eller värdefull39.  
 
Ett attribut kommer att vara starkare om den innehåller följande kriterier: 

• Relevans: Målgruppen måste tycka att attributet är tillräckligt relevant och viktigt. 
• Särprägel: Målgruppen borde verkligen finna att attributet har en särprägel. 
•  Överlägsen: Attributet är överlägsen andra sätt att skapa fördel. 
• Stark: Det är svårt för konkurrenterna att kopiera attributet. 
• Prisvärd: Köparen har råd att betala för differensen. 
• Vinstgivande: Det är lönsamt att introducera differensen.  
 

Många företag introducerar en differens som sedan visar sig inte uppfyller en eller fler av 
dessa kriterier. Det märks genom att konsumenterna inte uppskattar differensen40. 
 
När det kommer till produktdifferentiering så har olika fysiska produkter olika möjligheter till 
differentiering. Å ena sidan finns produkter som tillåter lite variation, exempelvis kyckling, 
stål och aspirin. Men det finns ändå viss differentieringspotential. Å andra sidan finns det 
produkter som har hög differentieringspotential, exempelvis personbilar, kommersiella 
byggnader och möbler. Här finns parametrar såsom form, egenskaper, produktkvalitet, 
jämnhet i kvalitet, hållbarhet, tillförlitlighet, stil och design41. Nedan kommer en mer 
ingående förklaring över vad dessa parametrar innebär. 
 
Form  
Många produkter kan differentiera sig i form – storlek, utformning eller fysisk struktur.  
 
Egenskaper  
Produkten kan ha många olika basfunktioner. Att vara först med en ny funktion är en av de 
mest effektiva sätten att konkurrera.  
 
Produktens prestanda/kvalitet  
De flesta produkter har en kvalitet på en skala av: låg, medel, hög eller överlägsen. 
Produktprestanda handlar om på vilken nivå som produktens primära egenskaper ligger på. 
Frågor att ställa sig är: Om vi erbjuder högre produktprestanda ger det en högre lönsamhet? 
Högkvalitets producerande företag tjänar mer eftersom kvalitén ger dem möjlighet att ta ut ett 
högre pris, får fler upprepande köp, kundlojalitet och får ett gott rykte. Dessutom var deras 
kostnader för att leverera god kvalité inte så mycket högre än företag som producerar 
lågkvalitetsprodukter. Korrelationen mellan kvalité och lönsamhet gör däremot inte att man 
ska lägga sig på den högsta prestandanivån som är möjligt. Företaget måste lägga sig på en 
nivå som är lämplig för den valda målgruppen och konkurrenternas nivå. Det gäller att alltid 
ha koll på kvalitén och det har visat sig att det lönar sig att hela tiden fortsätta utveckla 
produkten ger högst avkastning och marknadsandel. Man kan även välja att försöka vidhålla 
samma kvalité över tiden. En tredje strategi är att reducera kvalitén med tiden. Vissa företag 

                                                 
39 Levitt, T., “Marketing Success through Differentiation: Of Anything”, Harvard Business Review (January – 

February 1980) 
40 Kotler, P., (2003),  s. 215 
41 Garvin, D. A., “Competing on the Eight Dimensions of Quality”, Harvard Business Review (November-

December 1987): s. 101-109 
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gör detta för att minska stigande kostnader, öka tillfälliga vinster även om det i längden oftast 
minskar vinsterna.  
 
Jämnhet i kvalitet  
Köparna förväntar sig en jämnhet i kvalitén och att produkterna ska förbli identiska och möter 
de utlovade kraven. Om inte detta är fallet blir konsumenten besviken på produkten.  
 
Hållbarhet  
Hur väl en produkt står sig i längden och håller i naturliga eller stressiga omständigheter, är 
ett värdefullt attribut hos vissa produkter. Kunden förväntar sig att produkten ska hålla länge. 
För att detta ska vara möjligt bör produkten inte befinna sig i en bransch som ständigt 
utvecklas teknologiskt. För sin hållbarhet är man som kund beredd att betala ett högre pris.  
 
Tillförlitlighet  
Köpare betalar i regel ett högre pris för en produkt som är tillförlitlig. Tillförlitlighet är ett 
mått på sannolikheten för att en produkt inte kommer att ha funktionsfel eller gå sönder inom 
en viss tid.  
 
Stil  
Stil beskriver en produkts utseende eller vilken känsla den ger konsumenten. En produkts stil 
har fördelen att den skapar en skillnad som är svår att kopiera. Men stilen behöver inte stå för 
hög prestanda. Paketering är ett stilvapen. 
 
Design: Den integrerande kraften  
När konkurrensen intensifieras är design en potentiell väg till differentiering och positionering 
för företagets produkter och tjänster42. I allt snabbföränderliga marknader är inte pris och 
teknologi tillräckliga som differentiering. Design är en faktor som ofta ger ett företag 
konkurrenskraft. Design skapar helheten av alla delar som konsumenten kräver av en produkts 
utseende och funktion. Alla delar som tidigare nämnts är parametrar av design. Designern 
måste fundera ut hur mycket man bör investera i form, funktioner, utveckling, prestanda, 
jämnhet i kvalitet, tillförlitlighet, hållbarhet och stil. För företaget bör en väldesignad produkt 
vara lätt att tillverka och distribuera. För konsumenten ska produkten vara snygg och lätt att 
använda43.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Kotler, P., “Design: A Powerful but neglected Strategic Tool”, Journal of Business Strategy (Fall 1984): s. 16 

– 21 
43 Kotler, P., (2003), s.321 
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3.4 Identitet 
 
Det gäller att hålla isär begreppen identitet och image. Identitet står för det tillvägagångssätt 
som ett företag använder sig av för att skapa sin identitet eller sin position för sig själv eller 
sin produkt. Image är hur allmänheten ser på företaget eller dess produkt. Image påverkas av 
många olika faktorer som står utanför företagets kontroll 44.  
 
 

 
 
 
Modell 1. Egen modell. 
 
Ett varumärkes identitet består av en kärnidentitet och en utvidgad identitet. Kärnidentiteten 
är varumärkets tidlösa grunddrag. Den är central för varumärkets mening och framgång. 
Kärnidentiteten innehåller de associationer som är konstanta oavsett varumärkets utveckling. 
Kärnidentiteten är varumärkets själ och de fundamentala värderingar och värden som driver 
varumärket. Vad organisationen står för är också en del av kärnidentiteten45.  
 
Den utvidgade identiteten inkluderar de element som står för varumärkets struktur och helhet. 
Den fyller i detaljer som hjälper till att visa vad varumärket står för. Den utvidgade identiteten 
innehåller också viktiga delar i varumärkets marknadsföringsprogram. I vissa fall utgör själva 
produkten en del av den utvidgade identiteten. Varumärkets personlighet visas i den utvidgade 
identiteten46.  

                                                 
44 Ibid. 
45 Aaker, Building strong brands, (1991) 
46  Aaker, Building strong brands, (1991) 
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Modell 2. The Identity Structure, Aaker, Building strong brands, sid. 86 
 
Identiteten består vidare av det kärnmeddelande varumärket förmedlar. Detta kärnmeddelande 
och den bild som företaget projicerar utåt, genom visuella igenkänningssymboler som till 
exempel varumärkets logga, måste vara förenliga med varandra47.  
 
För att en identitet ska fungera behöver den integreras i alla delar av organisationen. Den ska 
finnas med i annonserna, i produktkatalogen, i utformningen av förpackningen, på visitkortet 
etc. Företagets berättelse, känsla och påstående uttrycks i symboler, färger och slogans, 
atmosfären, det fysiska rummet och genom de anställdas beteende48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Kapferer, J-N, (1997), Strategic Brand Management- Creating and Sustaining Brand Equity 
48 Kotler, P. (2003), sid 326 
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3.5 Modell: tillämpning av teori 
 
De frågor jag ska försöka besvara med hjälp av teorierna är följande: Hur ser Areas kärn – och 
utvidgade identitet ut? Hur ser marknaden ut? Vilken position har Area? Hur viktig är den 
skandinaviska modernismen som differens? Vilka parametrar av produkten är skandinavisk? 
Nedan visas hur begreppen positionering, differentiering och identitet har en 
kretsloppsliknande påverkan på varandra. Identiteten bidrar till vilken position företaget intar, 
positionen påverkar hur man differentierar sig och differentieringen visar och påverkar i sin 
tur företagets identitet osv. 
 
 

 
 
 
Modell 3. Kretsloppet.
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4. SKANDINAVISK MODERNISM  
 
För att förstå hur den skandinaviska modernismen kommit till så kommer detta kapitel börja 
med en förklaring av den historiska tiden i början av 1900 –talet. Vidare kommer en 
beskrivning över vad som hände internationellt och i Sverige under denna tid. Efter det 
kommer en kort förklaring av begreppen modernism, ”Scandinavian design” och ”Swedish 
modern”. Sist i kapitlet en beskrivning av modernismens comeback under 1990 –talet och en 
sammanfattning av vad skandinavisk modernism står för.  
 
4.1 En ny tid 
 
1900 – talet inleds med en stark tro på att framtidens miljöer och ting ska skapa lyckligare och 
jämlikare människor. En liten grupp ledande arkitekter, formgivare, konstnärer och skribenter 
med förgreningar i Europa och USA bär samma dröm om en bättre tillvaro för alla49. De sätter 
igång en rörelse som leder till modernismens maskinestetik anpassad till nya idéer om 
standardisering. Denna maskinestetik hade avsikten att få möblerna att se maskingjorda ut, 
även om de egentligen var omsorgsfulla hantverk och arbetskrävande att tillverka50.  
 
 Ifrån Världsutställningen 1900 i Paris rapporterar Svenska Slöjdföreningens sekreterare Erik 
G. Folcker sina intryck: ”Den moderna stilen kommer från England och den har spridit sig till 
alla civiliserade länder.” Kritik riktas mot gamla stilar och dekorationens övermått genom 
enkelhet och renhet i form och ornamentik. Man ska framhäva materialet, träet eller 
järnsmidet. Den internationella stilen art nouveau gör inte bara upp med historiserande former 
utan skapar också grunden till 1900 –talets modernism51.  
 
I Wien 1908 skriver Adolf Loos en artikel med rubriken ”Ornament och brott”. I den skriver 
han; ”Gråt inte. Det är vår tids storhet att inte frambringa ornament. Då ornament inte 
längre hänger organiskt samman med vår kultur, inte längre är uttryck för vår kultur.” 
 Detta blir en pamflett för funktionalisternas strävan att göra upp med de flesta traditionella 
mönster52.  
 
Den nya estetikens efterföljare drömmer om att den borgerliga världen ska vädras ut från 
antimakasser, tofsar och tunga sammetsdraperier. Idéerna kommer som sagt ifrån England där 
John Ruskin, författare och debattör, hyllat hantverket och de naturliga och sanna materialen. 
Poeten och socialisten William Morris predikar om hantverkets betydelse för den konstnärligt 
skapandeprocessen, men är till skillnad från Ruskin inte motståndare till maskinen53.  
 
I Tyskland tar arkitekten Hermann Muthesius initiativ till att bilda Deutscher Werkbund 1907 
med programmet att ”förädla” det industriella arbetet genom att tillföra den konstnärlig 
kvalitet. Standardisering är en viktig punkt och ses som ett verktyg för att utveckla 
distributionsvänliga möbler, levererade som lösa komponenter som brukaren själv får sätta 
ihop. Detta är embryot till de platta paketen som 50 år senare blir IKEA’s affärsidé. I kretsen 

                                                 
49 Hedqvist, H., (2002), s.10 
50  Bingham, N & Weaving, (2000), A Modern Retro – möblera med moderna antikviteter, s. 14 
51 Ibid., s.13 
52 Ibid., s.24 
53 Hedqvist, H., (2002), s.12 
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ingår bland annat Peter Behrens, Henry van de Velde, Joseph Olbrich och Bruno Paul. 
Elektroindustrin AEG anställer arkitekten och konstnären Peter Behrens, och det blir 
inledningen till ett epokgörande samarbete. Inom ett par år ansvarar Behrens för hela 
företagets nya moderna designprofil – från produkter, reklammaterial och inredning av 
butiker till att rita fabrikens byggnader och direktionens porslinsservis. Detta är det tidigaste 
exemplet på design management. Företaget använder designen som kommunikation och 
konkurrensmedel54. 
 
4.2 Vad pågår i Sverige 
 
I Sverige under början av 1900 – talet kämpade Svenska Slöjdföreningen med att höja 
standarden i de svenska folkhemmen genom att framhålla god design i vardagen. Behovet var 
enormt – majoriteten bodde trångt och ohygieniskt. Även om Svenska Slöjdföreningen funnits 
sedan 1845 så hade de fått en ny social roll i och med att människorna började flytta från 
landsbygden in till städerna. Man såg stor potential i att industrin kunde hjälpa till att skapa 
den nya välfärden, då konsthantverket sågs som alltför exklusivt. 1919 publicerar de sin första 
propagandapublikation Vackrare vardagsvara av Gregor Paulsson. Rubriken kommer att bli 
en av 1900 –talets mest slitstarka slogan. Denna vackrare vardagsvara som propageras är en 
maskintillverkad produkt som i allmänhet är billigare än en handgjord. Den moderna stilen 
passar behovet för ett mer hygieniskt hem. En mer avskalad form gör ett betydligt mer renligt 
intryck, säger Paulsson55.  
 
Svenska tekniska innovationer bidrar också till en ökad optimism. Ellen Key skriver i 
tidskriften Sveas första nummer på 1900 – talet: ”… Maskinarbetet skall spara 
människoarbetet, men icke som nu till fördel för de få, utan till lycka för alla, vilka sålunda 
erhålla möjligheter till vila och njutning, till full kulturordning och fritt skapande.” Med nya 
industrier, till exempel AGA, Alfa – Laval, ASEA och SKF så tillverkas produkter för 
marknader även utanför Sveriges gränser. Landet går ifrån att ha varit en råvaruleverantör till 
att också börja sälja produkter och blir ett industriland56. Konstnärer ska nu komma att 
samarbeta med industrierna, men vid denna tidpunkt, runt 1914, visar fabrikerna en viss 
skepsis. Man är rädd att fördyra varorna och väljer för säkerhets skull konstnärer med 
kommersiell erfarenhet. Till exempel engagerar Gustavsberg konstnären Willhelm Kåge pga. 
sina tidigare reklamaffischer57. 
 

                                                 
54 Hedqvist, H., (2002), s. 25 
55 Ibid., s. 36 ff. 
56 Ibid., s.10 
57 Ibid., s.30 
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Efter första världskriget förändras klimatet både socialt och kulturellt. Kvinnor får rösträtt 
1921 och samhället börjar engagera sig i bostadsbyggandet. Ellen Key skriver: ”den sanna 
människan ska forma sitt liv efter skönhet”. Stolar som fyller sin funktion och samtidigt 
genom sin goda utformning i ärliga material bidrar till hemmets trivsel. Hon inspireras av 
Ruskin och Morris och vänder sig mot kapitalets ”dödande” av den skapande processen; mot 
det monotona industriarbetet och att ansvarslöst låta maskinen spotta ur sig produkter utan 
estetiskt värde. Stilkopior av möbler från tidigare århundraden var: ”Avskyvärt!” Hon menade 
att man med enkla medel kunde nå de vackra och att skönhet inte var en fråga om lyx. Hon 
var övertygad om att vackrare hem skulle göra människor harmoniska och lyckligare. 
Definitionen på god smak var för henne ärlighet58. 
 
 
4.3 Begreppet modernism 
 
Det modernistiska formspråket ses genom främst arkitektur men har även genererat produkter 
inom många områden, som till exempel glas, keramik, möbler, mattor, textilier och tapeter. 
Utseendet karaktäriseras genom rena, geometriska former, användning av moderna material, 
såsom kromat stål och glas, enkla ytor artikulerade genom abstrakt manipulation av ljus och 
skugga. Användandet av färger var ofta avhållsamt, med tyngdpunkten på vitt, off-white, grå 
och svart. Alla de modernistiska dragen symboliserade livet på 1900 –talet och de möjligheter 
som moderna material och de nya tillverkningsprocesserna givit. Modernismens kanske 
största slagord ”form följer funktion” var dock mer symbolisk än bokstavlig59.  
 
4.4 ”Scandinavian design” 
 
Medan de flesta länder låg i krig under början av 1900 –talet så kunde Skandinavien utveckla 
sin egen modernism. Det fanns mer utrymme för uttrycksfullhet och progress60.  
Den samlade identiteten för Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige har ofta beskrivits 
som ett ”tredje sätt” inom modernismen. Det uttrycktes genom en stark tradition av social 
demokrati som balanserade mellan kapitalism och kommunism61. Den skandinaviska 
designen är en framgångsrik anpassning av utländska traditioner, försiktigt tillförda den 
nationella styrkan: mänsklig modernism. Länderna delar samma ideologi, en ambition att 
uppnå produkter av god kvalitet och en tro på ett demokratiskt hushåll, där porslin, textilier 
och glas spelar en avgörande roll. Skönhet förknippas med organiska former och naturliga 
material62.  
 

                                                 
58 Hedqvist, H., (2002), s.12 
59 Woodham, J. M., (1997), s.35 
60  Ibid., s. 34 
61 Ibid., s. 42 
62  Ibid., s.44 
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På 50 –talet blev begreppet ”Scandinavian design” välkänt över världen och med hjälp av 
utställningar i framförallt Nordamerika stärktes identiteten ytterligare. De gemensamma 
nämnarna för Skandinavisk design blev hantverket, det naturliga materialet och respekten för 
individuell kreativitet63. Kända designers var finska Alvar Aalto och danska Arne Jacobsen.  
Kritik om att den Skandinaviska designen var ”över – seriös” och inskränkt riktades dock 
ifrån andra grupper som exempelvis popkulturen64.   
 
4.5 ”Swedish modern” 
 
På Parisutställningen 1925 lyckades Sverige göra ett internationellt genombrott som en 
framträdande nation inom design. Svenskarna kammar hem en mängd guldmedaljer65. 
Ett kännetecken var just att man kombinerade modern design med ett slags socialt budskap. 
Men i Sverige rådde oenighet. Funktionalisterna (som modernisterna kallades i Sverige) var 
framtidsoptimister och tyckte att förändringar var till det bättre, medan traditionalisterna 
oroade sig över att klassiska kunskaper äventyras och att kulturarvet skulle komma att 
försvinna66. En debatt mellan funktionalisterna och traditionalisterna gjorde att den design 
som kom att kallas ”Swedish modern” mer blev en blandning av moderna och traditionella 
former. Här spelade naturliga material också självklart en viktig roll och tolkandet av 
modernismen blev mänskligare, precis som för den samlade skandinaviska stilen67.  
 
I katalogen till The Swedish textiles today från 1958 ges dessa ord som en introduktion till 
besökaren: 
 

“Contemporary Swedish design is modern in every sence of the word, 
but it has its roots in a strong tradition. The essense of this tradition is 
perhaps an attitude towards the object that form our daily 
environment: 
an awareness of them, a deisre to take care of them and keep them 
beautiful. This attitude is reflected in traditional crafts as well as in 
modern design, and we belive that, now as formerly, an attractive 
environment is essential to a well- intergrated and active life”68. 

 
 
Förutom den målande beskrivningen ovan talades det i Design in Scandinavias 
utställningskatalog om de ekonomiska svårigheterna skandinaverna genomlidit där 
självförsörjning var nödvändig fram till samtiden och att befolkningen genom dessa 
svårigheter förnekat känslan för form, kvalitet och material. Den fattigdom det talas om var 
ett försök att lyfta fram det kärva, enkla livet som satt sina spår i de formade alstren. 

                                                 
63 Woodham, J. M., (1997), s.56-57 
64 Aynsley, J., (1993), Nationalism and Internationalism, s. 44 
65 Hedqvist, H., (2002) s.43 
66 Woodham, J.M., (1997), s.59 
67  Ibid. 
68 Ur utställningskatalogen till The Swedish textiles today (1958) 
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Fattigdomen innebar inte avsaknad av mat utan snarare avsaknad av dyrbara, ickefunktionella 
dekorationer69. 
 
Detta kan jämföras med 1997 års version av utställningskatalogen Swedish Good Design’s 
uttalande: 

 
”The long dark winters and often harsh climate have forced 
scandinavians to spend a great part of the life indoors. Because of this 
they have also developed a special appreciation of light and nature. 
These conditions in combination with the heritage of extreme poverty 
in the 19th century have contributed to giving the Swedish people a 
special relationship with and care for objects, tools, furniture and 
craft.” 70 

 
Det är tydligt att synen på vad svensk design är har förblivit densamma över åren.  
 
4.6 Modernismens comeback 
 
Efter några årtionden av uppror från modernismens strikta former så får modernismen ett 
uppsving på 90-talet. Decenniet inleds med en ekonomisk kris i världen. Baksmällan efter 80 
–talets köpfest tar några år att reparera. Det tillkommer en ny medvetenhet om att 
industriproduktionen och våra livsstilar i västvärlden måste anpassas till en hållbar utveckling 
för att värna om naturen. Minimalism ersätter nu eran av maffiga dekorativa gester som under 
de senaste åren varit populär. Designers blir mer lyhörda för den publik som bejakar visuellt 
lugn, avskalad estetik och respekt för individens behov av integritet i en värld full av 
bildfloder och högljudda kommersiella budskap71.  
 
4.7 Ökat intresse för design 
 
Det internationella intresset för design ökar dessutom fram till millenniumskiftet. Den unga 
svenska designen får också en del av kakan. Svenska regeringen beslutar att 2001 ska bli en 
arkitektur – och - designår vilket sammanfaller med ett resultat av de senaste tio årens arbete 
om att vidga intresset för design. Men samtidigt hörs röster och kritik över den bild som den 
samtida designen avspeglar. Författarna till boken Svensk smak. Myter om den moderna 
formen Zandra Ahl och Emma Olsson menar att det finns en brist på förklaringar till vilka 
kriterier som skapar god form. De ser en oroande koppling mellan god form, god smak och 
god moral. Det som premieras är rent, enkelt, funktionellt och blont72.  
 
4.8 Sammanfattning: skandinavisk modern design 
 
Det som sammanfattningsvis förknippas med skandinavisk modernism är; god kvalitet, 
organiska former, socialt budskap, hantverk, mänsklighet, demokrati, en mix av traditionalism 
och funktionalism, naturliga material och en anpassning av utländska traditioner. 

                                                 
69  Hedström, S., (2001), Svensk form 
70 Ur utställnigskatalogen till Swedish Good Design (1997) 
71  Hedqvist, H., (2002), s.202 
72 Ibid. 
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5. AREA 
 
Nedan följer en introduktion till företaget Area. Den korta presentationen är en allmän 
beskrivning av Area och vilka produkter som Area designar och säljer. Den beskriver även 
hur företaget grundades och om Areas affärsidé. Vidare skildras Areas storlek och vilken 
prisklass produkterna ligger i. Sist i avsnittet tas Areas organisationsstruktur upp. Nästa del 
handlar om Areas grundare Anki Spets, om hur de anställda uppfattar henne och om hur hon 
figurerar i marknadsföringen. Efter det kommer ett avsnitt om företagets filosofi och design 
där även bilder ifrån Areas vårkollektion 2007 visas. Sista avsnittet handlar om vem som 
köper Areas produkter och är uppdelad i två delar; kund och användare.  
 
5.1 Kort presentation 
 
Area är ett New York-företag som designar och säljer mest lakan och sängtillbehör såsom 
överkast, filtar och prydnadskuddar. Area grundades 1990 av svenska textildesignern Anki 
Spets och från början hade de heminredningsprodukter från olika ytor i hemmet, därav 
namnet Area (=yta73).  
 
Stilen bygger på den skandinaviska traditionen om god design i vardagen. Areas affärsidé 
bygger på originell design, naturliga material och tidlös skönhet och komfort74. Företaget 
vänder sig till den amerikanska marknaden, men säljer även i Canada och till Internetbaserade 
företag. Area har även en egen hemsida där man kan köpa deras produkter. Areas omsättning 
ligger på runt 2,5-3 miljoner dollar och är ett relativt litet företag i amerikanska mått. Area har 
produkter som riktar sig till vuxna, äldre barn och spädbarn.  
 
Produkterna består av tyger av hög kvalitet (200 ”thread counts”) och placerar sig därigenom 
bland de lite luxuösare märkena. Men Anki Spets tycker att det ibland hamnar lite för mycket 
fokus på vilken thread count produkterna har. Hon säger att kvalitet inte bara har att göra med 
thread count och att det är lätt att stirra sig blind på det. Areas kvalitet är hög men inte 
överlägsen. Det finns tankar på att kanske höja kvalitén i det här fallet ”thread counts”, för att 
kanske kunna ta ut högre priser och kunna konkurrera med de mer traditionella ”lyxmärkena”.  
 
Prisexempel för ett queensized påslakan är runt 200 US dollar (ca 1400 SEK), två örngott för 
runt 40 US dollar (ca 280 SEK) och ett underlakan runt 100 US dollar (ca 700 SEK)75. 
 
Företaget har haft en stor personalomsättning under den senaste tiden och därför har antalet 
anställda förändrats under den tid då jag genomfört min studie. Just nu är antalet nere i 5 
stycken inklusive Anki Spets, men två nya är på väg att anställas, då två andra precis slutat. 
Organisationens struktur är sådan att Anki Spets designar allting själv. Hon har hjälp av en 
designassistent som bland annat har hand om Areas hemsida i utformning och upplägg. Andra 
arbetsområden är säljare och marknadsföring, lagerpersonal, ekonomi och administration, 
kundservice och produktionsansvarig.  
 
 

                                                 
73 Nordstedts Akademiska Förlag, (2005) Engelsk-svenska Svensk-engelska ordboken 
74  www.areahome.com 
75  www.roomandboard.com 
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Modell 4. Organisationsschema för Area 
 
5.2 Anki Spets  
 
På Areas hemsida kan man läsa om Anki Spets och företaget Area. Så här har Area valt att 
beskriva henne: 
 

“Born in a small Swedish fishing village, Anki Spets completed her 
design education in Stockholm, where she first developed her passion 
for textiles, and embarked on a successful fashion-design career.” 76 

 
 
Över tiden blev hon trött på modeindustrins ständigt föränderliga trender och ville göra 
produkter som är mer långlivade. På hemsidan beskrivs även hur hennes svenska ursprung 
fick henne att se en eventuell möjlighet: 

 
”In the late 1980's, Anki moved to New York City, where she began 
working as a textile surface designer. Anki was quick to discern a 
difference between American and Swedish “style” for sleep. She saw 
a void of relaxed, sophisticated modern style in the American home 
industry, which was then very limited - dominated by traditional 
florals, plaids and frills. She was eager to bring her fresh, 
Scandinavian design perspective to the marketplace, and—
anticipating that fashion for the home would be "the next big thing"—
she started Area in 1990.”77 

 

                                                 
76  www.areahome.com 
77 www.areahome.com 
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De anställda som jag pratade med tycker att Anki Spets driver företaget på ett ovanligt sätt.  
En av de anställda säger: 
 

” It’s very equal here. It seems like there no higher position or lower 
position. It’s kind of like a one pull, one effort.” 
 

De flesta känner sig också uppskattade och att arbetet är mer självständigt, avslappnat och 
otraditionellt än andra företag. Anki Spets berättar för mig att hon tycker amerikaner över lag 
har större respekt för sina chefer än svenskar. Anki Spets beskrivs också själv av anställda 
som rak och ärlig.  
 
Anki Spets tar även in svenska traditioner i företaget, när jag var där fick varje anställd en 
semla vid lunchtid. Detta på grund av att var det ”fettisdagen”, en svensk tradition som är en 
dag då många svenskar äter den traditionella efterrätten semla.  
 
 
5.3 Filosofi och design 
 
Area framställer sig själva som ett litet oberoende företag som omfamnar individualitet och 
skapar produkter som ska passa in i en modern livsstil. På bland annat hemsidan står det att 
Area vill fortsätta den skandinaviska traditionen att göra god design för varje dag.  
 
Area trycker på tre nyckelord: Originalitet, kvalitet och funktionalitet. De tre nyckelorden står 
med i alla sammanhang där Area marknadsför sig själv och sina produkter. En annan viktig 
del är att man ska som kund och användare ska kunna mixa och matcha som man själv vill ur 
Areas sortiment. 
 
Här nedanför visas tre exempel på ”Area-design”, bilderna är tagna ifrån Areas hemsida78: 

 
 

 
 

                                                 
78 www.areahome.com 
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Ur Areas vårkollektion 2007: från topp design av Areas ordinarie sortiment, följt av bild ur ”twin” sortimentet 
som är designat till barn och ungdomar, sista bilden föreställer en del utav babykollektionen. 
 
 
5.4 Vilka köper Areas produkter? 
 
Area säljer för det mesta via ett annat företag sina produkter vidare till den slutliga 
användaren. Här kommer en presentation av Areas kunder och användare.  
 
5.4.1 Areas kunder 
 
Flertalet utav Areas kunder är möbelföretag, men Area säljer även sina produkter till 
designaffärer. Många av de större möbelföretagskunderna har kommit till genom att de 
började köpa in små mängder av Areas produkter. På så sätt upptäcker dem ifall att deras 
kunder tycker lakanen är snygga. Areas absolut största kund heter Room & Board, och dem 
började också bara genom att köpa några av produkterna i olika mönster. Area säljer dock inte 
mycket till de traditionella lakansaffärerna. Anledningen är att Areas produkter fortfarande är 
så pass alternativa, säger Anki Spets.  
Så här säger Anki Spets om Areas kunder: 
 

”Det har mer vuxit fram under arbetet och under åren att jag känner, 
och det kanske jag får äta upp nästa månad, men att jag inte vill sälja 
till riktigt stora företag. ” 
 
” ... vi säljer inte till större firmor som saknar integritet. Typ kopierar 
och betalar dåliga löner har utförsäljningar ….” 
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Vidare berättar hon att det alltid är bäst att jobba med sådana där man åtminstone träffar den 
andra ägaren eftersom Area är ett litet företag som är tämligen utsatta. Den personliga 
kontakten är också viktig. Man får enligt Anki Spets inte vara nonchalant utan jobba på sina 
kundrelationer. Jag tror att Amerika alltid haft den inställningen, säger hon. 
 
5.4.2 Areas slutanvändare  
 
Slutanvändaren är på grund av priset definierad till välutbildade mellan 30-50 år, men Anki 
Spets nämner att egentligen har dem ingen speciell målgrupp. Vidare berättar hon att det är 
många personer som precis köpt sitt första hem, för många första inköpet som par gör 
tillsammans och även många män som handlar själva. Det finns ingen annan kollektion som 
är så avsaknad av feminin dominans i sin estetik, säger Anki Spets. En av de anställda 
beskriver Areas användare så här: 
 

“"The Smart Consumer"  A smart consumer is sensible, they like 
quality and good design.  They trust their own eye and can feel for 
themselves whether something is of quality.  You cannot sell a smart 
consumer anything.  They do not purchase items because it's 
expensive or because it is from a high-end brand name.  Other 
consumers of ours... people with interest in just "design".  By this I 
mean that some like the look of area bedding, but might not 
understand quality yet.  It is purely based on visual. “ 

 
I en marknadsanalys som gjordes för ett par år sedan så frågades några av Areas kunder och 
enligt “Area – a brief analysis of market, business and marketing opportunities” (Rie 
Norregaard, 2003, se bilaga 3) så är användaren ”value-minded” och ser design som kvalitet 
snarare än thread count och som vill ha något lite unikt. 
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6. VILKEN ROLL SPELAR DEN SKANDINAVISKA 
MODERNISMEN FÖR AREA? 
 
Det som förknippas med skandinavisk modernism är alltså; god kvalitet, organiska former, 
socialt budskap, hantverk, mänsklighet, demokrati, naturliga material och började som en 
anpassning av utländska traditioner. Swedish modern, som del av begreppet skandinavisk 
modernism, är också en blandning av tradition och funktion79.  
 
6.1 Betydelsen i Areas marknadsföring och för dem som köper och 
använder Areas produkter 
 
6.1.1 Positionering   
 
När Anki Spets startade Area i slutet av 80 –talet fanns det, enligt henne, inte någon bredd 
inom bäddtextilindustrin i USA. Hon märkte att stilen i det amerikanska sovrummet var 
väldigt annorlunda än den skandinaviska – den var blommig, hade krusiduller och rutor. 
Stilen var något pretentiös och formell. Anki Spets såg en möjlighet att ta fram en fräsch ny 
look inom heminredningsbranschen – en mer avslappnad stil med komfort som en viktig 
egenskap. Man kan säga att Area därigenom hittade en ledig position med en produkt som 
skiljde sig från sina konkurrenter och skapade något unikt för branschen.80 Även en av Areas 
anställda beskriver den vanlige amerikanens smak på liknande sätt: 

 
”Good Taste for an average American I would say is... anything 
expensive that represents how much they  are worth!  I think most 
Americans don't know what good taste or good design.  They rely 
heavily on others and pricing to tell them what is good.  So any thing 
expensive -must be good.  That's why in America they are so prone to 
buy labels, Gucci, Versace, Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren, 
Calvin Klein. “ 

 
Hon fortsätter dock med att säga att det även finns många som är intresserade av design. Idag 
säger bland annat en av de anställda att Area ligger mellan unga trendiga designmärken och 
de allra lyxigaste mer traditionella märkena från Italien m.m. Prisnivån är som de trendiga, det 
vill säga lite lägre än de allra lyxigaste, medan designmässigt ligger Area bland lyxmärkena. 
De konkurrenter som nämns är bland annat Dwell, Inhabit och Amenity, alla med ung trendig 
samtida design. En annan av de anställda beskriver hur den uppfattar Areas styrkor och 
svagheter i konkurrensen: 
 

” Strength is that Area is fairly well known amongst certain design  
saavy people, weakness is that there's not enough marketing to take  
advantage of this and further promote the brand to consumers.  There  
are more competitors now than when area started who are promoting  
themselves and gaining market share.” 

                                                 
79  Se tidigare avsnitt om Svensk Modernism: Sammanfattning 
80 http://blog.designpublic.com/2005/06/29/interview‐with‐anki‐spets‐founder‐of‐area/: 
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I analysen från 2003 (bilaga 3) har däremot tyngden på de lyxigare märkena. Alla konkurrerar 
med lyx, tradition av hantverk, arv (Europa, kvalitet, design). Bland lyxmärkena hittar vi 
bland annat italienska Signoria di Firenze och Frette, vilka har en prisklass som i vissa fall är 
dubbla Areas81.  För att tydliggöra vilken position Area idag har så visas nedan ett 
positioneringsschema med Area och två utav Areas konkurrenter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 5. Positioneringsschema. Kotler (2003) Marketing Management.. 
 
Som företag ska man välja en märkesfördel och hålla fast vid den82. I Areas fall kanske 
märkesfördelen ”bästa värdet” stämmer bäst in. Som kund får man mycket design och kvalitet 
för pengarna.  
 
6.1.2 Differentiering  
 
Differentiering som tidigare nämnt innebär att den produkt eller service som företaget 
erbjuder skiljer sig från sina konkurrenter och därför skapar något som är unikt i branschen83. 
 
Vi tittar först på relevansen, dvs. om differensen ger en högt värderad fördel till en tillräckligt 
stor köpargrupp. På frågan vad som är viktigast för kunden; att Area är ett New York –företag 
eller den skandinaviska grundfilosofin svarar Anki Spets att New York –anknytningen 
troligtvis är viktigare för kunden. En utav de anställda fick samma fråga och svarade tvärtom.  
I marknadsanalysen från 2003 (se bilaga 3) tillfrågades sex utav de företag som handlar utav 
Area. På frågan om vad svensk design betyder så svarade de flesta utav de tillfrågade 
kunderna att det betyder modern/modernistisk – inte trendig. Den har en ren, lugn, naturlig 
design med dova färger. Det är en omtänksam och klassisk tradition av design. Areas största 
kund Room & Board svarade att svensk design står för en ”designlook”, dova färger, modern 

                                                 
81  www.frette.com 
82 Rosser Reeves, Reality in Advertising (New York: Alfred A. Knopf, 1960) 
83 Kotler, P., (2003), s. 315 
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och ren, inte Marimekko utan mer sofistikerat, en brygga mellan det klassiska och moderna.  
Två kunder kunde ingenting om svensk design och en utav dem svarade att det betyder 
holländsk.  
 
På frågan vad som skiljer svensk och amerikansk modernism åt så svarar Anki Spets:  
 

”… hur modernismen har utvecklats är ju olika i Sverige har det fortsatt med 
en mer praktiskt modernistisk attityd och inspiration medan här är det ju lite 
mer glamour o överdåd och extra large som gäller så modernismen har inte 
lika stort fotfäste här som i Skandinavien”.  

 
De två företag Room & Board (Areas största kund) och ABC som jag tittat på som säljer 
Areas produkter vidare till slutkonsument nämner ingenting om att Areas design är 
skandinavisk på deras respektive hemsida. Vid besök på varuhuset ABC hade säljaren inte 
några kunskaper om den skandinaviska tradition som Area bygger sin design på. På frågan 
om stilen på Areas design var skandinavisk svarade hon att hon inte visste. Hon sa att Area 
troligtvis var europeisk, men att hon var säker på att den inte kom ifrån Skandinavien.  
 
På Room & Boards hemsida och i dess produktkatalog beskrivs Anki Spets som en New York 
– designer. Produkterna beskrivs som lakan i färger och mönster som är enkla att mixa för att 
skapa sin egen unika stil. Naturliga material som linne och bomull erbjuder ”everyday 
luxury”.  
 
Inspirationen till sin design hittar Anki Spets bland annat i färgerna och formerna av det 
svenska landskapet och havskusten, säger hon i en intervju för en återförsäljare/kund. Just 
detta uttalande är ett exempel på hur Area faktiskt använder sig av det svenska för att göra 
varumärket mer unikt och ge särprägel. Detta påminner också om vad Ellen Key skrev om att 
den svenska identiteten är djupt rotad i naturen och i vårt kulturarv. När Area kom upp på 
marknaden var de ensamma om denna typ av design. Nu har konkurrensen ökat, men det finns 
fortfarande inget annat företag som använder sig av den skandinaviska moderna designen i 
bäddtextilbranschen i den prisklass och till den målgrupp som Area vänder sig till.  Av de 
övriga konkurrenterna som de anställda på Area kallar de ”unga och trendiga” så står de mer 
för en trendig samtida design än en design med modernism som utgångspunkt.  
 
Areas design är stark på så sätt att den bygger på en tradition som är speciell. Den kan 
självklart kopieras och har enligt Anki redan blivit kopierad av konkurrenten Dwell. Dock 
menar Anki Spets att Dwell saknar den djupa förståelse för den moderna designen som Area 
har, vilket gör att kopieringen blir rent ytlig.  
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6.1.3 Produktdifferentiering 
 
Hur fungerar skandinavisk modern design som produktdifferentiering? I vilka utav 
parametrarna såsom form, egenskaper, produktkvalitet, jämnhet i kvalitet, hållbarhet, 
tillförlitlighet, stil och design84 kan återkopplas helt eller delvis till den moderna 
skandinaviska designen?  
 
Area differentierar sin produkt med hjälp av skandinaviska modernism främst i form, 
hållbarhet, stil och design.  
 
Om man börjar med form så har Area ett sobert formspråk som bygger på den skandinaviska 
traditionen god design i vardagen.  
 
Hållbarheten kan appliceras på både designen och kvalitén. I Areas fall handlar det främst 
om att designen är tidlös, men har även hög thread count (200). 
 
Stilen skiljer sig från den traditionellt amerikanska och den italienska genom att vara mer 
avskalad, mindre glamourös, en ”vardagligare” design med hög kvalitet.  
 
För Anki Spets är det viktigt att designen fungerar inte bara ser bra ut. Detta kan ställas i 
relation till modernismens form följer funktion. Hon vill inte heller diktera en specifik stil utan 
vill att kunden ska skapa sin egen. Areas design beskriver hon som omtänksam, vacker och 
praktisk85. Här finns en koppling till den mänskligare skandinaviska modernismen. Designen 
är den integrerande kraften som kopplar ihop de ovanstående parametrarna. Om man tittar på 
parametern egenskaper så är anledningen till att Areas produkter ska vara lättskötta att den 
just bygger på modernismens form följer funktion.  
 
Men Area har även gjort anpassningar till den amerikanska marknaden. Amerikanerna är vana 
med mer tyg och ”grejer” i sängen, säger Anki Spets och eftersom det är bra för försäljningen 
så har Areas produkter anpassat sig till denna amerikanska vana. Genom att gå ifrån det 
minimalistiska tänkandet överger man lite av grundtanken med den moderna designen.  
 

                                                 
84 Ibid., s. 215 
85 ihttp://blog.designpublic.com/2005/06/29/interview‐with‐anki‐spets‐founder‐of‐area/: 

 



 

  34

6.2 Som identitetsskapande  
 
6.2.1 Kärnan – själen och grundvärden 
 
Kärnidentiteten är varumärkets tidlösa grunddrag. Den är central för varumärkets mening och 
framgång. Kärnidentiteten innehåller de associationer som är konstanta oavsett varumärkets 
utveckling. Kärnidentiteten är varumärkets själ och de fundamentala värderingar och värden 
som driver varumärket. Vad organisationen står för är också en del av kärnidentiteten86.  
 
Om den skandinaviska modernismen är en del utav Areas kärnidentitet skall nedan analyseras. 
Vi börjar med att titta på varumärket Areas tidlösa grunddrag. Är den skandinaviska 
modernismen central för varumärkets mening och framgång? 
 
Först tittar vi på vad den har för roll som influens och anledning att starta Area. Anki Spets 
berättar i en intervju med Designpublic (ett företag som säljer Area, se bilaga 5) att hon 
influerats av svensk modern arkitektur från hennes barndom under 60 –talet och tyger från 
samma era, men också 20-talets art nouveau och art deco. Anki Spets refererar till Herman 
Millers katalog 1952 då George Nelson skrev att företagets design är menat att vara en 
permanent kollektion, i den mening att den inte ska påverkas av ständigt skiftande trender. 
Detta är något som tilltalar henne och Areas kollektioner ska vara aktuella men inte följa 
någon trend.  
 
Samtidigt säger Anki Spets i en intervju med mig att Area brukar vara först med en trend och 
att det har lett till att kunderna inte varit med. I och med att kunderna är ”sena” så har Area 
tröttnat och redan gjort något annat nytt istället. Hon har lärt sig att anpassa sig mer efter 
kunden och refererar här till sin babykollektion som säljer väldigt bra, men är mer traditionell 
i sin formgivning. Anki Spets har varit tvungen att anpassa sina kollektioner efter kundens 
förmåga något ofrivilligt. På Areas hemsida står det även som nämnt i kapitel 5 att när Anki 
Spets flyttade till New York i slutet av 80 –talet så såg hon en saknad av avslappnad, 
sofistikerad modern stil i den amerikanska heminredningsbranschen. Hon såg en stor skillnad 
mellan amerikansk och svensk stil. Den amerikanska marknaden dominerades av traditionella 
mönster såsom blommor och rutor och mycket ”krusiduller”. Hon ville föra in sitt 
skandinaviska designperspektiv till marknaden.  
 
De associationer som är kopplade till Area beror på vem man frågar. Endast en utav de sex 
tillfrågade anställda svarade att Area står för skandinavisk design. Areas varumärke associeras 
däremot med en unik design. Frågar man de företag som köper Areas produkter så associeras 
varumärket med bra ”värde” (great value), att man kan mixa and matcha produkterna, ren 
modern design som attraherar män. Anki Spets framhåller främst konceptet ”everyday 
luxury”, vilket innehåller de värden som de anställda och kunderna tar upp.  
 
Den skandinaviska modernismen är en del utav varumärkets själ och de fundamentala 
värderingar som företaget står för. De anställda upplever en skillnad att arbeta hos Area. De 
flesta fick höra om företaget genom någon bekant och arbetar på Area för att det har ett bra 
rykte, bra design, intressant företag och inspirerande ledning. Anki Spets tycker själv att den 
hennes svenska ursprung och modernistiska design påverkar flera andra delar än den fysiska 
produkten i företaget. Hon nämner förpackningen, kontoret, arbetsmiljön och deras informella 

                                                 
86 Aaker, Building strong brands, (1991) 
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stil. Areas kontor, är vitt och ljust med mycket rymd. Kunder bjuds in ibland till kontoret där 
ett showroom finns. Kontoret har en modern arkitektur, med stora fönster, högt i tak och vita 
väggar. Arbetsklimatet är avslappnat och otraditionellt enligt majoriteten av de anställda. 
 
På frågan om Anki Spets har inspirerats av Svenska Slöjdföreningens ”vackrare vardagsvara” 
när du skapade konceptet ”everyday luxury” så svarar hon: 
 

” … inte direkt(,) indirekt har det blivit ett skandinaviskt begrepp, 
någon sorts hyllning till vardan. Det är verkligen min grej ’anti 
fabulous’ ” 

 
Den skandinaviska synen på design styr indirekt de värden som driver varumärket Area.  
 
6.2.2 Utvidgad – helhet och struktur 
 
Den utvidgade identiteten inkluderar de element som står för varumärkets struktur och helhet. 
Den fyller i detaljer som hjälper till att visa vad varumärket står för. Den utvidgade identiteten 
innehåller också viktiga delar i varumärkets marknadsföringsprogram. I vissa fall utgör själva 
produkten en del av den utvidgade identiteten. Varumärkets personlighet visas i den 
utvidgade identiteten87.  
 
Area marknadsför inte ”svenskheten” i sina produktkataloger. Här trycker man på sina tre 
nyckelord, originalitet, kvalitet och funktionalitet, vilket i för sig delvis bygger på den 
skandinaviska moderna traditionen. Dock nämns ingenting i stil med ”svensk tradition” eller 
”skandinavisk design” etc.  
 
På hemsidan kan man läsa under länken ”about Area” om företaget: 
 

“Area is a New York company that makes 
really nice bedding and home accessories. 
Swedish founder, Anki Spets, started Area 

in 1990 to continue the Scandinavian tradition 
of good design for everyday. 

 
We like original designs, natural fibers 
and long – lasting beauty and comfort.” 

 
Även på andra ställen nämns att stilen är skandinavisk och det finns länkar till andra hemsidor 
som har anknytning till skandinavisk design. När jag frågar Anki Spets i ett e-mail om hon 
tror att hon för kunderna berättar om sitt svenska ursprung skapar mervärde så svarar hon: 
 

”Vet inte om det är mervärde men det är en förklaring för många 
varför mina saker är olika andras på den amerikanska marknaden. 
Ibland kan det typ vara en positiv ursäkt att dom inte passar in.” 

 
 

                                                 
87 Aaker, Building strong brands, (1991) 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
7.1 Skandinavisk modernism i marknadsföringen och betydelse för 
kund och användare 
 
7.1.1 Positionering  
 
Area har en något annorlunda position på marknaden, då priset anses lägre än värdet på 
designen. Man kan fråga sig om Anki Spets inte vore svensk, skulle då den ”demokratiska 
tanken” funnits? Om inte hade det kanske medfört högre priser. Även om man som svensk 
kan tycka att 2500 SEK är mycket att lägga på ett par lakan, och säkert håller många 
amerikaner med, så skiljer sig den amerikanska marknaden mot den svenska, vilket bör tas i 
beaktande. Areas produkter anses av sina köpare ha ”great value”. Här kommer 
märkesfördelen in som i Areas fall kan ses som det ”bästa värdet”. Genom att Areas 
kärnidentitet är skandinavisk finns den demokratiska synen på design och bidrar till vilken 
märkesfördel Area har valt. Men det kan också vara så att priserna helt enkelt har att göra med 
att skandinavisk modern design inte är tillräckligt attraktiv på den amerikanska marknaden. 
 
7.1.2 Differentiering  
 
Hur relevant är den skandinaviska modernismen som differentiering? Att Area inte använder 
sig mer utav den skandinaviska modernismen som ”lockbete” i sin marknadsföring kan också 
tyda på att begreppet ”Scandinavian modern” är ett för smalt begrepp i USA idag och inte är 
nog vinstgivande att införa som differens. Anki Spets nämner själv att de inte säljer mycket 
till traditionella lakansaffärerna eftersom Areas produkter fortfarande är för alternativa.  
 
Anki Spets tror som tidigare nämnt att företaget gynnas mer av att vara ett New York –baserat 
företag än sitt svenska ursprung. Det håller inte den anställda som tillfrågades med om och 
om man ser till Areas kunder så hade de flesta bra kunskaper om vad svensk design var och 
kopplade den till modernismen genom att beskriva den som ren, naturlig, klassisk och att den 
bygger på en tradition av design. Areas största kund Room & Board är inget undantag som 
dessutom nämner att svensk design är en brygga mellan tradition och modern design, vilket 
”Swedish Modern” blev känt för under 50 –talet. Kanske underskattar Anki Spets sina kunder 
när det kommer till hur mycket de vet om svensk design och den skandinaviska 
modernismen? Visserligen slår kanske New York –kopplingen högre och därför bör kanske 
fokus ligga på att marknadsföra sig som ett New York företag istället för att företag med 
svensk kärnidentitet. Att modernismen inte har samma fotfäste i USA som i Sverige gör att 
förståelsen för de värderingar som ligger till grund för Areas design är troligtvis liten bland 
kunder och användare, vilket jag endast kan spekulera i. Kanske förlorar man mer än vinner 
på att propagera för den skandinaviska modernismens grundidéer som exempelvis 
demokratisering och socialt budskap. Area har helt enkelt blivit tvungen att göra avkall på 
”svenskheten” för att passa in på den amerikanska marknaden. Kunder och användare 
kommer ifrån en helt annan kulturell kontext än den som finns i Sverige och detta har Area 
tagit hänsyn till. Det svenska ursprunget fungerar idag mer som en krydda än en nödvändighet 
i företaget marknadsföring. Att Anki Spets säger saker som att hon får inspiration ifrån det 
svenska landskapet och havskusten på en kunds hemsida tyder på detta. 
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7.1.3 Produktdifferentiering  
 
När det kommer till produktdifferentieringen så har Area känt sig mer eller mindre tvungen 
att göra avkall på minimalismen. Man har anpassat sig till amerikanernas vana av att ha 
mycket mer produkter i sängen som till exempel prydnadskuddar och filtar. Detta har lett till 
merförsäljning men samtidigt gjort att Area vandrat några steg bort ifrån det modernismen 
står för. Samtidigt så överger man kanske inte den svenska modernismen som är känd för att 
just blanda tradition och funktion. När Area anpassat sig till den amerikanska traditionen så 
har den på ett sätt dessutom följt den skandinaviska modernismens sätt att anpassa sig till 
utländska influenser. Därmed fortsätter Area på så sätt vara en mix av tradition och funktion i 
sann skandinavisk anda. Areas produkter skiljer sig från sina konkurrenter förutom i utseende 
genom att ge bra design för ett överkomligt pris. Allt efter det skandinaviska moderna 
synsättet på god design som ska vara tillgänglig och som ska hjälpa till att skapa en bättre och 
vackrare vardag.  
 
Area har tankar på att anpassa sig mer till kunden genom att höja thread count. Detta skulle i 
sådana fall vara en ren kundanpassning och på ett sätt gå emot vissa utav Areas principer och 
värderingar. Anki Spets tycker också själv att det lätt blir för mycket fokus från kundens sida 
på thread count som den enda sättet att mäta kvalitet, vilket för mig grundar sig i hennes 
rationella moderna sätt att tänka. 
 
När det kommer till användarna så kan jag bara uttala mig i vaga ordalag. Men användaren 
beskrivs som value-minded och värderar kvaliteten på designen högre än kvaliteten på tyget. 
Detta kan jämföras med Anki Spets, som själv tycker att det ligger alldeles för mycket fokus 
på thread count. Det verkar som om användaren har samma värderingar som hon har. Om 
användaren är designintresserad så kanske den själv tar reda på fakta om de produkter de 
köper, vilket skulle kunna innebära att de själva tar reda på om Areas skandinaviska ursprung.  
 
7.2 Skandinavisk modernism som Areas identitet 
 
Vi har redan i kapitlet om identitet lärt oss att om en identitet ska fungera så behöver den 
integreras i alla delar av organisationen. Företagets berättelse, känsla och påstående uttrycks i 
symboler, färger och slogans, atmosfären, på events och genom de anställdas beteende88. 
 
7.2.1 Kärnidentiteten 
 
I Areas fall anser jag att den skandinaviska modernismen helt klart är en stor del företagets 
kärnidentitet. Den fick Anki Spets att starta Area och den står för de fundamentala värderingar 
som företaget har. Jag beskrev Anki Spets i kapitel 6.2, som en rak och ärlig person som 
bland annat jämförde amerikaners och svenskars respekt för sina chefer. Detta menar jag är ett 
exempel på hur hennes svenska ursprung bidrar till det perspektiv och värderingar hon för 
med sig in i företaget. Hela tiden finns det svenska synsättet med i hennes bakhuvud och 
bidrar till att skapa en speciell arbetsmiljö. Man kan säga att den skandinaviska modernismen 
är Areas själ. Den genomsyrar alltifrån arbetssättet, arbetsmiljön till formgivningen av 
produkterna genom att förespråka en slags enkelhet och ett avslappnat förhållningssätt, 
avskalat ifrån alla onödigheter. 
 

                                                 
88 Kotler, P. (2003), sid 326 
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7.2.2 Den utvidgade identiteten  
 
Det är däremot tveksamt om den skandinaviska moderna designen är en del utav den 
utvidgade identiteten. Den når den inte helt ut till Areas kunder och troligtvis inte heller till 
dess slutanvändare. Visserligen kan man hitta en hel del om hur Areas design bygger på den 
skandinaviska traditionen om god design i vardagen på Areas hemsida, men märkligt nog 
ingenting om den i den tryckta produktkatalogen som går ut till Areas kunder. Inte heller gör 
den sig synlig hos två utav Areas största kunder; Room & Board och ABC, som i sin tur säljer 
vidare till dem som i slutet använder Areas produkter. Någonstans på vägen försvinner alltså 
Areas kärnidentitet. Att säljaren på ABC insisterade på att Areas design inte var skandinavisk 
tyder på en bristande kommunikation mellan Area och sina kunders säljare. Det kan även tyda 
på att Area medvetet inte lägger fokus på den skandinaviska delen. Area har gjort en 
bedömning att den delen inte är tillräckligt viktig för kunden. På grund av att den 
skandinaviska modernismen inte följer med hela vägen så är den inte fullt ut Areas identitet, 
men borde kanske vara? Men Anki Spets tycker att den mer fungerar som en ursäkt till att 
Areas design inte är som andras på marknaden.  
 
7.3 Avslutande diskussion 
 
Diskussion och vidare forskning kan ta upp ämnet om huruvida det mer demokratiska svenska 
synsättet på modernismen verkligen fungerar som en fördel i USA idag. Som tidigare nämnt 
så utvecklades den skandinaviska modernismen i en egen riktning mycket beroende på det 
socialdemokratiska klimatet. Där den amerikanska modernismen stannade mer som en 
ideologi om att skapa vackra saker för många människor, så fortsatte den skandinaviska att 
utvecklas och blev mer tillgänglig för allmänheten. Detta märks just genom att den moderna 
designen i Sverige är mer utspridd och återfinns hos den vanlige svensken, medan den aldrig 
riktigt nådde ut till den vanlige amerikanen. I USA förknippas fortfarande modernismen som 
mer alternativt. Det jag tycker är intressant är att många svenska medier vill framhålla svensk 
design som ett välkänt begrepp som ger fördelar utomlands. Man kan fråga sig om vi i 
Sverige är något subjektiva i vår bedömning och att vi har en tendens att framställa oss själva 
i lite bättre dager än vad som faktiskt är fallet?  
 
Jag anser ändå att Area ska ta vara på sitt skandinaviska ursprung, då det är det som faktiskt 
får dem att stå ut ifrån sina konkurrenter. Även om Areas kunder och användare inte skulle ha 
kunskap om skandinavisk design så verkar det ändå som om de uppskattar Areas filosofi och 
formspråk. Dessutom visar marknadsanalysen som gjordes 2003 att flertalet av dem kunder 
som tillfrågades faktiskt hade kunskaper om svensk design. Den skandinaviska modernismen 
ger varumärket ett djup, som sträcker sig längre än bara hur den fysiska produkten formges.  
Det mest intressanta i mina ögon med det resultat som fallstudien har givit är något som kan 
direkt kopplas till de teorierna kring differentiering och marknadens miljö. Jag drar slutsatsen 
att de sätt man som företag väljer att differentiera sig på har direkt koppling till dess 
omliggande miljö. Företaget omges av sociala och kulturella värderingar som bidrar till att 
antingen få företagets produkt att sticka ut eller smälta in bland övriga produkter på 
marknaden. I detta fall handlar det om företaget Area och det skandinaviska moderna 
formspråk som man använder sig av. För oss svenskar och övriga nordbor så ser Areas design 
relativt vanlig ut. Man känner kanske som svensk att den inte är så unik och att den till och 
med rent formmässigt kan liknas med design från Ikeas sortiment eller från andra större 
svenska varuhus. Den sticker helt enkelt inte särskilt mycket ut i de övriga produktsortimentet 
här i Norden. Återigen handlar det om att den skandinaviska modernismen blivit mer 
tillgänglig för allmänheten och haft en större genomkraft i Norden än i USA.  
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Jag hade svårt att förstå, i början av min praktik på Area, att något som hade ett så 
igenkännande formspråk för mig som svensk kunde särskilja sig så mycket och vara så unikt 
för amerikanerna. Dock ändrades denna uppfattning efter ett tag då jag förstod att så faktiskt 
var fallet. I USA är Areas formspråk och affärsidé om god kvalitet till rimligt pris unikt i sin 
bransch. Det här är en stor del av vad som har gjort Area framgångsrikt. I Sverige, och det tror 
jag Anki Spets till viss grad håller med om så skulle inte Area gå lika bra på grund av att dess 
design just är så pass mer vanlig här. Jag vet dock att Anki Spets anser att det egentligen inte 
finns något som ser ut som hennes design i Sverige heller. Men det finns mycket som liknar 
hennes design, enligt mig.  
 
Det är verkligen intressant att något som kan vara så vanligt och igenkännande i ett land kan 
vara så ovanligt, unikt och särskiljande i ett annat. Hur framgångsrik en differens är beror 
mycket på vilket land man som företag befinner sig i. Det gäller också att anpassa sig till det 
landet man är i när man vill särskilja sig. Det var just det Anki Spets gjorde när hon kom till 
USA, hon såg ett tomrum på den amerikanska marknaden och en avsaknad av modern design. 
Dock har hon varit mer eller mindre tvungen att anpassa sig till amerikanernas värderingar 
och antaganden, som tillexempel hur en säng ska bäddas med mycket tyger och kuddar.  
 
Till sist vill jag bara säga att svensk design är något man kan utnyttja som differens om man 
befinner sig på andra platser på jorden än i den skandinaviska miljön. På grund av sin tidlösa 
mix av tradition och funktion smälter den in bra i olika typer av miljöer vilket gör den 
kommersiellt gångbar. Vi i Sverige tar den ibland lite för givet.  
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Bilaga 1 : frågor till personalen 
 
Frågor  

1) Hur fick du först kunskap om Area? 
2) Varför har du valt att arbeta på Area? 
3) Gillar du arbetsmiljön? 
4) Gillar du din chef? 
5) vad står Area för 
6) vad skiljer Area från andra företag att jobba på 
7) nämn några företag som är Areas största konkurrenter 
8) vad skiljer Area från sina konkurrenter 
9) vad kan göra Area till ett bättre företag 

 
Ytterligare frågor via mailen: 
 
Vad står Area för? 
Vad betyder svensk design? 
Varför har du valt att jobba för Area? 
Nämn några företag som enligt dig är Areas största konkurrenter. 
Vad skiljer Area från sina konkurrenter? 
Från en marknadsföringssynpunkt, finns det något som Area kan bli bättre på? 
Vad har Area för möjligheter att utvecklas som företag? 
Har Area några svaga sidor? 
Vad ger mer kunder: 
- att Area är ett New York -företag eller 
- den Skandinaviska känslan 
vad är god smak för amerikaner? 
Rangordna följande ”Area” or och förklara varför… 
– originalitet 
- kvalitet 
- funktionalitet 
vilken typ av person köper Area enligt dig? 
Om du kommer hem till den vanlige amerikanen, vilken stil på inredningen hittar du? 
Vilken stil gillar du själv? 
Kände du till något om moden Skandinavisk design innan du började jobba på Area? 
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Bilaga 2: Frågor till Anki 2007-02 till 2007-05 
 
Har du sett någon förändring i efterfrågan av dina produkter under åren?  
På vilka sätt tycker du dina produkter skiljer sig ifrån dina konkurrenter? 
Varför har du valt att berätta för konsumenterna om ditt svenska ursprung? Skapar detta 
mervärde och i så fall hur? 
Vad är viktigast tror du för konsumenterna, ditt skandinaviska ursprung eller din koppling till 
New York? 
Hur kan Area utveckla sina produkter för att skapa ännu fler mervärden för 
konsumenten/återförsäljaren? 
Hur viktigt är forumet/företaget där Area säljs? Vilka krav ställer du på dina återförsäljare? 
Vilken kundmålgrupp vänder du dig till? Vilka krav har dessa? Hur uppfyller Area de kraven? 
Vilken typ av kund har Area? 
Från början, hur hittade du dina kunder då?  
Vilka andra delar av Area förutom själva produkten påverkas av ditt svenska ursprung och din 
modernistiska design? Hur yttrar sig detta? 
Har du inspirerats av Svenska Slöjdföreningens ”vackrare vardagsvara” när du skapade 
konceptet ”everyday luxury”?  
Om du jämför amerikansk modernism med svensk modernism, tror du att dina kunder skiljer 
dessa begrepp åt? Är det just specifikt den svenska modernismen som får Area att sticka ut? 
Hur mycket omsätter area? 
Vilka anpassningar i din design har du fått göra under åren för att anpassa dig till den 
amerikanska marknaden? 
Du har tidigare nämnt att amerikaner har en annan syn på lyx än svenskar. Har detta skapat 
problem för dig? (Du nämnde thread-count exempelvis)? 
Vad är design för dig? 
Är babykollektionen traditionell? 
Berätta om de anställda? Bakgrund, utbildning och vad dem gör på Area. 
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Bilaga 3: Delar ur : “Area – a brief analysis of market, business and 
marketing opportunities” –Rie Norregaard, 2003 
 
Area/ the costumer say 

• How long have you been an Area costumer? 
• How did you become aware of Area? 
• How does Area fit into your offering? 
• What does Swedish design mean to you? 
• What does modern design mean to you? 
• Who do you think buys Area from you? 
• What would you like to see more of from Area?’ 

 
Costumers 

• Happy doing business with Area. 
• Started buying Area when looking for a contemporary brand. Area’s line fit with the 

attitude of the store.  
• Area is mostly a key brand. Great value, mix and match, clean, modern, appeals to 

men.  
• Swedish design means modern/modernist – not trendy, clean, not outrageous, natural, 

muted colors, design look, classic. Thoughtful, tradition of design. 
• Modern means geometrical design, not floral, trendy, clean lines.  
• People who are value minded, see design as a quality – not thread count, also shops at 

Crate and Pottery Barn, looking for something slightly unique buy Area. 
• Would like to see more color and more color ways. 

 
Somnia, NH 

• Buying Area for 1,5 yrs. 
• Did research to find a contemporary brand. 
• Area is a key brand of 11. With modern flair and accessible price point.  
• Swedish design means classic, clean, not outrageous, modern design.  
• Modern means not floral, geometrical, natural. 
• People who wants great quality and good price buys from Area. 
• Would like to see more color, buying other brands to fulfill that need. Area needs to 

go against Dwell, would be open to decorative pillows, loungewear etc. 
 
Earthsake 

• Buying Area for 7 yrs. 
• Tradeshow 
• Area is a keybrand. User friendly. Good working relationship.  
• Swedish design means European sensibility, modernism. Blocks, circles. 
• Modern design means modernism. Not contemporary – means too little. 
• People who are educated. 20 40 yrs. Price conscious, value minded, natural fiber, 

design as a quality – not thread count.  
• Would like to see more consistency in sheeting. Keep successfull patterns and add and 

change color ways – a and not drop them all together.  
 
 
Three Sheets, Birmingham, AL 
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• Buying Area for 8 yrs 
• Not applicable 
• Area is a key brand of 5. Inexpensive, appeals to men (couples). 
• Swedish design means “Swedish blonde” see website. 
• Contemporary means geometric Area means contemporary more than Swedish. 
• Would like to see more bed skirts, solid colors in naturals. 

 
Room & Board 

• Buying Area for 5 yrs+. 
• ? 
• Area is entire assortment. Fits store with clean, contemporary, mix+match, natural 

materials.  
• Swedish design means design look, muted colors, modern, clean not like Marimekko – 

more sophisticated. Bridges classic and modern.  
• Modern means same as above. 
• People have a tase level, care about pricing and design, who also shops a Crate and 

Pottery Barn. 
• Would like to see sat colors colors, rugs, pillows, embroidery. Stadardize packaging. 

Shout out thread count, offer more info on packaging, decorative pillows, loungeweare 
etc. 

 
South beach style 

• Buying Area for 8 yrs+. 
• Recommendation and New York gift show. 
• Area is a key brand with 75% of all sales. Fits look and feel of store. Blocks best 

seller. 
• Swedish design means nothing. 
• Modern design means clean simple, affordable. 
• People who are looking for something slightly unique – not in department stores. 
• Would like to see more color, sells color due to climate. 

 
Pod, Boston MA 

• Buying Area for 5 yrs. 
• Home textile show 
• Area is an anchor brand. With a special “area” modern, quality. Classic, not short – 

sighted design. Costumers can build on design. 
• Swedish design means Dutch, tradition of craftmanship, knowledge. Thoughtful 

design, positive.  
• Modern means trendy – shortsighted. 
• ? 
• Table top maybe... 

 
 
The competition says 

• Emphasis is placed on luxury, tradition of craftmanship, heritage (European, thread 
count – and design at the other end of the spectrum) 

 
Signoria di Firenze 
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• Fresh, relaxed, elegant, eclectic living 
• Began as small family business in the 1930’s. 
• Rooted in the culture of the province. 
• Attention to detail and craftmanship 
• Drawing on the vast patrimony of Tuscan handcraft. 

 
Frette 

• The world of Frette is made of precious fabrics that transmit warmth, valueble 
accessories that fascinate the eyes and seduce the senses. All this is an expression of a 
luxury lifestyle typical of people who know how to treat themselves well and how to 
feel well about themselves. 

 
Dwell 

• Graphic prints, sophisticated colors 
• Design: cool collection 
• Philosophy: can compliment or create new unique statement. Pattern. 
• Company founded couse we thought bedding was boring. Love color, loungewear and 

ceramics in near future. 
Area 

• Materials: Pure cottons, linens, durable, easy mixed together, affordable, ancient 
materials adaptable to the modern world, still appeals to traditionalists. 

• Philosophy: designed in the spririt of our time. Modern, basis in nature, sophisticated 
coloration. Open ended, democratic design with affordability. Everyday objects should 
be beautiful. Swedish coastline Scandinavian modernism. Versatility, casual beauty, 
strong individual style. Luxury fabrics used casual way. 

• Position. Luxury for everyday. Scandinavian modern and urban style. Fits in city loft 
or country farmhouse. Long life cycle, broad use. Respect for the costumer.  

• Design/Company profile. Swedish born Anki Spets. Career in fashion. Co –founder. 
Small New York based. Successful clothing designer, native Stockholm, “frustrated 
with everychanging trends” individual approach. 

 
Area – more 

• I pulled out a few things said by Anki and Martin over the years – worth re – visiting: 
• “Finding colors people can sleep with” 
• “Shouldn’t live in the past, be confortable with the future and what it might bring” 
• “You’ll see smaller spaces and a move away from clutter. My design reflect that, 

because they are freer and and have less clutter.” 
• “We want to use traditional luxury fabrics in a casual way” 

 
The press 

• Classic example of Swedish simplicity 
• Back to nature, based in nature 
• Graphic modern design 
• Fresh, simple refined 
• Natural fiber, natural color tones 
• 200 thread-count 
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Area language 
• There is plenty of room to express Area’s uniqueness, value and attitude in product 

development and marketing. The messages need to be tailored and prioritized to the 
different audiences: end user, sales and press. This is the editing job – together with 
more emotional imagery we can create a sense of expectation which is somewhat 
missing at the moment.  

• Bring out the unique features of the brand – one being the timely more relevant 
(modern) sense of design authority. 

• Value can be expressed as: ability to mix and match, not just products within a line – 
but to create personal style. Lasting thoughtful design and an overall approach to high 
quality materials. 

 
Substance of style 

• Sensory appeals are everywhere, and they are intensifying, radically changing how 
Americans live and work. 

• Every startup, product, or public space calls for an aesthetic touch, which gives us 
more choices, and more responsibility. By now, we all rely on style to express 
identity. And aesthetics has become too important to be left to the aesthetes.  

• The democratization of taste is happening and so knowing the ply of your cashmere 
sweater translates into the home too – thread count, “every day luxury” are familiar 
terms. 

• In order get Area to the next level – we need to look at marketing, branding and 
product development simultaneously to create coherent programs that are based on the 
creative drive of the company but informed by the market.  

 
 
Defining Scandinavian/Swedish design 

• From IKEA home furnishings Saanin’s TWA Terminal at JFK Airport in New York, 
the natural and simple lines, attention to detail, and concern of the enviroment that 
characterize the Scandinavian loo have left their mark on both popular culture and 
structural design.  

• The innovate and practical ideas are inspiring examples of form that perfectly follows 
function. 

• With the surge of new Scandinavian design in the past 10 years it is understood that 
the term doesn’t only have meaning as “design classics” – (Mid West, blond wood) – 
but much more – as in cool – but not cold, democratic in use and esthetic. Beyond that 
– Swedish design has a classic feeling as in not trendy – and slightly romantic. 

• The romantic (cool, sexy) aspect, as well as idea of the home as a very personal 
expression, where timelessness means living with and appreciating old and new things 
together – are less known or understood.  

• We can draw upon these values to bring out Area’s tone and manner and further the 
idea of what Swedish design stands for.  



 

  48

Bilaga 4: Besök på ABC 2007-02 
 
Imagine. Close your eyes, breathe, and transport yourself to your ideal bed. Breathe again. 
Now feel your skin enveloped in the gentlest fabrics, sensuous satins, hand stitched cottons, 
heirloom prints. Rejuvenate. Cleanse. Purify. Wrap yourself in a towel. Let your body inhale 
peace. Place your head on a cloud-like pillow. Exhale. Let your mind dream of a better world. 
- (www.abchome.com) 
 
Varuhuset ABC ligger sedan 1897 på Broadway på Manhattan89. Här kan du hitta det mesta 
till hemmet av det exklusiva slaget. På en av våningarna ligger avdelningen Bed & Bath där 
Area har ett utställningsutrymme. Här nedan följer en redovisning av de observationer som 
gjordes under ett besök.  
 
Personalen på ABC var svårkontaktade och otillgängliga. När säljare ankom så ställdes frågan 
om denne kvinna kunde berätta lite om Area. Det som hon direkt sa var att Area är ett modern 
märke med bra prisnivå, 200 ”thread counts”90 och ”great value”. På frågan om det fanns 
något annat som liknade Area i lokalen så svarade hon att ett företag, men det var mest vita 
lakan. På frågan om vad Area var för ett företag så var säljaren tvungen att gå igenom en 
pärm. Nämnde att stilen såg svensk ut och frågade ifall designen kom därifrån. Säljaren sa att 
det visste hon inte, bara att vissa saker var gjorda i Kina. Hon trodde att stilen var europeisk 
men var relativt säker på att den inte var ifrån Skandinavien. Hon hittade ingen information 
om detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 www.abchome.com 
90 ett uttryck för kvalitet, ju fler ”threadcounts” ju lyxigare. 
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Bilaga 5: Intervju från Designpublics hemsida  
 
Interview with Anki Spets, founder of Area 
(http://blog.designpublic.com/2005/06/29/interview-with-anki-spets-founder-of-area/:) 
 
How would you describe your design philosophy? 
So, how would you describe Area design?  
What has influenced you as a designer?  
What inspires you? 
How do your designs evolve? What are the steps you take from beginning to end? 
What made you decide to start Area? 
What makes Area unique in the luxury bedding industry? 
Who is “the” Area customer? 
What has changed in your designs or design process since you started Area 15 years ago? 
What is the one thing you wish all end customers knew about you or Area? 
What other products would you like to design? 
What is the most satisfying aspect of your job? 
 
 


