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Abstract 

There is a lot of research and literature on how design, both aesthetic and strategic, can be applied in 

practice as a communication tool. However, the research and literature does not clarify whether the 

application of design as a communication tool is industry specific or generally valid for all types of 

companies. Companies can use design as a communication medium to communicate their brand identity 

to consumers, so that their view of the brand image becomes equated with the brand identity. If they 

succeed, the company reaches a strong brand. 

 

The purpose of this thesis is to examine and compare how companies in different industries can use 

design, in the form of aesthetic and strategic design, with the intention to communicate their brand 

identity to its consumers and to create a strong brand. 

 

The thesis is qualitative in nature and consists of individual interviews and focus groups. The individual 

interviews and focus groups were conducted with key persons from selected companies, their design 

partners and their customers. The collected data were analysed using a modification of the Corporate 

branding model and other, more specific, models and theories as a theoretical framework. 

 

In the final discussion the authors compare if the use and effect of aesthetic and strategic design as a 

communication tool differ between companies in different industries, and whether the fact that they 

operate in different industries has an effect. The use of strategic design and design thinking was 

different, since the service company (Sturehof) used it consistently, while the product company (Svenskt 

Tenn) didn’t reach out with communication through design thinking. The effect was not compared since 

the use differed. The use of aesthetic design differed little between the various companies, but the effect 

differed more. The authors' explanation for this is that consumers do not set equally high standards and 

expect the same degree of aesthetic design in a restaurant as they do at a furniture store. Design of a 

product company in the interior decorating industry was considered as a natural concept, but design of a 

service company in the restaurant industry was considered a competitive advantage. In conclusion, the 

authors mean that this thesis demonstrated that design, regardless of industry, should be used in its 

entirety with both strategic and aesthetic design to achieve a strong brand. 
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Sammanfattning 

Det finns mycket tidigare forskning och litteratur om hur design som kommunikationsmedel kan 

tillämpas i praktiken, både genom estetisk och strategisk design. Däremot framgår inte huruvida 

tillämpningen av design som kommunikationsmedel är branschspecifik eller generellt gällande för 

företag oavsett bransch. Företag kan nyttja design som ett kommunikationsmedel för att kommunicera 

sin varumärkesidentitet till konsumenterna så att deras syn på imagen blir likställd med identiteten. Då 

når företaget ett starkt varumärke uppsatsens definition. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur företag inom olika branscher kan nyttja 

design, i form av estetisk och strategisk design, med avsikt att kommunicera sin varumärkesidentitet till 

sina konsumenter och skapa ett starkt varumärke.  

 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och består av individuella intervjuer och fokusgrupper. De 

individuella intervjuerna och fokusgrupperna har gjorts med centrala personer från valda företag, 

designsamarbetspartners samt med företagens konsumenter. Uppsatsens insamlade data har analyserats 

med en modifiering av the Corporate branding model som teoretiskt ramverk. Denna teori har i sin tur 

kompletterats med modellerna och teorierna Kapferers varumärkesidentitetsprisma, design thinking och 

Lockwoods kategorier för att mäta värdet av estetisk design. 

 

I slutdiskussionen jämförs hur nyttjandet och effekten av estetisk och strategisk design som 

kommunikationsmedel skiljer sig åt mellan två företag inom olika branscher och huruvida det faktum att 

de är verksamma inom olika branscher påverkar. Nyttjandet av design thinking skilde sig åt då 

serviceföretaget (Sturehof) nyttjade det genomgående medan produktföretaget (Svenskt Tenn) inte 

nådde fram med kommunikation genom design thinking. Effekten av design thinking gick inte att 

jämföra då nyttjandet skilde sig åt. Nyttjandet av estetisk design skilde sig ytterst lite åt mellan de olika 

företagen, men effekten skilde sig åt. Författarnas förklaring till detta är att konsumenterna inte ställer 

lika höga krav och inte förväntar sig samma grad av estetisk design på en restaurang som de gör på en 

inredningsbutik. Design hos ett produktföretag inom inredningsbranschen anses vidare som en 

självklarhet, men hos ett tjänsteföretag inom restaurangbranschen anses det vara en konkurrensfördel. 

Sammanfattningsvis menar författarna att denna undersökning visat att design, oavsett bransch, bör 

nyttjas i sin helhet med såväl strategisk som estetisk design för att nå ett starkt varumärke. 

 
Nyckelord: varumärkesidentitet, image, estetisk design, strategisk design, design thinking 

 



 

Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla som har möjliggjort denna uppsats. Fortsättningsvis vill 

vi rikta ett tack till vår handledare Erik Borg som bidragit med synpunkter och stöd. Ett stort tack vill vi 

även rikta till representanterna från företagen: Thommy Bindefeld, marknadschef och kreativt ansvarig 

på Svenskt Tenn och Stefan Barenthein, restaurangchef och driftansvarig på Sturehof samt Kalle Dinell, 

arkitekt och designer på Dinell-Johansson, för att de tagit sig tid och bidragit med värdefull information 

till uppsatsen. Vidare vill vi även tacka samtliga konsumenter som tog sig tid att bli intervjuade, det har 

varit till väldigt stor hjälp. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett smidigt och lärorikt arbete, samt familj och vänner som 

stöttat oss under tiden. 

 

Stockholm 7 juni 2013  

 

Sandra Andersson   Frida Hanson Franchell 
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Begreppsdefinition 

 

För att läsarna ska få en klarare uppfattning och förståelse för de begrepp som nämns genomgående i 

uppsatsen, har författarna nedan sammanställt relevanta begreppsdefinitioner. Begreppen är uppdelade 

i uppsatsens huvudämnen design och varumärke. Definitionerna är härledda från tidigare litteratur 

samt definierade av författarna för förståelse av begreppens tillämpning i denna uppsats. 

 

Design 

Design är ett brett begrepp som innefattar definitioner om design som estetisk utformning och som en 

strategi. Thomas Lockwood definierar design som ett sätt att veta genom att tänka och göra och menar 

att design är allt från att ge form till idéer till ett sätt att göra saker. Han menar vidare att allt som 

människan har gjort är designat.1 

 

Stiftelsen Svensk Industridesign definierar design som ”en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett 

medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från 

brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer”.2  

 

Tim Brown tar upp design som ett tankesätt och menar att om alla inom en organisation tänker som en 

designer kan det leda till förändring av sättet de utvecklar processer, produkter, service och strategier 

och menar vidare att design är allomfattande.3  

Estetisk design 

Med estetisk design menas, i denna uppsats, design av miljö och produkt och dess form, färg, material 

och visuella kommunikation. 

Strategisk design 

Strategisk design är en strategi som kombinerar designerns kreativa arbete och tankesätt med ett 

affärsstrategiskt arbete och tankesätt och som således tillämpar ett kreativt och innovativt tänk i sin 

arbetsprocess.4 

                                                
1 Lockwood, Thomas (2009) Transition: How to Become a More Design-Minded Organization. Design Management 
Review, Vol. 20, No. 3, pp. 28–37 
2 Stiftelse Svensk Industridesign (2013) 
3 Brown, Tim (2008) Design thinking. Harvard Business Review, Vol. June, pp. 1-10 
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Varumärke 

Ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa, som är givet på 

en speciell produkt eller område av produkter eller tjänster. Varumärket ska urskilja vissa produkter 

eller tjänster från konkurrenternas.5 

Varumärkesidentitet 

En varumärkesidentitet är hur företaget faktiskt är, exempelvis dess historia, kultur och karaktärsdrag.6 

Varumärkesidentiteten är vidare hur företaget vill bli upplevt av konsumenter och vad företaget står för 

ur deras eget perspektiv.7 Varumärkesidentiteten är vad organisationen vill att varumärket ska stå för 

enligt konsumenterna.8 

Image 

Med image menas hur konsumenter uppfattar ett varumärke.9 Image är vidare de psykologiska eller 

emotionella associationer som varumärket väcker hos konsumenterna.10 För att påverka ett företags 

image måste företaget således påverka konsumenterna och ett företags image handlar således om hur 

dess konsumenter uppfattar dem, vilka karaktäristiska egenskaper de anses ha. Det är således 

konsumenternas åsikter som bestämmer imagen.11 

Starkt varumärke 

Att kunna kommunicera ut sin varumärkesidentitet till konsumenterna är grundläggande för ett företag 

för att lyckas nå önskad image.12 Uppfattar konsumenterna inte imagen som varumärkesidentiteten tyder 

detta på bristande kommunikation mellan varumärke och konsument.13 Utifrån detta definierar 

författarna ett starkt varumärke som ett varumärke som väcker associationer hos konsumenten som 

stämmer överens med varumärkesidentiteten. Det vill säga ett varumärke vars image är likställd med 

                                                                                                                                                                   
4 Brown, Tim (2008) sid. 2 ; Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) What Is Design Thinking and Why Is It Important? 
Review of Educational Research, Vol. 82, No. 3, pp. 330–348 
5 Kotler, Philip et al. (2009) Marketing management. Upplaga 1, European ed. England. Pearson education limited. Sid. 425 
6 Ibid. sid. 426 
7 Mårtenson, Rita (2009) Marknadskommunikation. Kunden Varumärket Lönsamheten. Upplaga 3, Studentlitteratur AB, 
Lund. sid. 79 ; Viot, Catherine (2011) Viot, Catherine (2011) Can brand identity predict brand extensions’ success or 
failure? Journal of Product & Brand Management, Vol. 20, No 3, pp. 216–227 
8 Coleman, Darren et al. (2011) B2B service brand identity: Scale development and validation. Industrial Marketing 
Management, Vol. 40, No. 7, pp. 1063–1071 
9 Kotler, Philip et al. (2009) sid. 426 
10 Mårtenson, Rita (2009) sid. 223 
11 Grönroos, Christian (2004) Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Upplaga 1:2, Liber AB. Malmö 
sid. 317-318 
12 Stuart, Helen (1999) Towards a definitive model of the corporate identity management process. Corporate 
Communications: An International Journal, Vol. 4, No. 4, pp. 200-207 
13 Aaker, David A. (2011) Strategic Market Manangement. Upplaga 9, USA: John Wiley & Sons Inc, sid. 172 
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dess varumärkesidentitet. Konsumenten uppfattar således företagets varumärke som företaget önskar 

och som det i verkligheten är. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till uppsatsens problemdiskussion. Efter denna problembakgrund 

följer en problemdiskussion om brister i tidigare forskning som sedermera mynnar ut i uppsatsens syfte 

och frågeformulering. 

 

1.1 Problembakgrund 

Västvärldens samhälle har de senaste årtiondena blivit en ekonomi allt mer präglad av massproduktion 

av konsumtionsprodukter och även av masskonsumtion.14 Varuutbudet har mångfaldigats och 

konkurrensen har blivit global, samtidigt som konsumenterna har tillgång till mer information men 

mindre tid för att ta in denna information. Konkurrenter kopierar varandra och produktionstillverkning 

har avancerat till den grad att kvaliteten på olika produkter och tjänster är snarlik.15 I det moderna 

samhället, med dess höga teknologi och starka globala konkurrens, krävs därför mer än god teknik och 

kvalitet för att ett företag ska utmärkas.16 Ett företag måste urskilja sig genom att påverka hur 

konsumenten upplever dem.17 Således krävs idag att ett varumärke, med mjuka värden som formar en 

varumärkesidentitet, stärks och synliggörs och uppfattas av marknaden som en, av företaget, önskad 

image.18 Det krävs således ett starkt varumärke enligt uppsatsens definition. Med mjuka värden menas i 

uppsatsen de värden som på ett undermedvetet sätt kan väcka en känsla hos konsumenten. 

1.1.1 Design stärker varumärken 

Om ett företags konsumenter inte uppfattar imagen som varumärkesidentiteten tyder detta på bristande 

kommunikation mellan varumärke och konsument.19 Denna bristande kommunikation som leder till att 

identitet och image inte är likställda kan överbryggas med hjälp av design. Design kan tillämpas för att 

företaget ska kunna förtydliga och förstärka sin varumärkesidentitet och direkt nå ut till konsumenten så 

att denna uppfattar signalerna på så vis som företaget önskar. Detta leder till att konsumenten har större 

förutsättningar att uppfatta en image som stämmer överens med varumärkesidentiteten. En följd av detta 

kan även bli minskat användande av reklam och annan marknadsföring då endast design kan räcka som 

                                                
14 Schütte, Simon (2005) Engineering emotional values in product design. Linköpings Universitet Division of Quality 
Technology and Management, sid. 1; Neumeier, Marty (2006) The brand gap. Upplaga 1, Berkeley. New Riders. sid. 8 
15 Lagergren, Håkan (1998) Varumärkets inre värden. Göteborg: ICT Education KB. sid. 220 
16 Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 330 
17 Lagergren, Håkan (1998) sid. 220 
18 Neumeier, Marty (2006) sid. 8 ; Olins, Wally (1990) Corporate Identity: Making Business Strategy Visible through 
Design. Harvard Business School Press, sid. 9 
19 Aaker, David A. (2011) sid. 172 
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kommunikationsmedel mot konsumenten.20 Design, i form av såväl estetisk design som strategisk 

design, kan addera och kommunicera värden till ett varumärke och påverka konsumenten.21 

 

Vad gäller estetisk design kan form, färg, material och visuell kommunikation påverka konsumenters 

syn på varumärket och nå fram till konsumenten genom mängder av utbud och information.22 Ett starkt 

varumärke kan vidare skapas, stärkas och synliggöras via tillämpning av design av företagets 

produkter.23 Design kan förstärka och kommunicera en produkts och varumärkes värden och 

konkurrensfördelar samt påverka konsumentens känslor. Faktorer som påverkar konsumentens val av 

produkt är symboliska attribut som produktens estetik, vilken typ av människa som köper produkten, 

vilken känsla produkten ger och vem som tillverkar den.24 Estetik kommunicerar känslor. Att väcka 

känslor hos konsumenten är viktigt för att nå fram till denna då känslor idag värderas högre än 

information.25 Konsumenter köper vidare produkter som påverkar dem emotionellt och som samtidigt 

attraherar dem estetiskt.26 Estetisk design kan vidare påverka känslor hos konsumenten som gör att 

produkten och varumärket uppfattas som unikt och individualistiskt.27 Ett företags unika identitet måste 

dock komma från rötterna och tydligt prägla produkter men även beteende och handling. Ett varumärke 

kan inte endast vara en logga, det måste vara allomfattande. Allt som företaget gör måste bekräfta 

företagets varumärkesidentitet, allt från produkten de säljer till lokalerna de befinner sig i. Allt detta är 

påtagligt, det är synligt, det är designat. Det är därför design är en viktig komponent för att skapa ett 

starkt varumärke.28 

 

En designad produkt som tydligt uttrycker en korrekt och noga utformad varumärkesidentitet som är 

anpassad efter kundsegmentet kan således påverka konsumenters köpbeslut. Ett sätt att nå ut till 

konsumenten med varumärkesidentiteten är att anpassa den estetiska designen så att den uttrycker den 

varumärkesidentitet som är och den image som företaget önskar uppnå. Företaget kan då, genom estetisk 

design, visa sina konsumenter de produktvärden som är associerade med företagets varumärkesidentitet 

                                                
20 Schmitt, Bernd et al. (1995) Managing Corporate Image and Identity. Long Range Planning, Vol. 28, No. 5, pp. 82-92 
21 Olins, Wally (1990) sid. 7 ; Schmitt, Bernd et al. (1995) sid. 82 ; Brown, Tim (2008) sid. 2 ; Razzouk, Rim & Shute, 
Valerie (2012) sid. 330 
22 Schmitt, Bernd et al. (1995) sid. 82 
23 Olins, Wally (1990) sid. 7 
24 Neumeier, Marty (2006) sid. 8 
25 Ibid. sid. 19 ; Schmitt, Bernd et al. (1995) sid. 82-83 
26 Drew, Stephen & West, Douglas (2002) Design and Competitive Advantage: Strategies for Market Acceptance. Journal of 
General Management Vol. 28 No. 2, pp. 58-74 
27 Schütte, Simon (2005) sid. 2 
28 Olins, Wally (1990) sid. 7 
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och således skapa en likställd image. Företaget hjälper då konsumenten att uppfatta varumärket på ett 

från företagets perspektiv önskvärt sätt.29  

 

Även design som strategi kan bidra till ett starkt varumärke och för att skapa ett starkt varumärke krävs 

mer än väldesignade produkter, det krävs även kreativitet och innovativt tänkande inom 

organisationen.30 Det affärsstrategiska arbetet och det kreativa arbetet är i de flesta företag två 

separerade faktorer. Affärsstrategerna arbetar mer logiskt, analytiskt, linjärt, konkret, numeriskt och 

verbalt. De kreativa designerna arbetar mer innovativt, emotionellt, visuellt och fysiskt. Gapet mellan 

dessa två grupper kan vara skadligt för varumärket. Det kan få en bra strategi att misslyckas på grund av 

bristande kommunikation med konsumenterna och det kan förgöra en innovativ idé redan vid 

planeringsstadiet. Gapet kan distansera företaget från dess konsumenter till den grad att ingen 

signifikant och önskvärd kommunikation når mellan dem. Konsumenterna kan veta om företagets 

existens, men de förstår inte dess budskap, dess varumärkesidentitet.31 Varumärkets identitet stämmer 

då inte överens med den image det faktiskt har enligt konsumenterna. Detta leder till problem med såväl 

kommunikation som konkurrens. Företag som lyckas förena det affärsstrategiska arbetet med det 

kreativa arbetet har en stark fördel över de företag som inte har lyckats. De når då fram med sitt budskap 

och sin varumärkesidentitet utan att bilden ändras på vägen. Budskapet och identiteten når då 

konsumenten direkt och skapar en relation till denna. En förutsättning för att lyckas med denna 

kommunikation är att strategi och kreativitet kopplas samman. Företaget får då ett starkt varumärke.32 

Konsumentens subjektiva uppfattning kan således påverkas av företaget via kreativitet och innovativt 

tänk, det vill säga via strategisk design. 

 

Uttrycker företaget sin varumärkesidentitet i sin design, så att den uppfattas korrekt av konsumenten, 

skapas den rätta känslan hos konsumenten. Företaget kan således påverka konsumentens köpbeslut och 

syn på varumärket. Den direktkontakt som designen av en produkt eller miljö får med konsumenten och 

de mjuka värden som skapas med strategisk design, gör tillämpning av design till ett avgörande 

tillvägagångssätt för att nå ut med ett företags varumärkesidentitet.33 Design kan således fungera som ett 

kommunikationsmedel för företaget att uttrycka sin varumärkesidentitet med så att imagen bli uppfattad 

likställd. 

                                                
29 Olins, Wally (1990) sid. 1-10 
30 Neumeier, Marty (2006) sid. 14 
31 Ibid. sid. 15 
32 Ibid. sid. 18 
33 Ibid. sid. 15 
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Figur 1. Genom estetisk och strategisk design kan ett företag kommunicera sin varumärkesidentitet så att imagen blir 

likställd. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns mycket tidigare forskning kring ämnet design och om hur ett företag kan tillämpa det i 

praktiken. Denna forskning är bred och allmängiltig och behandlar design som såväl estetik som 

strategi. 

 

Lockwood menar att designens centrala värde är att man med design kan såväl identifiera som lösa alla 

typer av problem. Han menar vidare att design är en process, artefakt, kommunikation samt miljö och att 

kreativitet och design driver innovation vilket i sin tur leder till ökad tillväxt för ett företag.34 Lockwood 

förklarar vidare att design handlar lika mycket om processen som om lösningar och om de resultat man 

kan uppnå med design. Han menar att ett företag med design kan identifiera nya lösningar till problem, 

förändra företaget på djupet och höja dess sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.35 

 

Brown tar upp fall om hur strategisk design har praktiserats tidigare och förklarar att design tidigare 

endast setts som estetisk design och som något ett företag kan addera till sin produkt i slutet. Han menar 

vidare att design idag har utvecklats och att design, såväl estetisk som strategisk design, ska tillämpas 

från början och vara integrerad i alla delar av en process och organisation.36 

 
Bernd Schmitt et al. menar vidare att design genomsyrar de flesta aspekter av en organisation och att 

estetisk design ökar marknadskommunikationens effektivitet då den går igenom mängder av information 

och leder till effektivare och ökad konsumentpåverkan. De menar att estetisk design kan leda till 

minskade kommunikationskostnader, ökad försäljning och till att bilden av ett företags varumärke och 

produkter förbättras. De menar vidare att estetisk design på sikt leder till en konkurrensfördel för 

                                                
34 Lockwood, Thomas (2009) sid 29-30 
35 Ibid. sid. 37 
36 Brown, Tim (2008) sid. 1-10 
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företaget och kan bidra med nya positiva värden till företaget och att estetisk design exempelvis är ett av 

de viktigaste verktygen för att få konsumenten att uppfatta varumärket som en livsstil.37 

 
Författarna till denna uppsats har observerat att tidigare forskning generaliserar olika branscher och att 

de inte specificerar någon specifik bransch där design passar att tillämpa som kommunikationsmedel. 

Lockwood tar exempelvis upp hur organisationer kan bli mer designorienterad vid tillämpning av tio 

specificerade principer men definierar inte vilka typer av organisationer.38 Varken Lockwood eller 

Brown, som båda är starka namn inom området design, tar upp någon specifik bransch där design som 

kommunikationsmedel kan eller bör nyttjas och det framgår inte huruvida nyttjande av design som 

kommunikationsmedel passar bäst att tillämpa i någon specifik bransch eller om det är generellt 

gällande för företag oavsett bransch. 

 

Författarna menar vidare att detta är ett problem i den tidigare forskningslitteraturen och menar att 

frågeställningen huruvida nyttjandet av design som kommunikationsmedel är branschspecifikt, inte 

tidigare har behandlats. Ur denna problemdiskussion med fastställande av ett problem, i den tidigare 

forskningslitteraturen om design, härleddes uppsatsens syfte och frågeformulering. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur företag inom olika branscher kan nyttja 

design, i form av estetisk och strategisk design, med avsikt att kommunicera sin varumärkesidentitet till 

sina konsumenter och skapa ett starkt varumärke.  

1.4 Frågeformulering 

Hur nyttjar olika företag estetiskt och strategisk design för att kommunicera sin varumärkesidentitet till 

sina konsumenter? Leder denna kommunikation med design till att image och identitet är likställda och 

till starka varumärken? Skiljer sig nyttjandet och effekten av estetisk respektive strategisk design åt 

mellan företagen och påverkar det faktum att de är verksamma inom olika branscher? 

1.5 Avgränsning 

För att besvara frågeformuleringen och syftet undersöks i denna uppsats hur två företag inom olika 

branscher använder design som en del i sin marknadskommunikation och i sitt varumärkesbyggande. De 

företag som undersöks är inredningsföretaget Svenskt Tenn AB som ägs av Kjell och Märta Beijers 

                                                
37 Schmitt, Bernd et al. (1995) sid. 82-83 
38 Lockwood, Thomas (2009) sid. 31 
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Stiftelse samt Restaurang Sturehof AB som är en del av koncernen Svenska Brasserier AB. 

Inredningsföretaget Svenskt Tenn AB är ett produktinriktat företag och Restaurang Sturehof AB är ett 

tjänsteinriktat företag.39 

 

Valet av företag grundade sig i att företagen är verksamma inom olika branscher, men har gemensamt 

att de båda på sina hemsidor menar att design i någon betydelse är en del av deras företagsstrategier. 

Sturehof AB menar exempelvis att de har sin utgångspunkt i estetik40 och Svenskt Tenn AB menar att 

deras produkter besitter hög kvalitet vad gäller estetik.41 Att de båda företagen nyttjar design är viktigt 

för denna uppsats då den skall undersöka hur företagen nyttjar design som kommunikationsmedel. Att 

företagen är verksamma inom olika branscher är viktigt för denna uppsats då författarna ska undersöka 

huruvida nyttjandet av design som kommunikationsmedel är branschspecifikt eller inte. Svenskt Tenn 

AB är verksamma inom branschen för detaljhandel och inredning och säljer estetiskt designade 

produkter. Sturehof AB är verksamma inom restaurangbranschen.  

 

Valet av branscher som företagen är verksamma inom har sin förklaring i att branscherna skiljer sig åt 

men att de även har likheter. Det som skiljer branscherna åt är att restaurangbranschen består av 

tjänsteorienterade företag där service är en central del. Inredningsbranschen består istället av 

produktorienterade företag med försäljning av produkter som en central del. Likheter är dock att 

branscherna har nedslag av varandras centrala delar och att restaurangbranschen således har 

produktnedslag i form av råvaror samt att inredningsbranschen har tjänstenedslag i form av 

butikspersonal. Andra likheter som författarna menar kan finnas är att konsumenter inom båda 

branscherna inte nödvändigtvis måste konsumera från branscherna och att restaurangbesök och 

inredningsshopping inte tillhör människors grundläggande behov. Branschernas olikheter gör att 

författarna kan jämföra olika branschers nyttjande av design och branschernas likheter gör att denna 

jämförelse möjligtvis kan underlättas och att författarna lättare kan urskilja det eventuella nyttjandet av 

såväl estetisk som strategisk design inom båda branscherna. 

 

Andra gemensamma nämnare i företagens identiteter är dess svenska bakgrund och långa historia.42 

Detta menar författarna är intressant då detta kan leda till att företagens varumärkesidentiteter är djupt 

satta och att identiteterna är stabila. Det blir därför intressant att se huruvida även imagen i sådana fall är 

stabil och huruvida imagen är likställd med identiteten. 

                                                
39 Svenska Brasserier AB (2013) ; Svenskt Tenn AB (2013) 
40 Svenska Brasserier AB (2013) 
41 Svenskt Tenn AB (2013) 
42 Svenska Brasserier AB (2013) ; Svenskt Tenn AB (2013) 
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2. Teori 

 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk, med grund i tidigare forskning, som författarna 

använt för att förklara fenomen och forskningsresultat. Först ges en generell beskrivning av en för 

uppsatsen övergripande modell, the Corporate branding model. Sedan beskrivs underliggande modeller 

och teorier som kompletterar the Corporate branding model och fördjupar sig i delar av denna 

övergripande modell. Slutligen ges en teoretisk syntes där the Corporate branding model modifierats 

för uppsatsen och en förklaring av kopplingen mellan modellerna och teorierna samt dess relevans för 

uppsatsen ges. 

 

2.1 The Corporate branding model 

 
Figur 2. The Corporate branding model. Varumärkesidentiteten kommuniceras till marknaden och påverkar imagen. 

 

The Corporate branding model handlar om kommunikationen mellan företag och konsument. Modellen 

har utvecklats genom tiderna av flertalet forskare men har alltid handlat om kopplingen och 

kommunikationen mellan ett varumärkes identitet och image.43 År 1989 skrev Russel Abratt att det 

fanns tre olika aspekter av ett varumärke: företagets personlighet, identitet och image.44 Abratt upptäckte 

                                                
43 Stuart, Helen (1999) sid. 200-207 
44 Abratt, Russell (1989) A new approach to the corporate image management process. Journal of marketing management, 
Vol. 5, No. 1, pp. 63-76 ; Ind, Nicholas (1997) The corporate brand. New York University press, New York. sid. 42 
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att det inte fanns en tydlig gräns mellan identitet och image och att de ofta blandades ihop och han 

skilde därför på begreppen i sin modell.45 Vilket visat sig vara effektivt även för andra forskare.46 Med 

företagets personlighet menar Abratt företagets filosofi, värderingar och strategier som påverkar 

varumärkesidentitet. Abratt menar således att ett företags personlighet är de mjuka värden som skapar 

en varumärkesidentitet och dessa två begrepp är därför nära besläktade.47 

 

Abratts modell utvecklades sedermera vidare av Helen Stuart. Hon kritiserade det faktum att Abratt 

separerade företagets personlighet från dess identitet. Hon menade även att Abratts modell saknade 

fördjupning i företagets anställda och att de är en viktig grupp som påverkas av identiteten och som i sin 

tur kommunicerar denna till konsumenterna.48 Däremot valde Stuart att behålla Abratts definition av 

identitet och image.49 

 

Nicholas Ind kompletterade modellen ytterligare då han ansåg att den saknade företagets produkter och 

tjänster som en viktig faktor för både identitet och image. Han menade att alla företag, som är starkt 

sammankopplade med sina produkter och tjänster, kommer att påverkas och definieras av dessa och att 

de kommer att påverka imagen.50 Produkterna och tjänsterna bör vara anpassade efter identiteten och 

marknadskommunikationen.  Det är ofta en fysisk produkt som definierar konsumentens relation med 

företaget och som ger konsumenten dess åsikter. Produktens design och egenskaper återspeglar även 

varumärkets egenskaper och påverkar konsumentens uppfattning och image.51 Inds menade att varje 

företags varumärkesidentitet är unik och att identiteten formas utifrån företagets historia, filosofi, 

teknologiska natur, ägare, människor, ledares personlighet, etiska och kulturella värden samt dess 

strategier. Identiteten kan kommuniceras till marknaden på olika sätt men är i sig svår att ändra på. 

Kommunikationen med marknaden bör, liksom identiteten, vara unik då den baseras på identitetens 

värden. Kommunikationen ska vara fokuserad på att tillfredsställa olika konsumenters behov, vara 

målmedveten, kommuniceras på olika sätt men ha en kontinuitet i sin ton och den ska kommunicera 

kvalitet och samhörighet.52 

 

The Corporate branding model visar hur information går från företag i form av en identitet, genom 

marknadskommunikation, till konsumenter i form av en image. Den visar även hur information bör gå 
                                                
45 Abratt, Russell (1989) sid. 67 ; Stuart, Helen (1999) sid. 202 
46 Stuart, Helen (1999) sid. 203 
47 Abratt, Russell (1989) sid. 67 ; Stuart, Helen (1999) sid. 202 
48 Ind, Nicholas (1997) sid. 42-43 ; Stuart, Helen (1999) sid. 202-203 
49 Stuart, Helen (1999) sid. 203 
50 Ind, Nicholas (1997) sid. 43-44 
51 Ibid. sid. 47-48 
52 Ibid. sid. 44-46 
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tillbaka samma väg för att en tvåvägskommunikation ska ske. Detta hjälper företaget att förstå sina 

konsumenters behov och viljor för att de ska kunna anpassa sig därefter. Denna kommunikation bör ske 

konstant och succesivt då för mycket förändringar på en gång kan leda till förvirrade mottagare med en 

oklar eller negativ bild av varumärket.53 

2.1.1 Kapferers varumärkesidentitetsprisma 

 
Figur 3. Kapferers Varumärkesidentitetsprisma. De externa facetterna utgör de materiella värdena av varumärkets identitet. 

De interna facetterna utgör de immateriella värdena av varumärkets identitet.54 

Kapferers varumärkesidentitetsprisma är utvecklad av Jean-Noël Kapferer och handlar om huruvida 

konsumenters uppfattning stämmer överens med ett företags varumärkesidentitet och mäter således om 

ett företags varumärke är starkt. Kapferer menar att ett varumärkes identitet måste vara stabil i en 

dynamisk tillvaro, där imagen är instabil och lättföränderlig. För att göra detta är det viktigt att fokusera 

på varumärkesidentitetens kärna. Med detta menas att ett företags varumärke ständigt måste genomsyras 

av och signalera företagets kärnvärden och värderingar för att få ett bibehållande stöd från 

konsumenterna. Kapferer har för detta gjort en modell som heter Varumärkesidentitetsprisma där sex 

olika facetter beskrivs som tillsammans bidrar till att definiera ett företags varumärkesidentitet och som 

ska kommuniceras till konsumenterna för att skapa en image.55 

 

Facetterna delas in i externa samt interna facetter. Med externa facetter menas synliga materiella värden 

som direkt kan upplevas av konsumenten och hit hör facetterna fysik, relation och reflektion. Med 

                                                
53 Ind, Nicholas (1997) sid. 48-49 
54 Kapferer, Jean-Noël (2004) sid. 111 
55 Kapferer, Jean-Noël (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. 
Upplaga 3. London: Kogan Page. sid. 106 
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interna facetter menas mjuka immateriella värden och hit hör facetterna personlighet, kultur och 

självbild. 

 

De olika facetterna är inte olika steg utan de utgör tillsammans hela varumärket och samtliga facetter 

måste enligt Kapferer kunna urskiljas i en varumärkesidentitet och det är dessa facetter som företaget 

kommunicerar. Kommunikation är viktigt för att nå konsumenten, utan kommunikation finns man inte. 

För att denna kommunikation ska fungera finns det alltid en sändare (företaget) och mottagare 

(konsumenterna) av meddelandet. Konsumenterna kan uppfatta dessa sex facetter och utifrån dessa 

skapa sig en bild av varumärket, en image.56   

   

Fysik är den facett som visar vad varumärket är och vad det gör. Den visar hur produkten ser ut estetiskt 

och hur den fungerar funktionellt. Kapferer menar att den fysiska facetten är varumärkets ryggrad och 

egenskaper som skapar ett mervärde. Detta är den mest påtagliga delen av varumärkesidentiteten och det 

som konsumenterna associerar med varumärket. Det fysiska kännetecknar ett varumärkes typiska 

egenskaper.57 Med facetten relation menas att det är positivt att bygga upp ett varumärke som kan 

förmedla positiva relationer mellan konsument och varumärke. Facetten relationen handlar om det 

beteende som varumärket sänder ut mot sina konsumenter, exempelvis kärleksfullhet, aggressivitet eller 

vänskaplighet, då relationen i många fall är kärnpunkten för konsumenters köp.58 Facetten reflektion 

handlar om att varumärken och dess produkter eller tjänster ofta kopplas ihop med en specifik typ av 

konsument. Denna reflektion behöver inte stämma överens med varumärkets egentliga konsumenter. 

Företag måste ständigt kontrollera konsumenternas reflektion så att det stämmer överens med dess egen 

reflektion.59 

 

Med facetten personlighet menas att man ser på varumärket som en imaginär person med en 

karakteristisk personlighet. Med detta menas att konsumenten undermedvetet tillskriver varumärket 

vissa personlighetsdrag och utifrån dessa väljer de produkter och varumärken som bäst passar in på dess 

egen personlighet.60 Med facetten kultur menas de värderingar som genomsyrar företaget. Produkter och 

tjänster representerar dessa värderingar vilket kan fungera som en differentieringsfaktor samt leda till 

lojala konsumenter.61 I och med dessa egenskaper menar Kapferer att kultur utgör en central del av 

                                                
56 Kapferer, Jean-Noël (2004) sid. 111 
57 Ibid. sid. 107 
58 Ibid. sid. 109-110 
59 Ibid. sid. 110 
60 Ibid. sid. 108 ; Kapferer, Jean-Noël & Azoulay, Audrey (2003) Do brand personality scales really measure brand 
personality? Brand Management, Vol 2, No 2, pp. 143-155 
61 Kapferer, Jean-Noël (2004) sid. 108 
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varumärkesidentiteten.62 Med facetten självbild menas att det företag som bäst matchar den inre 

självbild som konsumenten vill få när denna konsumerar en typ av produkt eller tjänst, har en 

differentieringsfaktor som leder till att det företaget väljs av konsumenten. Kapferer menar att 

konsumenten då målar upp en självbild när de konsumerar hos företaget och att denna självbild då 

stämmer överens med den självbild som konsumenten vill känna.63 

2.1.2 Design 

Estetisk och strategisk design som kommunikation är ett viktigt medel för ett företag som vill ha ett 

starkt varumärke och som vill nå ut med sin varumärkesidentitet till sina konsumenter.64  

Design som strategi genom design thinking 

Design thinking är ett omfattande begrepp för hur man kan genomsyra en organisation med ett visst 

tankesätt som sammankopplar affärsstrategi med kreativitet och som således leder till nyttjande av 

strategisk design. Design thinking är vidare en humancentrerad designfilosofi.65 Design thinking handlar 

om att förstå konsumenten och matcha dennas behov genom att kombinera affärsstrategi och teknik med 

designers kundkänslighet och förståelse och således kombinera affärsstrategi med kreativitet.66 Att 

förstå och utgå ifrån konsumenten och dess behov är kritiskt och det mest centrala i design thinking och 

konsumentens vikt betonas.67 Förstår företaget dess konsument så når dem lättare konsumenten med 

önskad kommunikation.68 Företaget ska bry sig om sina konsumenter och skapa en empati och förståelse 

för dem. Lyckas företaget med detta så kan de förutse hur konsumentens behov och önskningar ser ut 

och kan komma att utvecklas i framtiden. Genom att se saker ur konsumentens perspektiv kan ett 

företag upptäcka nya möjligheter. Att förstå konsumentens behov och vad denna värderar är mer 

effektivt än att endast fråga om dennas önskningar. Design thinking är således ett sätt att förstå 

konsumentens behov för att skapa något de slutligen kommer vilja konsumera och det är ett sätt att 

komma fram till vad som behövs och till att ge detta en för konsumenten önskvärd form.69 

 

Vidare är det inte bara konsumenten som skall förstås och kännas empati för. Vid tillämpning av design 

thinking ska man även kunna förstå kollegor och anställda.70 Att arbeta i lag och samarbeta för att ta 

                                                
62 Coleman, Darren et al. (2011) sid. 1065 
63 Kapferer, Jean-Noël (2004) sid. 110-11 
64 Neumeier, Marty (2006) sid. 15 
65 Brown, Tim (2008) sid. 1 
66 Ibid. sid. 2 
67 Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 330 ; Park, Ji Yong (2012) Design process excludes users: the co-creation 
activities between user and designer. Digital Creativity, Vol. 23, No. 1, pp. 79-92 
68 Brown, Tim (2008) sid. 2 ; Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 330 
69 Lockwood, Thomas (2009) sid. 31-32 ; Brown, Tim (2008) sid. 8 
70 Brown, Tim (2008) sid. 3 
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tillvara på flera individers förmågor är en annan central del i design thinking och en användare av design 

thinking ska vara bra på att samarbeta.71 Även att designers och kreativ personal involveras i det 

strategiska arbetet redan från början i samtliga projekt är en central del.72 Nyttjande av design thinking 

redan vid ett tidigt stadie i ett projekt är kritiskt för att nå en bra lösning med design.73 Design thinking 

handlar vidare om att innovation och kreativitet influerar alla företagets delar, processer och 

avdelningar.74 Även affärsstrategerna ska således tänka mer som en kreativ designer och de båda måste 

samarbeta och förstå varandra.75 För att undvika ett gap, som i sin tur kan leda till bristande 

kommunikation till konsumenten, mellan de kreativa och de strategiska avdelningarna på ett företag kan 

ett företag låta design thinking genomsyra företagets alla processer.76 Följs design thinking i hela 

processen och samtliga individer tänker som en kreativ designer, kommer samtliga individer i projektet 

att utveckla förmågor att exempelvis visualisera, systematisera, arbeta i lag och samarbeta, förstå 

människor och miljön samt förmågan att undvika att ta ogenomtänkta beslut.77 

 

Den arbetsprocess som arbetar med strategisk design och som således använder design thinking 

definieras som en designprocess.78 En designprocess är således själva nyttjandet av design thinking för 

att kombinera det affärsstrategiska med det kreativa arbetet. En designprocess är det arbetssätt och den 

innovativa process, genomsyrad av design thinking, som ett företag använder sig av då de skapar eller 

förbättrar produkter, tjänster, arbetssätt eller strategier. Design thinking tillämpas vidare i processen för 

att lösa problem och för att komma på nya idéer.79 En designprocess kan beskrivas som ett system av 

tomrum som fylls efterhand och inte som en linjär serie av steg som bearbetas ett i taget i en bestämd 

ordningsföljd. Mellan tomrummen finns olika sorters relaterade aktiviteter som tillsammans bildar den 

innovativa designprocessen.80  

 

Det finns ingen ultimat designprocess utan processen ser ständigt olika ut och är anpassningsbar och 

flexibel då innovation inte har en start- och slutpunkt likt andra arbetsprocesser.81 Brown menar dock att 

tre faser, samtliga genomsyrade av design thinking, bör genomgås i en designprocess: Inspiration, 

idégenerering och genomförande. Inspirationsfasen handlar om att identifiera problem och möjligheter 

                                                
71 Brown, Tim (2008) sid. 3 
72 Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 330 
73 Brown, Tim (2008) sid. 4-5 
74 Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 330 
75 Ibid. sid. 330 
76 Brown, Tim (2008) sid. 2 ; Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 330 
77 Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 336 
78 Brown, Tim (2008) sid. 4-5 
79 Lockwood, Thomas (2009) sid. 30 ; Brown, Tim (2008) sid. 4-8 ; Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 336-339 
80 Brown, Tim (2008) sid. 4-5 
81 Lockwood, Thomas (2009) sid. 32 
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för den specifika situationen för att lägga grunden för lösningen som ska eftersökas. Här undersöks 

konsumenter för en förklaring av vad problemet faktiskt är ur deras perspektiv. Idégenereringsfasen 

handlar om processen att skapa, utveckla och testa idéer som kan leda till lösningar. Genomförandefasen 

handlar om att kartlägga hur man når marknaden. Vid tillämpning av designprocessen hoppar man 

mellan faserna då nya idéer uppkommer och nya riktningar tas.82 

 

Centralt i designprocessen och i nyttjandet av design thinking är att man arbetar upprepande och gör om 

tills det blir rätt.83 En designprocess kännetecknas vidare av att vara iterativ, utforskande och ibland 

rörig. Den går i cykler, anpassas ständigt efter förändringar, förbättras och specificeras tills en slutgiltig 

lösning nås.84 Att använda sig av design thinking handlar vidare om att lära genom tanke och handling 

samt om att vara öppen för förändringar.85 Designprocessen är därför anpassningsbar och flexibel.86 Att 

tillämpa designprocessen på ett företag handlar således om att företaget ska bli mer anpassningsbart och 

processen ser därför olika ut beroende på situation och företag.  

Mätning av den estetiska designens värde 

Med estetisk design kan ett företag påverka konsumentens inköpspreferenser, sätta högre priser och öka 

försäljningen. Estetisk design kan vidare leda till att konsumentens emotionella relation till varumärket 

förstärks.87 Estetisk design ses idag som ett viktigt verktyg i ett företags process och verksamhet för att 

skapa betydande värden.88 Allt fler företag inser att estetisk design är ett effektivt kommunikationsmedel 

för att skapa fördelar för företaget och i och med detta har även efterfrågan efter metoder för att mäta 

designens prestationsförmåga uppkommit. Lockwood har därför skapat ett ramverk för att mäta de 

värden som estetisk design bidrar med.89 

 

Att mäta värdet av estetisk design kan vara komplext, men Lockwood har identifierat tio kategorier för 

att mäta den estetiska designens effekt.90 Dessa kategorier är: Designens inflytande på köpbeslut och 

känslor hos konsumenten, inträdande på nya marknader, varumärkesimage och företagsrykte, kostnads- 

och tidsbesparingar i utvecklingsprocessen, designavkastning på investeringen, produkt- och 

                                                
82 Brown, Tim (2008) sid. 4-5 
83 Lockwood, Thomas (2009) sid. 32-33 
84 Razzouk, Rim & Shute, Valerie (2012) sid. 336 
85 Lockwood, Thomas (2009) sid. 29 
86 Brown, Tim (2008) sid. 4-5 
87 Lockwood, Thomas (2007) Design Value: A Framework for Measurement. Design Management Review, Vol. 18, No. 4, 
pp. 90–97 
88 Lockwood, Thomas (2009) sid. 29 
89 Lockwood, Thomas (2007) sid. 90 
90 Lockwood, Thomas (2009) sid. 35 
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tjänsteinnovation, ökad konsumentnöjdhet och lojala konsumentgrupper, varumärkesskydd och 

immaterialrätt, förbättrad användarbarhet samt förbättrad hållbarhet.91 

 

Designens inflytande på köpbeslut och känslor hos konsumenten handlar om att mäta designens 

påverkan på konsumenternas önskan och behov av att konsumera. Inträdande på nya marknader mäts 

genom att se hur företag genom förbättrad design attraherat nya konsumenter. Varumärkesimage och 

företagsrykte mäts för att undersöka hur design påverkat konsumenternas syn på varumärket och hur det 

attraherat fler konsumenter. För att mäta huruvida design lett till kostnads- och tidsbesparingar i 

utvecklingsprocessen undersöks om företaget har arbetat efter välutformade riktlinjer för att ge 

designers vissa ramar att arbeta efter. Designavkastning på investering handlar om att de företag som 

associeras med god design ofta har bättre finansiella mätningar och detta mäts genom att se hur 

finansiellt lyckat företaget varit. Med produkt- och tjänsteinnovation undersöks företagets förmåga att 

skapa eller uppfinna nya värden genom innovation. För att öka konsumentnöjdheten och få lojala 

konsumentgrupper mäts huruvida designade produkter utefter konsumenternas behov och önskan 

bidragit till detta. Varumärkesskydd och immaterialrättsliga avtal mäts för att inte gå miste om 

eventuella vinster på grund av plagiat. Med förbättra användarbarhet mäts konsumenternas uppfattning 

om produktens eller tjänstens användarbarhet. Den sista kategorin om förbättrad hållbarhet mäts genom 

att undersöka företagets produkters och tjänsters kvalitet och hållbarhet.92 

 

Lockwoods ramverk ska inte tillämpas i sin helhet. Varje kategori krävs inte för varje designprojekt och 

företag. Man mäter de kategorier som är relevant för situationen och jämför företagets situation före och 

efter nyttjandet av estetisk design.93 

                                                
91 Lockwood, Thomas (2007) sid. 91 
92 Ibid. sid. 91 
93 Ibid. sid. 91 
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2.2 Teoretisk syntes 

 
Figur 4. Uppsatsens modifiering av the Corporate branding model med design som marknadskommunikation. 

 

I denna uppsats har författarna, likt tidigare forskare, utvecklat the Corporate branding model ytterligare 

för att anpassa den efter uppsatsens frågeformulering och syfte. Därför har modellens del om 

marknadskommunikation specificerats till design som kommunikationsmedel. Modellens delar om 

kommunikation med marknaden har således i uppsatsen specificerats till design thinking samt till värdet 

av estetisk design. Den modifierade modellen förklarar således hur ett företag kan kommunicera sin 

varumärkesidentitet, genom strategisk och estetisk design, till konsumenterna utan att bilden av denna 

förändras på vägen. I modifikationen går kommunikationen fortfarande åt båda hållen vilket förklarar att 

ett företag måste förstå sina konsumenter för att kunna bemöta deras behov.  

 

The Corporate branding models samtliga delar förklaras djupare med hjälp av Kapferers 

varumärkesidentitetsprisma, design thinking samt Lockwoods mätning av designens värde.  

 

Kapferer varumärkesidentitetsprisma har använts för att undersöka om kommunikationen nått hela 

vägen fram från företag till konsument och om identitet och image är likställt. Den fördjupar sig i the 

Corporate branding models delar om företagets samt konsumentens perspektiv och den förklarar och 

jämför således identitet och image för undersökning av huruvida företagen besitter starka varumärken. 

 

För att djupare förklara modifikationen av the Corporate brandning models del om 

designkommunikationen mellan identitet och image har författarna valt design thinking samt 
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Lockwoods teori om mätning av designens värde som ramverk. Dessa teorier förklarar hur och hur väl 

företagen kommunicerar sin identitet via design till konsumenterna samt hur de förstår sina konsumenter 

och således även hur kommunikationen går åt motsatt håll. 
  
Design thinking användes som teoretiskt ramverk för att förklara hur företagen genom strategisk design 

kommunicerar sin identitet och förstår sina konsumenter. Detta kan göras på grund av att design 

thinking handlar om hur man kopplar samman affärsstrategi med kreativitet vilket leder till förbättrad 

kommunikation med konsumenterna.94 För att konkretisera det holistiska och övergripande begrepp som 

design thinking är, har författarna härlett en sammanfattning ur forskningslitteraturen. Denna 

sammanfattning lyder att design thinkings främsta variabler är: fokus på att förstå konsumenten, att 

designers och kreativa är medverkande i processen från start, lagarbete och samarbete, kreativitet och 

innovation är integrerat i hela företaget och hela processen, att arbetsprocessen hoppar mellan tre faser, 

att designprocessen går i cykler och är upprepande samt att designprocessen är flexibel och anpassas 

efter förändringar. För att undersöka företagens tillämpning av strategisk design och design thinking har 

samtliga variabler undersökts. 

 
Figur 5. Uppsatsens konkretisering av design thinking. 

 

                                                
94 Brown, Tim (2008) sid. 2 



 20 

Lockwoods teori om mätning av designens värde tillämpades för att se hur företagen nyttjar estetisk 

design för att nå ut med sin varumärkesidentitet till sina konsumenter. För att göra detta har författarna 

undersökt ett urval av Lockwoods kategorier och hur estetisk design bidragit till värden inom dem, 

genom att undersöka konsumenters perspektiv och uppfattningar. De kategorier som är relevanta att 

mäta för att besvara frågeformuleringen är hur designen påverkar konsumentens köpbeslut och känslor, 

varumärkesimage och företagsrykte, konsumentnöjdhet och lojala konsumentgrupper, användarbarheten 

samt kvalitet och hållbarhet. Dessa kategorier är relevanta då det är dessa kategorier som mäter ur 

konsumentens perspektiv. 

 

Genom Kapferers varumärkesidentitetsprisma mäts om företagen lyckas kommunicera identiteten till 

konsumenterna och genom designteorierna mäts hur och hur väl denna kommunikation skett med design 

som kommunikationsmedel. Är varumärkena inte starka kan med hjälp av designteorierna undersökas 

huruvida det finns brister i designkommunikationen och är varumärkena starka så kan det vidare 

undersökas om detta skett med design som kommunikationsmedel. 

 

Författarna kopplar vidare samman Kapferers interna facetter med design thinking och strategisk design 

och menar att samtliga facetter kan uttryckas av såväl strategisk som estetisk design. Författarna menar 

dock att design thinking är mest lämpat för att kommunicera de immateriella interna facetterna och att 

estetisk design och mätning av designens värde är mest lämpat för att kommunicera de materiella 

externa facetterna då design thinking mer handlar om mjuka och immateriella värden medan Lockwoods 

kategorier mer handlar om materiella värden. Därför kan dessa designteorier användas för att mäta vilka 

facetter som lyckas eller misslyckas kommuniceras och varför.  

 

Samtliga teorier och modeller kompletterar således the Corporate branding model och varandra. För att 

analysera hur och hur väl olika företag använt design som kommunikationsmedel analyserades först 

huruvida företagen i fråga har starka varumärken och således om kommunikationen nått fram till 

konsumenterna. Sedan analyserades hur väl kommunikationen genom design skett i de olika företagen 

för att sedermera jämföra de olika företagen med varandra. På så vis har författarna, med the Corporate 

branding model och samtliga kompletterande teorier som ramverk, kunnat analysera huruvida nyttjandet 

och effekten av design som kommunikationsmedel skiljer sig åt inom olika branscher. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras författarnas metodval för framtagning av data och empiri som använts för att 

besvara uppsatsens frågeformulering och syfte. Vidare diskuterar författarna självkritiskt uppsatsens 

metod, etik och källor. 

 

3.1 Metodval 

Metodval för denna uppsats kan liknas vid en fallstudie, då fokus legat på att undersöka huruvida två 

företag har till avsikt att genom design stärka sitt varumärke. Dock kan denna uppsats inte helt likställas 

med en fallstudie då uppsatsen inte går tillräckligt djupt på ett specifikt fall. Vid en fallstudie ska fallet 

som undersöks studeras på detaljnivå och det specifika fallets komplexitet och speciella natur ska 

grundligt undersökas.95 

 
Val av uppsatsämne har sin grund i designens växande betydelse för företag som konkurrensmedel.96 

För att kunna svara på huruvida företagen besitter starka varumärken utifrån uppsatsens definition samt 

för att återkoppla till de teoretiska ramverken har individuella intervjuer och fokusgrupper gjorts med 

företag och konsumenter. Detta ansåg författarna vara den lämpligaste metoden för att få såväl djup som 

bred förståelse för ämnet. 

3.2 Positivism 

Den positivistiske forskaren använder en samhällsvetenskaplig infallsvinkel med tillämpning av 

naturvetenskapliga forskningmodeller. Forskaren gör antaganden utifrån den sociala verkligheten där 

denna observerar mönster och regelmässigheter.97 Detta angreppssätt ska få vetenskapen att vara 

värderingsfri och forskaren ska vara objektiv.98 Den positivistiske forskaren vill se sig som en 

åskådare.99 

 

                                                
95 Bryman, Alan & Bell, Emma (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 1:2, Liber AB sid. 60 
96 Lockwood, Thomas (2007) sid. 90 
97 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, sid. 422 
98 Bryman, Alan & Bell, Emma (2010) sid. 26-27 
99 Gustavsson, Bengt (2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Upplaga: 1, Studentlitteratur: Lund 
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I denna uppsats tolkar och analyserar författarna det data de erfarit från individuella intervjuer och 

fokusgrupper. Detta utan att egna värderingar förts in i processen och författarna har till största möjliga 

mån agerat som åskådare. Uppsatsen kan således antas ha tillämpat ett positivistiskt angreppssätt. 

3.3 Insamling av data 

De sekundärdata som främst lagt grunden i denna uppsats är tidigare forskningslitteratur om 

varumärkesidentitet, image och design. För att få en större bredd och förståelse inom ämnet har även 

litteratur och branschsidor använts till uppsatsens bakgrund och teoretiska ramverk. För att kunna 

utvärdera och analysera det teoretiska ramverk som denna uppsats kretsar kring har mer fakta samlats in 

och utvärderats. Dessa fakta ligger även till grund för det primärdata som gjorts i form av individuella 

intervjuer med chefer, kreativt ansvariga och marknadsansvariga på Restaurang Sturehof AB och 

Svenskt Tenn AB. Författarna har även valt att göra individuella intervjuer och fokusgrupper med 

konsumenter för att få en djupare och bredare inblick i såväl företagets som konsumenternas perspektiv. 

 

Individuella intervjuer och fokusgrupper ligger inom ramen för kvalitativ forskning vars huvudtanke är 

att samla in och analysera data.100 Anledningen till att det i denna uppsats valts att göra en kvalitativ 

forskning i form av individuella intervjuer och fokusgrupper är att författarna velat mäta mjuka värden 

och åsikter från såväl företagets som konsumenternas perspektiv vilket hade varit mer komplext och 

mindre djupgående med en kvantitativ forskningsmetod. 

 

Individuella intervjuer och fokusgrupper kan komplettera varandra då fokusgrupper ger en bred 

förståelse och individuella intervjuer en djupare förståelse. Genom att använda båda dessa metoder 

försäkrar man sig om att man verkligen studerar utifrån deltagarnas perspektiv. Att först använda sig av 

fokusgrupper kan även hjälpa forskaren att utforska aspekter på ett djupare plan. I denna uppsats 

användes därför inledningsvis fokusgrupper för att sedan kompletteras med individuella intervjuer för 

att få en djupare förståelse för konsumentens perspektiv.101 

 

Det som skiljer fokusgrupper från individuella intervjuer är deras förmåga att fånga dynamiken i 

gruppens interaktion för att förstå ett ämne.102 Fokusgrupper ger en bredare skala av idéer. Den visar hur 

                                                
100 Denscombe, Martyn (2009) sid. 367 ; Bryman, Alan & Bell, Emma (2010) sid. 297 
101 Wibeck, Victoria (2000) Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Upplaga: 1, 
Studentlitteratur AB, Lund, sid. 58 
102 Hyde, Abbey et al. (2005) The focus group method: Insights from focus group interviews on sexual health with 
adolescents. Social Science & Medicine, Vol. 61, No. 12, pp. 2588–2599 
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gruppdynamiken kan styra personerna och lägger inte lika mycket fokus på detaljer om varje individ. 

Individuella intervjuer passar bra för att öka förståelsen för resultaten från fokusgrupperna.103 

3.3.1 Individuella intervjuer 

Individuella intervjuer är ett effektivt tillvägagångssätt då intervjupersonen kan ta upp saker denna 

personligen finner viktigt.104 Detta leder till att forskaren kommer åt intervjupersonens åsikter, känslor, 

uppfattningar och erfarenheter.105 Anledningen till att författarna i denna uppsats har valt individuella 

intervjuer med företagen är att företagsledarna är ensamma på sin position och då dessa personer besitter 

djup information om företagens varumärkesidentitet. Anledningen till att även konsumenter intervjuas 

med individuella intervjuer är att författarna vill få djupare förståelse för dess åsikter och tankar. 

 

Uppsatsens individuella intervjuer ägde rum mellan 6 mars 2013 och 23 april 2013. För att få tag på 

intervjupersonerna har telefonsamtal och konversationer via e-post ägt rum och utifrån dessa samtal 

bokades personliga möten in på deras arbetsplatser eller hemmiljöer. Intervjuerna har ljudinspelats för 

att sedan kunna transkriberas, för att inte gå miste om viktig information.  

3.3.2 Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en metod som syftar till datainsamling för forskningsändamål.106 Det innebär att man 

samlar in data genom gruppinteraktion och att en interaktiv diskussion är i fokus.107 Grupperna 

diskuterar ett specifikt ämne som bestäms av forskaren.108 

 

Fokusgrupper har tre typiska och centrala kännetecken.109 Det första är att diskussionen sker med fokus 

på ett specifikt ämne som samtliga deltagare har erfarenhet av och liknande kännedom om.110 I denna 

uppsats har fokus legat på deltagarnas relation till och tankar om de valda företagens varumärken. 

Deltagarna till fokusgrupperna valdes utifrån dess relation till företagen och samtliga deltagare i varje 

fokusgrupp har liknande erfarenheter av företagen. Det andra kännetecknet är att särskild vikt läggs på 

interaktionen mellan deltagarna i gruppen för att få fram information.111 Fokusgrupperna har med detta i 

                                                
103 Wibeck, Victoria (2000) sid. 39 
104 Denscombe, Martyn (2009) sid. 117 ; Coenen, Michaela et al. (2011) Individual interviews and focus groups in patients 
with rheumatoid arthritis: a comparison of two qualitative methods. Quality of life research, Vol. 21, No. 2, pp. 359-370 
105 Denscombe, Martyn (2009) sid. 232 
106 Morgan, David L. (1996) Focus Groups. Annual Review of Sociology, Vol. 22, pp. 129–52  
107 Morgan, David L. (1996) sid. 130  
108 Ibid. sid. 130  
109 Denscombe, Martyn (2009) sid. 237 
110 Kitzinger, Jenny (1994) The methodology of Focus Groups: the importance of interaction between research participants. 
Sociology of Health & Illness, Vol. 16, No. 1, pp. 103-121 ; Denscombe, Martyn (2009) sid. 237 
111 Hyde, Abbey et al. (2005) sid. 2589 ; Denscombe, Martyn (2009) sid. 237 
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åtanke formats utifrån naturliga grupper som sedan innan känner varandra väl, exempelvis 

konstellationer av familjemedlemmar eller vänner. Dessa naturliga grupper användas för att skapa en 

ökad tillit mellan deltagarna.112 Detta för att skapa en ökad diskussion där samtliga vågar uttrycka sin 

åsikt samt för att öka möjligheten för forskarna att uppleva och observera samtalet mer, utan att behöva 

leda samtalet då gruppdeltagarna interagerar med varandra istället för att endast svara på moderatorns 

frågor.113 Det tredje kännetecknet är att moderatorns roll är att underlätta gruppinteraktionen mellan 

deltagarna.114 Moderatorn i uppsatsen har till största möjliga mån hållit sig utanför samtalet och låtit 

gruppdeltagarnas samtal fortgå utan avbrytning. Dock har moderatorn styrt samtalet för att hålla det 

inom ämnet, skapat en trivsam atmosfär för deltagarna samt sett till att alla deltagarna deltagit med sina 

åsikter och tankar.115 Fokusgrupperna har kunnat användas för att få reda på vad konsumenterna tycker 

men även på hur och varför de tycker det.116 

 

Fokusgrupper användes vidare för att förstå hur företagens konsumenter agerar i grupper de i vanliga 

fall skulle besöka företagen med. De användes även för att minska intervjuarens styrande roll för att se 

hur konsumenterna tänker om varumärkena då de är i grupp.117 Även tolkningen av data underlättades 

genom tillämpning av fokusgrupper då deltagarna kunde fråga och förklara för varandra. Deltagarna 

gjorde själva jämförelser mellan sina erfarenheter.118 

 

Rent praktiskt gick uppsatsens fokusgrupper till på så vis att lämpliga grupper rekryterades, en 

frågeguide för att leda gruppsessionerna gjordes, diskussionerna ljudinspelades och en av uppsatsens 

författare antecknade medan den andra ledde diskussionen. Sedan transkriberades materialet för att 

analyseras. Uppsatsens fokusgrupper ägde rum mellan 26 mars 2013 och 29 april 2013. 

3.4 Utformning av intervju- och fokusgruppsfrågor 

De frågor som ställdes i de individuella intervjuerna och fokusgrupperna behandlade samma ämnen men 

ställdes på olika vis för att erfara olika djup, bredd och perspektiv på svaren. 

                                                
112 Kitzinger, Jenny (1994) sid. 105 
113 Hyde, Abbey et al. (2005) sid. 2588-2589 
114 Denscombe, Martyn (2009) sid. 237 
115 Ibid. sid. 239 
116 Kitzinger, Jenny (1994) sid. 104 
117 Wibeck, Victoria (2000) sid. 40-42 
118 Morgan, David L. (1996) sid. 139 
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3.4.1 Frågor till individuella intervjuer 

Intervjufrågorna som ställdes var indelade i olika kategorier med utgångspunkt från de teorier och 

modeller som nyttjats i uppsatsen, med syfte att förenkla analysen av det data som samlats in. De frågor 

som ställdes till konsumenterna var likartade med de som ställdes till personerna från företagen, dock ur 

ett konsumentperspektiv. Detta gjordes för att få en bild om huruvida varumärkesidentiteten och imagen 

stämmer överens eller om det finns något gap däremellan.  

 

Frågorna under samtliga intervjuer var semistrukturerade, vilket innebär att personen som intervjuar har 

några generella frågeställningar som kan diskuteras men är beredd att ändra frågorna under intervjuns 

gång utefter vad intervjupersonen svarar.119 Syftet med intervjuerna var att de skulle likna ett samtal och 

att intervjupersonen självständigt skulle berätta om sina tankar om varumärket. 

3.4.2 Frågor till fokusgrupper 

En fokusgrupp kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Hur strukturerad en fokusgrupp är beror dels på 

hur förbestämda frågorna är och dels på hur kontrollerande och styrande moderatorn är. Ju mer specifika 

och fler frågor och ju mer moderatorn styr diskussionen, desto mer strukturerad är fokusgruppen.120 

Inom marknadsforskning är moderatorn ofta strukturerad så att samtliga frågor ställs och så att 

gruppdynamiken fungerar.121 I denna uppsats var fokusgrupperna strukturerade då moderatorn kunde 

kontrollera interaktionen mellan deltagarna så att samtliga individer deltog lika mycket och så att allas 

infallsvinklar täcktes in.122 

 

Fokusgruppsfrågor kan vara standardiserade eller varierande från grupp till grupp. Fördelen med 

standardiserade frågor är att det är enklare att jämföra dem grupperna emellan. Fördelen med att skifta 

frågorna är att man kan anpassa dem efter grupperna och att man kan ställa följdfrågor till deltagarna.123 

Denna uppsats använde sig av såväl standardiserade frågor som varierande då ämnet är detsamma men 

konsumenterna olika. 

 

Under en fokusgruppsession använder sig moderatorn av en intervjuguide med fem typer av frågor: 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor.124 

                                                
119 Brittona, Carol et al. (1997) A survey of current practice in the development of multimedia systems. Information and 
Software Technology, Vol. 39, No. 10, pp. 695-705 
120 Wibeck, Victoria (2000) sid. 61 ; Morgan, David L. (1996) sid. 145 
121 Morgan, David L. (1996) sid. 145 
122 Wibeck, Victoria (2000) sid. 45 
123 Morgan, David L. (1996) sid. 142 
124 Wibeck, Victoria (2000) sid. 61 
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Öppningsfrågor användes i uppsatsen för att de ökar graden av gruppkohesion och får gruppdeltagarna 

att känna sig närmre varandra. Frågorna ställdes till samtliga deltagare och ledde till snabba 

faktabaserade svar. Tanken med frågorna var att skapa en avspänd stämning som uppmuntrar alla att 

delta i diskussionen redan från start. Introduktionsfrågor användes sedan för att introducera det ämne 

som deltagarna skulle diskutera. Frågorna handla om deltagarnas egna erfarenheter som var relaterat till 

fokusämnet. Introduktionsfrågorna användes för att de underlättar gruppens interaktion och leder till 

fokus på rätt ämne. Övergångsfrågor är då deltagarna går in djupare på sina erfarenheter. Dessa 

användes för att leda samtalet in på diskussionens nyckelfrågor. Till nyckelfrågorna ägnades sedan mer 

tid då nyckelfrågor är huvuddelen av en fokusgrupp och då det är här mest informationen insamlas. 

Sessionen rundades sedan av med avslutande frågor till samtliga deltagare. De fick då säga sina slutliga 

åsikter och reflektera kring det som sagts under sessionens gång. Sista frågan som ställdes kallas sedan 

för slutfrågan. Denna ställdes för att försäkra om att författarna inte missat något viktigt. Frågan 

inleddes med en kort överblick över studiens syfte och sedan frågades deltagarna om de ansåg att något 

förbisetts.125 

3.5 Urval och population 

På grund av begränsad tid valde författarna att använda sig av bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval görs utifrån forskarens bekvämlighet, med andra ord att urvalet välj utifrån de som 

finns närmst tillhands.126 I ett bekvämlighetsurval har inte alla i populationen lika stor chans att komma 

med, tillika blir det ett icke-sannolikhetsurval.127 

 

Populationen är de samtliga enheter utifrån vilka man gör sitt urval.128 Populationen i denna uppsats var 

alla de företag som aktivt nyttjar design samt dessa företags konsumenter. Utifrån denna population har 

ett urval på två företag gjorts: Restaurang Sturehof AB och Svenskt Tenn AB. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, då författarna kontaktade det första företag de kom på, vilket resulterade i en 

intervju. Det andra företaget var även det ett bekvämlighetsurval då detta funnits i författarnas närhet i 

form av kontakter. Även konsumenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval då samtliga konsumenter 

var bekanta till författarna.  

                                                
125 Wibeck, Victoria (2000) sid. 61 
126 Denscombe, Martyn (2009) sid. 39 
127 Ibid. sid. 32 
128 Bryman, Alan & Bell, Emma (2010) sid. 111 
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3.5.1 Rekrytering till individuella intervjuer 

Vad gällde de individuella intervjuerna med konsumenterna valde författarna personer utifrån företagens 

kundsegment. De personer som intervjuades fanns i författarnas närhet och detta gjordes för att 

författarna visste att personerna har en relation till företagen och att de tillhör målgruppen. Valet av 

representanter för företagen gjordes efter personernas titlar och ansvarsområden inom företaget för att få 

tillgång till önskad information om varumärket och företaget. 

3.5.2 Rekrytering till fokusgrupper 

Urvalet till fokusgrupperna gjordes genom att författarna rekryterade så kallade pre-existerande 

grupper. Med detta menas grupper av personer som redan känner varandra från sitt privatliv eller arbete. 

Detta gjordes för att kunna se hur deltagarna pratar och tänker då de är i de grupper de brukar vara med 

på sin fritid, då de besöker uppsatsens valda företag. Med pre-existerande grupper kan man få naturlig 

data av det slag som skulle kunna erhållas vid deltagande observationer. Pre-existerande grupper 

användes således för att förstå de sociala sammanhang inom vilka beslut och idéer angående företagen 

vanligen bildas.129 Andra fördelar med pre-existerande grupper är att deltagarna inte är rädda för att säga 

vad de tycker och påbörja en diskussion. Även det faktum att rekryteringen underlättades var av 

betydande roll för denna uppsats.130 

 

Deltagarna valdes ut så att ingen mer dominant individ placerades med en mindre dominant. Detta var 

möjligt då författarna sedan innan var bekant med deltagarna och visste om de roller dessa har i sin 

umgängeskrets. Författarnas tidigare bekantskap med deltagarna gjorde det även möjligt att urskilja och 

förhindra att någon deltagare gick in i den vanliga sociala roll som de har i andra sammanhang.131 

 

En risk med pre-existerande naturliga grupper är att vissa ämnen inte tas upp då de tas för givna inom 

gruppen.132 I denna uppsats har moderatorn sökt styra till den grad att så inte blev fallet, eftersom 

fokusgrupperna är strukturerade. En annan risk är att det kan finnas en underliggande strävan att 

undvika konflikter i pre-existerande grupper.133 Författarna undvek detta problem genom att rekrytera 

personer med starka åsikter som ofta diskuterar med resterande deltagare i gruppen. De valda 

konsumenterna är således vana vid diskussioner inom gruppen. Ett annat problem med pre-existerande 

grupper och det faktum att författarna sedan innan är bekant med deltagarna kan tänkas vara att 

                                                
129 Ibid. sid. 105-106 
130 Wibeck, Victoria (2000) sid. 52-53 
131 Ibid. sid. 52-53 
132 Ibid. sid. 52-53 
133 Ibid. sid. 52-53 
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konsumenterna i uppsatsen är allt för homogena och att en överrepresentation av personer med en viss 

bakgrund eller liknande kan förekomma. Detta har författarna undvikt genom att fördela konsumenterna 

så att fokusgrupperna skilde sig åt med konsumenter med olika bakgrund och erfarenheter samt i olika 

åldrar och kön. 

 

Även antalet gruppdeltagare påverkar sessionen. I denna uppsats valdes att använda små grupper med 

fyra deltagare i varje fokusgrupp. Detta gjordes då små grupper ökar känslan av inflytande och kohesion 

och då de leder till en jämnare talfördelning och varje person har då lättare att komma till tals och 

känner sig således ofta mer engagerad. Diskussionen blir även djupare och tiden räcker bättre till för att 

samtliga åsikter, frågor och argument ska kunna tas upp.134 

 

Även antalet grupper påverkar resultatet. En tumregel är att det ska vara cirka fyra till sex grupper. Detta 

beror dock på ämnets komplexitet och på hur fort grupperna mättas på information och man når så 

kallad theoretical saturation. Med detta menas att man nått till den punkten att ingen ny information 

erfares från grupperna vilket gör att fler fokusgrupper är onödigt.135 I denna uppsats användes fem 

fokusgrupper. Detta räckte då författarna märkte att ingen ny information togs upp och att de således 

uppnådde theoretical saturation. 

3.6 Tolkning av data 

Efter insamling av empirin tolkade och analyserade författarna dessa data. Rent praktiskt kan tolkningen 

se olika ut.136 I denna uppsats transkriberades de individuella intervjuerna och fokusgrupperna efter 

varje session. På grund av att kvalitativ data kan bli omfattande kan forskaren lätt förbise viktiga detaljer 

och man bör därför läsa igenom och reflektera över materialet mer än en gång.137 Författarna läste därför 

transkriptionerna i sin helhet tre gånger. Olika personers citat färgades sedan i olika färger och texterna 

bröts ned och fördelas i olika dokument, beroende på kategori. Kategorierna är skapade utifrån de valda 

teorierna. Varje kategori summerades sedan för att ge författarna en överblick över materialet så att de 

kunde hitta större mönster i det. Även varje fokusgrupp för sig sammanfattades. Sedan började tolkning 

och analys av materialet. 

                                                
134 Wibeck, Victoria (2000) sid. 49-50 
135 Morgan, David L. (1996) sid 144 ; Wibeck, Victoria (2000) sid. 48-49 
136 Wibeck, Victoria (2000) sid. 88-89 
137 Dierckx de Casterlé, Bernadette et al. (2012) QUAGOL: A guide for qualitative data analysis. International Journal of 
Nursing Studies, Vol. 49, No. 3, pp. 360–371 
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3.7 Metodkritik 

Att verifiera de kvalitativa data som erfarits är en av de viktigaste uppgifterna. Detta är viktigt för att 

kunna säga att forskningen är korrekt och pålitlig. För att skapa tilltro till forskningen finns olika 

underliggande forskningskvaliteter för bedömning: validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och 

objektivitet. Även etik är en viktig aspekt att ha i åtanke under uppsatsen gång. 

3.7.1 Validitet 

Detta grundar sig i noggrannhet, precision och lämplighet av de insamlade data, utifrån den 

forskningsfråga man har. Validitet har en huvudsaklig frågeställning: ”Är data av rätt typ för att 

undersöka ämnet och har samma data uppmätts på ett riktigt sätt?”138 

 

För att besvara denna fråga, har all data som samlats in i uppsatsen noga granskats ur ett 

lämplighetsperspektiv för uppsatsens frågeformulering. Författarna anser även att data samlats in på ett 

korrekt sätt, genom de individuella intervjuer och fokusgrupper som vidtagits under processens gång 

och tolkningen av dessa. Användandet av såväl individuella intervjuer som fokusgrupper har resulterat i 

en bred och djup förståelse för ämnet. Data har kategoriserats, analyserats och tolkats med noggrannhet, 

precision samt lämplighet. Författarna anser således att data är av rätt typ och att de har uppmätts på ett 

korrekt sätt för att undersöka ämnet och för att svara på frågeformuleringen samt syftet.139 

3.7.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om huruvida forskare skulle få samma resultat om forskningen återupprepades. 

Den primära frågan vad gäller tillförlitlighet är: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid 

andra tillfällen om allt i övrigt var lika?”140  

 

Författarna anser att tillförlitligheten är hög vad gäller dessa två företag och således skulle resultatet bli 

detsamma om undersökningen gjordes igen. Detta grundar sig i att individuella intervjuer och 

fokusgrupper gjorts tills dess att theoretical saturation uppnåtts och informationsintaget mättats samt i 

att intervjuer med företagen gjorts med de anställda som haft information om ämnet. Vidare har 

författarna låtit diskussioner ha sin naturliga gång och styrt individuella intervjuer och fokusgrupper 

med försiktighet. Författarna menar därmed att de inte påverkat resultatet från varken individuella 

intervjuer eller fokusgrupper. Författarna anser således att risken vore låg för andra forskare att få ett 

                                                
138 Bryman, Alan & Bell, Emma (2010) sid 378 
139 Denscombe, Martyn (2009) sid. 378 
140 Ibid. sid. 378 
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annat resultat på de specifika företagen. Skulle undersökningen göras på andra företag är det dock 

möjligt att resultatet skulle bli annorlunda. 

3.7.3 Generaliserbarhet 

För att kunna säga att forskningen är generaliserbar måste de data som erfarits gå att applicera på 

liknande fenomen. Detta då forskningens uppgift är att förklara fenomen i liknande företeelser på en 

allmän nivå och inte vara unik för det speciella fallet.141  

 

Vad gäller generaliserbarheten för denna uppsats anser författarna att det är svårt att generalisera det 

framkomna resultatet. Detta då uppsatsen liknas vid en fallstudie som enbart undersöker två specifika 

fall noggrant, vilket leder till att resultatet blir specifikt för dessa två företag. Författarna anser vidare att 

för få konsumenter har intervjuats för att kunna dra en generell slutsats om att alla företagens 

konsumenter känner som de tillfrågade. Konceptet om att design kan nyttjas olika samt ha olika effekt i 

olika branscher kan emellertid generaliseras. 

3.7.4 Objektivitet 

Objektivitet handlar om att forskarna ska vara så objektiva och neutrala som möjligt samt om att 

datainsamlings- och analysprocessen ska ses som rättvis och ärlig och att forskarna inte varit 

subjektiva.142  

 

Kvalitativ data handlar inte om att räkna siffror utan om att tolka och analysera resultatet.143 Författarna 

har lagt fokus på att i sin tolkning och analys vara så objektiva som möjligt genom att låta 

intervjupersoner och fokusgruppsdeltagare prata fritt men med följdfrågor för att författarna inte ska 

riskera att misstolka något som sagts. Författarna har således försökt ställa sig utanför uppsatsen och 

vara så neutrala som möjligt för att undvika att deras beteende och agerande ska påverka de tillfrågade. 

Vid insamling av data har författarna vidare valt att förklara begrepp som kommer att användas under 

intervjun för att resultatet ska bli rättvist och inga tvivelaktigheter mellan intervjupersonen och 

författarna ska uppstå. 

                                                
141 Denscombe, Martyn (2009) sid. 379 
142 Ibid. sid. 379 
143 Bryman, Alan & Bell, Emma (2010) sid. 322 
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3.8 Etik 

Vid forskning finns en del etiska företeelser att ta tillvara på. Ett exempel på detta är då forskningen ska 

publiceras och hur man ska bete sig när man utför studien.144 Med detta menas att medverkande i 

studien ska förbli anonyma vid publicering om så önskas, att sanning alltid ges samt att källor och 

resultat alltid granskas och redovisas.145 I denna uppsats har de etiska aspekterna tagits i beaktning under 

hela utförandet. De personer som har deltagit i de individuella intervjuerna och fokusgrupperna har 

blivit tillfrågade huruvida de vill vara anonyma eller inte, de har fått läsa igenom uppsatsen innan den 

publicerats och de har även blivit tillfrågade om de godkänner att författarna spelar in sessionerna. 

3.9 Källkritik 

Uppsatsens källor är noga utvalda och kritiskt granskade. Författarna har främst använt tidigare 

forskning samt individuella intervjuer och fokusgrupper som informationskällor. Vad gäller de 

intervjuer som ägt rum med företag menar författarna att de är korrekta då företagen inte skulle vinna på 

att tala osanning på grund av att frågorna som ställts inte behandlat känsliga eller dolda ämnen. De 

hemsidor som använts är företagens egna vilket författarna ansett vara en giltig källa för att ta reda på 

företagens perspektiv på dess egen varumärkesidentitet. Även myndigheters och stiftelsers hemsidor har 

använts med motiveringen att författarna har god kännedom om dess korrekthet och objektivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144 Vetenskapsrådet (2013) 
145 Gustafsson, Bengt et al. (2005) Vad är god forskningssed. Hämtad från: Vetenskapsrådets rapportserie, No. 1, sid. 12 
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4. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras inkommen data från individuella intervjuer med personer från företagen samt 

fokusgrupper och individuella intervjuer med konsumenter. Resultatet har strukturerats upp för att ge 

bästa möjliga översikt och logiska ordning över det som sades i de individuella intervjuerna och 

fokusgrupperna. 

 

4.1 Sturehof 

4.1.1 Presentation av Sturehof AB 

Restaurang Sturehofs historia sträcker sig från 1897 när Ernst Marcus öppnade en ölstuga, som sedan 

blev fiskrestaurangen Sturehof. Restaurang Sturehof ligger på Stureplan i Stockholm och ägs idag av 

koncernen Svenska Brasserier AB. Koncernen äger även restaurangerna Teatergrillen, Riche och 

Taverna Brillo och samtliga av dessa restauranger har sin utgångspunkt i svensk gastronomi och 

estetik.146 Koncernen Svenska Brasserier AB köpte upp restaurang Sturehof år 1995 och samtidigt 

ingicks ett samarbete med designern Jonas Bohlin som då gavs ansvaret för inredningen, ett samarbete 

som pågår än idag. Ombyggnaden av restaurangens inredning var omfattande då restaurangen innan 

dess, på 1980-90 talet, ansågs vara nedgången och sliten. En av ägarna till koncernen var Per-Erik 

Nilsson, mer känd som Pg Nilsson. Han hade tidigare bekantskap och arbetserfarenheter med Jonas och 

tillsammans skapade de Sturehof som det är idag.147 

 

Restaurangen inreddes i etapper under tre år på grund av kapitalbrist. Man började med den nedre baren 

närmst Stureplan, sedan inreddes matsalen och Mellanbaren och därefter tillkom Obaren. 

Stureplansbaren ligger precis innanför entrén och närmst Stureplan, den är tänkt för gäster som vill ”se 

och synas”.148 Längre in i lokalen är Sturehofs matsal som är tänkt för alla ”kategorier av gäster”.149 Ett 

par trappsteg upp och bakom en halvvägg ligger Mellanbaren. Det är tänkt att Mellanbaren skall vara en 

mer ”tillbakalutad miljö”150 än övriga delar. Längst in och en trappa upp ligger Obaren. Det är tänkt som 

en ”nattlig scen för en musikintresserad publik”.151 

                                                
146 Svenska Brasserier AB (2013) 
147 Malmberg, Marie (2011) Sturehofs varumärkesbok. Wallén grafiska, sid. 6-9 
148 Ibid. sid. 12-13 
149 Ibid. sid. 12-13 
150 Ibid. sid. 12-13 
151 Ibid. sid. 12-13 
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4.1.2 Individuell intervju med restaurangchef och driftansvarig Stefan Barenthein 

Stefan Barenthein menade att Sturehofs varumärke är starkt och att det är viktigt att det upplevs på ett 

specifikt sätt så att det inte blir för likt systerkrogarnas varumärken. Grundtanken med den samling 

krogar som de kallar för Svenska Brasserier har varit att de ska hitta nya unika konsumenter för alla 

varumärken. Därför menade han att det är viktigt att Sturehofs värden kommer fram tydligt till 

konsumenterna så att restaurangerna inom koncernen inte tar av varandras konsumenter. Utbud, 

öppettider, menyer är lika på krogarna och designen lika så, då Jonas även har designat inredningen på 

Riche och Taverna Brillo. ”De ska vara lika och det ska märkas att de hör ihop, men varje krog ska ha 

sin nisch och för att lyckas med detta är designen en viktig del. Folk kopplar ihop en viss design med 

Sturehof”.  

 

Stefan berättade vidare att Sturehof inte har några direkta konkurrenter i närheten. Han förklarade att 

”alla krogar som ligger runtomkring skapar trafik till området. Konkurrenter skulle kanske i så fall vara 

bra restauranger på Kungsholmen eller Södermalm”. Sturehofs konkurrensfördelar är enligt Stefan läget, 

varumärket, personalen och designen. Han förklarade att 
läget är viktigt. Det är bra att Stureplan har blivit så populärt. Varumärket och allt det står för enligt 
gästerna, men även för oss själva att känna stoltheten. Personalen är en viktig konkurrensfördel då de har 
mycket kunskap. Vi får ofta höra att allt sköts väldigt bra och proffsigt. Det är en enorm fördel. Designen 
och inredningen är viktigt för att det gör att det fortfarande känns fräscht. Det känns fortfarande lite i 
tiden och det känns fortfarande tidlöst. Där har Jonas lyckats. Det är en jättefördel. 
 

”I vår bransch är Sturehof ett väldigt starkt varumärke”. Med detta avser Stefan att de är genuina och 

tydliga med vilka dem är. ”Sturehof är förknippat med något som går väldigt bra och som har ett sätt att 

arbeta som tilltalar väldigt många”. De har medvetet ett brett kundsegment och det finns delar för såväl 

det yngre som det äldre kundsegmentet. 
De flesta kvällarna står det blåhåriga damer i ena baren samtidigt som det står artonåringar och skriker till 
musiken uppe i Obaren. Åldern är arton till nittio och det är i princip det segmentet vi riktar oss till. När 
vi marknadsför oss och när vi tänker utifrån aktiviteter så är det ungefär från 25 till 50 åringar. […] Vi får 
inte bli för mossiga och inte heller någon ungdomsgård. 

 
Enligt Stefan ska Sturehof vara ”folkligt lyxigt” och menade med detta att det ska vara för alla, men 

ändå ge en känsla av lyx. Stefan jämförde Sturehof med systerkrogen Riche och menade att de 

positionerar den som ”coolare och som mer passande för de medvetna mode- och 

konstnärskonsumenterna”. Stefan talade om att de har märkt att marknaden har ökat de senaste sju åren. 

Fler restauranger har även flyttat till området vilket har lett till att fler möjliga konsumenter drar sig till 

området. Stefan menade att ”Stureplan har gått från att bara vara nattklubbar och ett ganska negativt 

laddat ord till att bli en plats dit man vill gå och bara äta. Äta och festa helt enkelt”. 
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Sturehof är restriktiva vad gäller marknadsföring av varumärket. De gör ingen reklam och vill inte ”slå 

upp allt stor och brett”. Deras marknadsföring handlar mer om att skapa ett ”gott rykte via mun till 

mun”. ”Sturehof är bredare, även om det finns konst här med. […] Sturehof har mycket folk från landet, 

turister men även folk som är medvetna och i tiden. Där har vi lyckats hitta kombinationen där det 

varken är det ena eller det andra. Sturehof är till för alla.” 

 

Kärnan i varumärket är enligt Stefan: personalen, det svenska men med inspiration från de franska 

brasserierna, tillgänglighet och att det är tidlöst. ”Det är en fin balans. Vi får inte bli mossiga […] men 

vi behöver inte ligga först i bräschen.” Att restaurangen är tidlös är en viktig del av 

varumärkesidentiteten. För att göra detta förnyar de sig ständigt men väldigt återhållsamt. Detta gäller 

hela konceptet, där personal, meny, utbud och design är viktiga delar. ”Hela målet från början, med 

inredning och konceptet, var att det skulle vara ett tidlöst svenskt brasseri. Det ska vara en inredning och 

ett utseende som håller och det ska hela tiden kännas som att det lever i tiden.” 

 

Om varumärket var en person anser Stefan att denna skulle vara en ”väldigt medveten, väldigt öppen 

och väldigt social person som är i tiden. Trygg och självsäker, men utan att vara kaxig. Självsäker men 

öppen. Åldern är ungefär fyrtio och kön går inte att säga”. 

 

Stefan trodde att självbilden som konsumenterna vill få då de konsumerar hos Sturehof är att de vill 

”känna sig lite lyxiga […] Folkligt lyxigt. Folk vill känna sig lite lyxiga utan att sitta och käka åttarätters 

och så vill de synas”. Stefan trodde dock inte att alla konsumenter upplever Sturehof på samma sätt och 

menade att de ”når den breda publiken genom att alla kan bilda sin uppfattning. […] många har alltså en 

bild av Sturehof som kanske inte stämmer överens med vår bild. När man släpper på gäster så blir det 

någonting annat. Vi försöker styra det, men det är gästerna som bestämmer”. 

 

Relationen till konsumenterna är väldigt viktig för Sturehof. Stefan menade att relationen ”ska vara 

äkta”. De lägger stor vikt på deras stamgäster och dess nätverk. ”Vi har något som heter Sturehofs 

golfvänner och ett gäddsällskap till exempel för att skapa relationer och nätverk och för att skapa 

ambassadörer utanför våra väggar”.  

 

Relationen mellan företaget och dess lojala konsumenter, men även relationen med nya konsumenter, är 

viktig för Sturehof. Stefan förklarade att 
det är lätt att se på folk som kommer hit första gången att de inte riktigt vågar ta för sig. Det är väldigt viktigt 
då att man välkomnar dem in och avdramatiserar det här Stureplansstället. Relationen är jätteviktig hela 
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tiden, men den ska vara äkta, den får inte vara falsk. Jag tror att man kan ha en lyxig känsla och fortfarande 
vara personlig utan att vara fejkad. 

 
Design är en viktig del av Sturehofs affärsstrategi. Stefan menade att även personalen och gästerna är en 

del av designen. Designen genomsyrar alla företagets delar, från personal till inredning. Det är viktigt att 

personalens personlighet passar in i konceptet och varumärket. Stefan menade vidare att 
även kunden är med och påverkar ett ställes design. Designen är levande och man måste anpassa sig därefter. 
Det är när kunderna kommer in som stället blir levande, annars är det bara ett skal. Gästerna är en del av 
inredningen. Det är det som är en del av tillgängligheten. Gäster skapar gäster. Det finns inget roligare än att 
sitta och titta på folk. Folk kan sitta i flera timmar och bara titta på folk som går förbi. Då blir det ännu 
roligare och mer variation. 

 
Design är enligt Stefan ”mer än bara kakel på väggarna” och menade vidare att design är  

en del av helheten i den upplevelse som vi vill att folk ska få. Det är en väldigt stor del hur stället ser ut och 
varför det ser ut så. Vi försöker berätta för personal och gäster om varför det ser ut som det gör och att det 
inte bara är en ogenomtänkt klutt på väggarna. Även konst är en viktig del […] Jonas tycker att hans tankar 
lever lite extra med konsten. Vi skulle inte göra det utan att han visste om det. Han är överallt och det är det 
som är poängen, att kunna ha någon form av levande design och kunna ha balansen att kunna vara 
igenkännande, men samtidigt leva med tiden. 

 
Än idag jobbar Sturehof med Jonas. Så fort de gör någon typ av förändring så hör de av sig till honom 

och samarbetet med Jonas kostar mycket pengar 
men det är värt hans dyra taxa. Han känner verkligen för det här. Han har en tanke med allting. Allt han 
designar har en mening, det är inte bara design. Obaren skulle till exempel vara det svarta, det skulle vara 
magen som känner lite oro. Det blåa skulle vara luften och lungorna och det skulle vara öppet och 
Mellanbaren skulle vara hjärtat. Rummen symboliserar olika uttryck av en och samma person.  

 

Jonas är en viktig del av Sturehofs varumärke. Han har i stort sett designat allt på Sturehof. Stefan 

berättade att de ”till och med har porslin som Jonas har designat. Det är verkligen ett helhetstänk. Han 

har tagit fram skruvar och beslag för Sturehof”. Samarbetet med Jonas går till på så vis att han 

samarbetar med en grupp människor som tillsammans skapar konceptet. Samarbetet sker bland annat 

med anställda på Sturehof, ägaren Pg Nilsson, Monica Eskedahl som ansvarar för Sturehofs grafiska 

profil och arkitektfirman Dinell-Johansson.  
Vi arbetar tillsammans och bollar idéer fram och tillbaka. Det är ett samarbete, ett teamwork om 
förändringarna. Allting går dock genom Jonas. Han är kreativitetens mitt. […] Jonas har en väldigt klar bild 
och sedan måste vi kunna kombinera hans tankar med det funktionella. Det kan inte bara se bra ut utan det 
måste fungera som en arbetsplats också. Sen ska färger och typsnitt och så vidare passa in på varumärket 
också. 

 
De färger som dominerar på Sturehof är rött, blått och vitt, ”man utgick ifrån de franska färgerna för att 

få det franska brasseritänket”. När Jonas designade Sturehof plockade han en del element från det gamla 

Sturehof. Exempelvis är det samma ekpanel som i den tidigare matsalen. Stefan menade att de ”ville 

behålla Sturehofs historia i designen, samtidigt som det skulle vara innovativt och något helt nytt”. 

Stefan förklarade att en tidlös design måste ha inslag från det historiska arvet och inte bara vara nytt. 

Detaljerna är viktiga i Sturehofs design. Stefan förklarade att de ”tittar på allt, alla små detaljer. Så fort 
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vi gör något så är det de små detaljerna som ska passa in, det är jätteviktigt”. Han förklarade att 

detaljerna ”helt omedvetet skapar en känsla hos gästerna som påverkar dem”. 

  

I framtiden planerar Sturehof att ”uppdatera Sturehof, men utan att förändra”. Uppdateringarna kommer 

att göras på grund av slitage och på grund av att de inte vill bli mossiga utan hela tiden ska vara med i 

tiden. Tonen och känslan i designen kommer dock att förbli detsamma och fokus kommer alltid att ligga 

på att behålla det helhetskoncept som Sturehofs varumärke enligt dem själva är. 

4.1.3 Individuell intervju med Designer från Dinell-Johansson 

För att få en bättre förståelse för hur designtankarna gått i framställningen av Sturehof har arkitekten och 

designern Kalle Dinell intervjuats från arkitektfirman Dinell-Johansson. Kalle jobbar jämsides med 

Jonas och de har tillsammans designat flertalet restauranger med Pg som beställare och på så vis arbetar 

de även med förändringar vad gäller Sturehofs design. 

 

Enligt Kalle är det viktigt att förstå Jonas historia. Jonas gjorde exempelvis en uppmärksammad resa då 

han i sin båt rodde till Paris för 15 år sedan. Under resans gång kom och gick vänner och kollegor som 

rodde en bit tillsammans med honom men han var den enda som rodde hela vägen. När han sedan kom 

hem till Stockholm igen gjorde han en utställning med inspiration från resan, ”tyllkjolslampan som finns 

på Sturehof är ett exempel på en skapelse som inspirerats från resan”.  

 
Jonas och Pg jobbar oerhört nära varandra och deras relation som beställare och designer kan ses som unik. 
Pg är en av få personer som Jonas lyssnar på och de har ett enormt förtroende för varandra och Jonas får 
mycket eget ansvar. Pg skulle aldrig börja arbete med en annan designer, trots att Jonas är väldigt dyr. Men 
då blir det också till att Pgs extremt långsiktiga vision blir uppfylld, vilket är väldigt ovanligt idag 

 
Detta sa Kalle då han beskrev hur designsamarbetet ser ut. Kalle menade att deras designprocesser 

aldrig går till på samma vis och förklarade att de ”får ramar av en kund om vad de vill ha ut. Ju tydligare 

ramar desto bättre blir slutprodukten. Processen från beställning till slutprodukt är lång och går upp och 

ner. Det gäller för oss att översätta Pgs vision till produkt och får vi inte ris och ros så kommer 

slutprodukten inte bli det han vill ha”.  

 

Kalle förklarade att Pg har en ”väldigt tydlig vision och är oerhört aktiv under hela processen”. Vidare 

menade Kalle att hela konceptet är viktigt, ”att formge en hel atmosfär, att ha ett helhetstänk är också att 

designa. Det skapar ett mervärde och ett rykte”. Kalle klargör att allt är noga uttänkt på Sturehof och 

menade att  
när man skapar en miljö räcker det inte att man ritar. Man måste omge sig med väldigt duktiga hantverkare. 
Framförallt då man jobbar med den typ av interiörer som Jonas gör så är det viktigt att allting är extremt 
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välbyggt och materialen är väldigt närvarande. Det är välbyggt och för det krävs en gammal 
hantverkartradition och duktiga smeder, målare och snickare. Det är samma snickare varje gång och gör han 
inte rätt så får han göra om. Alla är väldigt delaktiga hela tiden och pratar samma språk. Det material som 
Jonas använder är inte det billigaste, vilket gör att beställaren måste förstå att det kommer att kosta mycket 
pengar. Det här förstår Pg. […] Att designa en restaurang som Sturehof kostar mycket pengar, men det 
faktum att restauranger som denna går väldigt bra kan tyda på att designen lönar sig i slutändan. 

 
Vidare menade Kalle att ”tanken bakom designen är att en offentlig känsla är viktig, människor 

gillar synas och att titta på andra människor och därför är uteserveringen vänd mot Stureplan och 

restaurangens ytterväggar till stor del bestående av glas”. Han förklarade vidare  
att ta något ordinärt och göra små tillägg som gör det mer exklusivt är Jonas signum. Ett exempel är 
kakelplattorna som har ett hål borrat i sig. Det exklusiva med kakelplattorna är att Jonas valt den billigaste 
kakelplattan som finns på marknaden och sedan har en hantverkare stått och borrat varje hål för hand. Att var 
tredje platta spricker medför att arbetskostnaden blir hög. 

 
Kalle menade vidare att det för Jonas inte handlar om pengar utan om ”kärlek och omtanke, att man tar 

sig tid att skapa något värdefullt”. Funktionen i designen är det mest centrala för Jonas, ”på Sturehof 

finns mycket uppfinningar med funktioner”. Hålet i kakelplattorna har exempelvis två primära 

funktioner: ”det finns ingen fog mellan plattorna och väggen som man normalt har för att bruket ska 

kunna andas på grund av fuktighet, därför finns ett hål. Hålet är även till för att kunna sätta upp saker, 

som klädkrokar”. Kalle menade även att detaljer är viktigt för Jonas.  
Sturehofs terrazzogolv, som är en sorts slipad betong, hittade han en bit han blev inspirerad av på en strand 
i Grekland. Den terazzobiten har han sedan försökt efterlikna för Sturehofs golv. […] Han har fått göra om 
den många gånger och testat och gjort prototyper innan han blev nöjd.  

 
Ett problem som Sturehof har urskilt, som har fått gäster att gå därifrån, är det höga ljudet. De har 

ingenting som dämpar ljudnivån och det enda som skulle hjälpa är att sätta in ljudabsorberande tak. För 

att generellt dämpa ljud måste man ha tyg i taket och Sturehof har glas. ”Det visar hur viktig designen är 

för dolda ting som folk inte tänker på. Design kan vara rent funktionellt och på så vid påverka kunden” 

menade Kalle och fortsätter ”Sturehof planerar dock att göra om taket för att fixa detta så att gästerna 

trivs bättre”. ”Jonas miljöer ska heller inte kännas för formgivna, även om de är det. Formgivningen ska 

kännas avslappnad och inte så mycket rätt upp i ditt ansikte. Detta gör han medvetet, då en för 

formgiven miljö lätt kan bli daterad och gammal.”  

 

Kalle menade vidare att tanken är att Sturehofs design ska vara tidlös, ”om restaurangen skulle vara 

supertrendig, så måste man hela tiden byta interiör och det kan och vill man inte på Sturehof. […] Jonas 

designar med riktiga material, äkta läder som håller”. Kalle menade vidare att man inte ska tänka på 

designen men ändå uppleva den samt att Sturehof är designat för både gäst och personal för att skapa en 

helhet, att all interaktionen mellan dem är noga uttänkt.  
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Vad gäller konsumenter menade Kalle att Jonas lägger stor vikt på att designa ”för alla” och att alla 

typer av människor ska trivas i den miljö som skapas. Sturehof fungerar även som ett konstgalleri och de 

jobbar mycket med konstnärlig utsmyckning. Detta leder, enligt Kalle, till att de når konstvärlden som är 

”en väldigt viktig grupp med många följare”. Med detta menade Kalle att många inspireras av 

konstnärer och dras till platser där konstnärer umgås.  

4.1.4 Fokusgrupper och individuella intervjuer med Sturehofs konsumenter 

Relationen till Sturehof varierade bland de intervjuade konsumenterna. Några av konsumenterna är 

stamgäster i Stureplansbaren, några går endast dit för att äta och andra för att lyssna på musik och festa i 

Obaren. Hur och varför de besöker Sturehof varierar men samtliga har en liknande syn på varumärket i 

sig och de var eniga om mycket. 

 

Konsumenternas tankar och åsikter om Sturehofs varumärke var lika varandras. Generellt ansågs 

Sturehof vara klassiskt men tidlöst. Känslan av en svensk version av en fransk bistro infann sig hos 

konsumenterna samtidigt som de ansåg att Sturehof kändes internationellt. En konsument beskrev 

Sturehof som ”en svensk version av ett sådant franskt brasseri, som också funkar för alla”152. En annan 

sa att ”Sturehof känns hemskt internationellt. De måste ha storstäder som förebild”153. En tredje 

kommentar var att varumärket inte känns ”typiskt svenskt, snarare internationellt. Det skulle kunna ligga 

i New York eller i Paris”154. 

 

Sturehofs tillgänglighet var även ett värde som många ansåg vara starkt. De ansåg att det centrala läget 

var en viktig variabel till detta, men även det faktum att restaurangen är öppet 365 dagar om året. En 

konsument pratade om ”de generösa öppettiderna, tillgängligheten att gå till Sturehof”155 och om det 

faktum att Sturehof ”ligger mitt på Stureplan”156. Andra konsumenter menade dock att Sturehof, trots 

deras öppettider, inte var tillgängligt för alla då ”det är dyrt”157 och ”det är svårt att få bord158”. 

 

Även kvalitet var ett värde som en del av konsumenterna tydligt tillskrev varumärket och de sa bland 

annat att ”man vet vad man får”159, ”det är ett säkert varumärke”160 och ”Sturehof står för kvalitet. 

                                                
152 Respondent A. Kvinna, 60 år, fotograf 
153 Respondent B. Kvinna, 55 år, marknadsförare 
154 Respondent E. Man, 26, snickare 
155 Respondent A 
156 Respondent H. Man, 28, studerande 
157 Respondent G. Man, 27, musikmanager 
158 Respondent Q. Kvinna, 42, säljchef 
159 Respondent M. Kvinna, 26, inredare och butiksbiträde 
160 Respondent K. Man, 62, försäkringsrådgivare 
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Riktigt bra”161. Andra konsumenter fortsatte och menade att ”Sturehof är ett säkert kort. Det har alltid 

varit bra mat där. Man fattar inte att en enda så stor restaurang aldrig har svajat”162. Andra konsumenter 

sa dock emot detta beröm och menade istället att ”maten och menyn är tråkig”163 och att ”det är gott på 

Sturehof, men det finns andra ställen med det lilla extra som Sturehof saknar”164. En konsument 

uttryckte att denna ”går dit för miljön och konceptet, inte alls för maten”165 och en annan menade att 

denna ”inte ser maten som konstverket”166. 

 

Mångfalden och att Sturehof välkomnar alla var vidare ett värde som majoriteten av konsumenterna 

tillskrev Sturehof, ”alla kan hitta något, alla kan känna sig bekväma”167. En konsument förklarade att 

denna tyckte att Sturehofs huvudsakliga konkurrensfördel var att ”det är blandad publik”168. Att 

restaurangen är ”prisvärd”169 och har en ”bred meny i alla prisklasser”170 var också genomgående åsikter 

som konsumenterna delade med sig av. En del konsumenter menade dock att ”det är dyrt på Sturehof 

och därför kan endast människor som har råd gå dit. Det är för alla som har pengar”.171 En annan 

konsument uttryckte att ”nästan alla går till Sturehof. Alla kan gå dit. Men de som väljer bort det gör det 

för att det är för dyrt. Jag tror inte att någon väljer bort det för att det inte är deras miljö. Jag tror inte att 

någon känner sig obekväm på Sturehof”172. 

 

Andra tankar om Sturehofs kundsegment var att det främst består av lyxbohemer, affärsmän och -

kvinnor, familjer, intellektuella, kulturella, konstnärer, författare, skådespelare men även av rockare och 

punkare. En familjär känsla verkade infinna sig hos många av de intervjuade konsumenterna. De sa 

saker som ”man träffar alltid folk man känner där”173 och ”man känner sig alltid välkommen där”174. 

Konsumenterna menade vidare att ”Sturehof har många stamgäster och lojala kunder”175. En konsument 

förklarade detta med att ”de tar väl hand om sina lojala kunder”176. 

 

                                                
161 Respondent C. Kvinna, 58 år, projektledare 
162 Respondent B 
163 Respondent K 
164 Respondent M 
165 Respondent B 
166 Respondent F. Man, 27, studerande 
167 Respondent M 
168 Respondent P. Kvinna, 18, studerande 
169 Respondent D. Kvinna, 24 år, sjukgymnast 
170 Respondent H 
171 Respondent G 
172 Respondent K 
173 Respondent M 
174 Respondent K 
175 Respondent O. Kvinna, 25, studerande 
176 Respondent I. Man, 38, bartender 
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Konsumenterna menade även att Sturehof är ett kreativt varumärke. En konsument menade att 

”restaurangen är genomsyrad av kreativitet. Man kan till och med rita på dukarna”177 och en annan 

beskrev Sturehof som ”kreativ men i en Östermalmstappning. En kreativ lyxbohem”178. De talade även 

om konsten på väggarna och om den genomtänka designen. ”Vardaglig lyx”179 var något annat som 

konsumenterna ansåg associeras med varumärket. En konsument beskrev Sturehof som ”bohemiskt och 

kulturell lyx”180. 

 

Tidlöst var ett värde som samtliga konsumenter tillskrev Sturehof. Konsumenterna sa saker som ”ett 

varumärke som hållit över tid”181, ”en bra krog om alltid har hållit samma bra kvalitet”182 och ”de är 

traditionella men moderna”183. 

 

Endast ett fåtal av konsumenterna ansåg att Sturehofs historia hade med varumärket att göra. ”Jag 

struntar i när det öppnade, det viktiga är nuet”184. En annan konsument håller med och menade att ”de 

har skapat en ny historia. De bryr sig inte om det gamla. Nu har det i och för sig funnits som det är idag 

ett ganska bra tag, men det enda man har kvar sedan innan är fisken på menyn. Innan var det slitet och 

passé, murrigt och smutsigt”185. 

 

Samtliga konsumenter ansåg även att personalen var en viktig del av varumärket. En konsument sa att 

denna alltid får ”en trevlig betjäning och ett trevligt mottagande”186. Professionell och trevlig personal 

som lever sig in i varumärket var ett värde som konsumenterna värderade högt hos varumärket. En 

konsument sa att ”man märker att personalen trivs på sitt jobb. De verkar stolta över att vara på en av de 

största krogarna på Stureplan”187 och annan menade att ”Sturehofs personal är A och O. De måste 

trivas”188. Konsumenterna ansåg vidare att personalen var en viktig del av det helhetskoncept de ansåg 

Sturehof vara, ”allting följer varumärket mycket, personalen, inredningen, allt följer hur jag tycker jag 

mig se på Sturehof”189. Detta helhetskoncept var ett tydligt positivt värde som konsumenterna tillskrev 

Sturehofs varumärke. Med helhetskoncept menade konsumenterna att Sturehof ”är det enda stället som 
                                                
177 Respondent B 
178 Respondent R. Kvinna 37, egenföretagare 
179 Respondent L. Kvinna, 45, sekreterare 
180 Respondent J. Kvinna, 70, pensionär 
181 Respondent N. Kvinna, 26, avdelningschef 
182 Respondent R 
183 Respondent T. Kvinna, 32, marknadsförare 
184 Respondent F 
185 Respondent A 
186 Respondent C 
187 Respondent L 
188 Respondent S. Kvinna, 40, ekonom 
189 Respondent F 
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är både lunchrestaurang och middagsställe och som man kan gå ut på. Så småningom fram mot kvällen 

kan man lätt dansa. På Sturehof gör man både och”190. En annan menade vidare att ”det är ett 

helhetskoncept, allt i ett. Man får både god mat och fest.”191 En tredje konsument förklarade att ”det här 

är så mycket mer än bara en restaurang, det är ett helkvällsställe och det är väldigt skönt när man har ett 

bord här”192. 

 

Konsumenterna menade vidare att ”inredningen, lokalen, allt designat, personalen, allt går i samma 

riktning. Det är ett helhetskoncept och allt passar ihop med varandra”193. Konsumenterna såg alla 

Sturehofs värden och delar som ”ett helt paket” 194. En annan konsument förklarade vidare ”när jag ser 

på Sturehof ser jag inte maten som det stora utan man är duktig på att göra ett helt koncept, det tycker 

jag är utmärkande för dem” 195. Med helhetskoncept menade konsumenterna även att Sturehof består av 

olika rum som skiljer sig åt, men som tillsammans bildar en helhet. En konsument beskrev ett besök på 

Sturehof som en resa ”det är elegant när man blir mottagen. Man ser inte ens Mellanbaren. Det är som 

en resa som börjar elegant, sedan kan man gå till Mellanbaren för en mer avslappnad stämning och 

sedan kan man ta en öl och festa i Obaren” 196. 

 

Andra konsumenter menade dock att man antingen går till Obaren eller till resten av Sturehof på 

nedervåningen, ”det är olika klientel, det är inte samma personer som går till Obaren som till 

restaurangen. Antingen är man bara där nere eller där uppe”197. Detta helhetskoncept är vad majoriteten 

av konsumenterna menade är den största anledningen till att de väljer Sturehof framför dess 

konkurrenter. De sa att de ”går dit för miljön och konceptet”198. Vidare menade en konsument att ”det är 

mycket att titta på, både design och människor”199 och samtliga konsumenter menade att andra gäster 

påverkar miljön mycket, ”det är de olika typer av gäster som skiljer rummen åt”200. 

 

Konsumenterna ser på Sturehofs varumärke och koncept som ”unikt i Stockholm. Det finns ingen annan 

krog som ser ut så och som samtidigt är så stor och personlig”201. En konsument beskrev Sturehof med 

                                                
190 Respondent T  
191 Respondent E 
192 Respondent R 
193 Respondent M 
194 Respondent O 
195 Respondent C 
196 Respondent E 
197 Respondent G 
198 Respondent H 
199 Respondent Q 
200 Respondent J 
201 Respondent B 
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att ”det är stora väldesignade lokaler, enkelt men god mat, trevligt, läget är bra, det är ett helhetskoncept 

helt enkelt. Det är noga uträknat”202. En annan konsument beskrev Sturehof med att  
det är vanligt att man riktar in sig på att vara antingen bar eller restaurang, men de gör båda. Det är även 
många olika åldrar, bred publik, vilket inte heller är så vanligt. De är ädla, de har funnits länge med tradition 
[…] Det funkar för alla. Och det är svårt att få en restaurang att göra det, och därför kanske de inte har en 
specifik konkurrent.203 

 
Många av konsumenterna menade vidare att Sturehof inte har några direkta konkurrenter. De 

konkurrenter som dock nämndes var systerkrogarna Riche och Taverna Brillo men även andra 

restauranger i andra stadsdelar som exempelvis Tennstopet och Restaurang Tranan. Dessa restauranger 

påminner enligt konsumenterna något om Sturehof vad gäller inredning och kvalitet men anses inte 

komma upp till samma nivå som Sturehof.  

 

Den självbild som konsumenterna vill känna då de generellt går ut och äter på restaurang är en lyxig 

känsla i vardagen och att de ”unnar sig något”204, de går ut och äter för att ”lyxa till det”205 och för att 

”fira något”206. Den självbild som samtliga konsumenterna känner när de besöker Sturehof är vardaglig 

lyx och majoriteten menade även att de går dit för att de vill bli sedda på Sturehof. Konsumenterna är 

eniga om att de flesta av Sturehofs gäster gärna vill se och synas av andra gäster och att man faktiskt gör 

det på Sturehof. Detta beskrevs som såväl negativt som positivt. En konsument menade att ”det är en 

uppvisnings eller parningsplats, på ett negativt sätt. Det är det jag inte gillar, när man köpt sin öl och sen 

vänder sig om så sitter typ hundra personer och kollar på en”207. En annan konsument beskrev Sturehof 

som ”en catwalk, alla sitter längst med och tittar på folk som passerar. Det är en passage, men det är väl 

det folk gillar, man kan kolla på folk. Det känns som en skådningsplats, det tror jag många gillar för 

många vill nog gå hit för att synas”208. En annan konsument förklarade att denna 
går till Sturehof för att det är en scen. Det är en trevlig och trivsam miljö. Det är en mysig miljö att vistas i. 
Sen är människorna en väldigt viktig del. Man går till Sturehof för att vara en del av dem och för att synas. 
Man går och visar upp sig […]Det är en grej med Sturehof att synas. Det är alltid någon som har sett att 
man är där när man varit där. Det är som Facebook fast för de lite äldre. Man syns.209 

 
En annan konsument beskrev samma fenomen: ”när man går igenom restaurangen känner man att folk 

kollar hur man ser ut”210 och en annan menade att ”man vill bli sedd på Sturehof. Gäster kollar in 

varandra. Man kan synas både av folk inne i restaurangen och av utanför av folk på gatan som ser en 
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genom glasväggarna eller på uteserveringen”211. Flera konsumenter ansåg att Sturehofs gäster vill 

kopplas samman till varumärket. 

 

När konsumenterna ombads beskriva varumärket som en person kunde ingen tydlig tendens till 

beskrivelse av en viss typ av personlighet och människa urskiljas ur konsumenternas svar. 

Konsumenterna beskrev olika typer av personligheter med olika kön och ålder. Den tendens som kunde 

urskiljas var dock att personen som varumärket skulle vara är en splittrad eller allsidig person. En 

konsument beskrev personen som ”schizofren”212 medan en annan valde att beskriva det som två 

personer: ”Obaren är en yngre person i tjugoårsåldern som är medveten och ganska kreddig, resten av 

Sturehof är en rikare person från tjugotvå till döden som utstrålar överklass”213. En konsument beskrev 

vidare Sturehof som en  
trendmedveten person som ändå inte uppfattas så. Lite som i konstnärskretsar där det ska vara så layed-
back men ändå är det så uträknat allting. Jag tror att det är otroligt uträknat, någon som på något sätt ska 
vara cool och avslappnad, men egentligen fattar allt och är väldigt trendkänslig och vet exakt vad som är 
bra och går hem.214 

 
Många av konsumenterna förklarade att de går till Sturehof för miljön och konceptet och ansåg att 

design är en viktig del av det. På frågan huruvida design är viktig för konsumenterna själva så svarade 

majoriteten ja. En konsument förklarade att ”design är jätteviktigt”215 för denna och att design ”speglar 

ett varumärke mycket” 216. En annan konsument menade vidare att ”är det ingen rolig inredning och 

mysigt ställe så går man inte dit. Design förmedlar omedvetet en känsla. Alla påverkas av det. Oavsett 

om designen är trendig eller gammeldags så förmedlar den en känsla”217.  

 

Konsumenterna ansåg vidare att Sturehofs nyttjande av design går ihop med varumärket och en 

konsument sa att ”designen passar alldeles utmärkt in. Det bryter mot det klassiska på samma kreativa 

sätt som resten av konceptet Sturehof gör”218. En annan menade att ”allt passar in”219 och att ”alla delar 

går in i konceptet, design, anställda, kläder, priser”220.  

 

En konsument menade vidare att man tydligt ser vem som designat inredningen och menade att  
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Jonas har ju en viss stil som han förmedlar. Jag tror att om man träffar honom så skulle man känna att han 
är ju en sådan person som skulle passa in här, en lyxbohem. Han är en typisk lyxbohem, han förmedlar den 
känslan i sin inredning och det passar in i varumärket.221 

  
Hälften av respondenterna kommer ihåg då Sturehof byggdes om och samtliga intervjuade konsumenter 

har lagt märke till Sturehofs inredning. Vidare menade konsumenterna att designen fortfarande känns 

nygjord och att det känns traditionell på ett nytänkande sätt. Generellt tyckte konsumenterna att 

inredningen kändes fräsch och trendig och att den är det än idag. Samtliga konsumenter ansåg att 

inredningen är tidlös och att den lyckas vara med i tiden. En konsument sa att ”designen var ny och 

fräsch när den kom och med facit i hand så har de gjort det väldigt bra”222 en annan sa att Sturehof ”är 

en av få som lyckats vara tidlösa i sin inredning”223 och en tredje att det är ”trendigt på ett tidlöst sätt, så 

att det inte är omodernt nästa år”224. Vidare beskrevs inredningen som ”tidlös och klassiskt trendigt som 

alltid kommer att fungera”225. 

 

Många av konsumenterna pratade även om Sturehofs användande av detaljer i designen och menade att 

det säger mycket om varumärket.  
Smådetaljerna i inredningen säger mycket om råvaror och kvalitet. Det påminner om en fransk bistro. De 
blå väggarna och fiskarna genomsyrar allting, det gör även kaklet. Detaljerna visar tydligt att det är en 
fiskrestaurang. Kaklet gör att det känns som att man nästan hugger fisken direkt där. Det känns rent och 
fräscht.226 

 
Vidare menade en konsument att ”inredningen känns lyxig”227 och en annan att den ”visar att Sturehof 

har historia och kvalitet”228. En konsument menade även att designen visade på ”liv och rörelse”229. 

Flera konsumenter betonade att designen var funktionell. Exemplen de gav var kakelplattor med ett 

borrat hål i och menade att ”kakelplattor med hål är funktionella då hålen gör att man kan skruva upp 

saker utan att göra fula hål i väggarna. Designen är funktionell för framförallt gäster och koncept”230. 

Samma konsument menade dock att designen inte är funktionell för personalen och att ”alla trappor och 

avstånd måste vara jobbigt för de anställda”231. En annan genomgående kritik mot designen var att det 

finns för lite tyg som tar upp ljud. Annan kritik som gavs mot designen var att det är skabbiga toaletter 

och för stora runda bord.  
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En symbol som konsumenterna associerar med varumärket var en fisk men endast ett par kunde dock 

säga hur varumärkets logga ser ut. Typiskt för Sturehofs inredning ansågs vara det borrade kaklet, 

lampor i såväl matsal som Mellanbaren och även material som mässing och marmor. Lokalens 

rumsindelning var det som konsumenterna ansåg vara tydligast i designen och mycket tankar om de 

olika rummen och dess olikheter yttrades. En konsument menade att ”det är läckert att det finns olika 

barer, olika avdelningar som man kan vara i beroende på vilken konstellation man är som går ut och om 

man vill sitta och äta eller stå och hänga i baren”232. En annan konsument menade att  
lokalen Sturehof är extremt väldesignad. Den har som olika avdelningar. Det gör att det alltid känns som att 
det är mycket folk och sen den stora skänken som står vid hovmästarbänken delar upp rummet också. 
Obaren är för yngre och är mer en musikscen och det syns i inredningen.233 

 
En konsument beskrev Obarens inredning som en av dennas favoritlokaler för spelningar. Samma 

konsument uttryckte även att denna gillade ”det mörka och det rockiga och hur allt påminner om stora 

förstärkare”234. En annan konsument beskrev Obarens inredning som ”väldigt ful och för mörk”235. 

Matsalens inredning anses av konsumenterna gå i marint tema och leda till associationer till havet ”det 

känns som att man är nära sjön eller havet, det känns att man är på en fiskrestaurang”236. En annan 

konsument menade att ”det känns som att man sitter på en båt, mycket mässing, guld och alla gångar 

och placeringen av hovmästaren ger en känsla av att han är kapten på båten”237.  

 

Inredningen anses även påminna om ”en matsal, gammal, väldigt fint och ljust. Bra för långa middagar, 

stora sällskap, festligt, matsalskänsla men i en fin matsal”238. Flera konsumenter beskrev inredningen i 

Sturehof som öppen och ljus men menade att Obaren går i en helt annan stil. En konsument menade 

vidare att ”lokalen är bra på det sättet att det hela tiden känns som att det händer saker, och det är roligt. 

Även alla konstutställningar genom åren som byts ut är roligt”239. 

 

Slutligen menade en konsument att ”designen säger det Sturehof vill säga. De har verkligen fått ihop 

den röda tråden: personal, inredning, maten, allt. Verkligen. Väldigt intressant varumärke”240. 
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4.2 Svenskt Tenn 

4.2.1 Presentation av Svenskt Tenn AB 

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericson och hon började 1934 ett livslångt samarbete med Josef 

Frank som hon vidare drev företaget med. Svenskt Tenn har idag en butik i Stockholm på Strandvägen 

och ägs av Kjell och Märta Beijers Stiftelse som ”främjar vetenskaplig och medicinsk forskning och 

undervisning i Sverige och stödjer även fortlevnaden av kulturella och konstnärliga värden inom svensk 

heminredningstradition”241. Detta möjliggör att det estetiska arvet, men även att företaget Svenskt Tenn 

som det är idag, kan leva vidare.242 Estrid ville att företaget skulle fortleva i decennier efter hennes död. 

Då hon inte hade några självklara arvingar, diskuterade hon tillsammans med vännen och finansmannen 

Anders Wall, vad som skulle hända med företaget när hon gick bort. De kom fram till att Estrid skulle 

sälja företaget till Kjell och Märta Beijers stiftelse, där Anders var ordförande, för att han skulle kunna 

försäkra henne om säker framtid för Svenskt Tenn även efter hennes död. Anders menade att Svenskt 

Tenn är en ”kommersiell kulturinstitution”243 vars syfte är att fortsätta att producera svensk 

heminredningstradition och låta all vinst gå till forskning, genom stiftelsen som delar ut medel inom 

medicin och ekologi.244 

 

Svenskt Tenns arbetsprocess har förändrats genom åren, ”på Estrids tid var hon allenarådande”245 vilket 

gjorde att det såg annorlunda ut. När hon avgick tog konsthistoriken Ann Wall över posten som VD och 

hon styrde det på sitt sätt och lade grunden för hur Svenskt Tenn ser ut idag och var allenarådande på sitt 

sätt. Under årens lopp har olika VD:ar styrt företaget på olika sätt men grundtanken är från Estrid.246 

4.2.2 Individuell intervju med marknadschef och kreativt ansvarig Thommy Bindefeld 

För att få en inblick i hur Svenskt Tenn arbetar idag med nyttjandet av design för att stärka deras 

varumärkesidentitet intervjuade författarna formgivarutbildade marknadschefen och den kreativt 

ansvarige på företaget, Thommy Bindefeld. Thommy förklarade att när han blev anställd så fanns det 

ingen på hans position utan då var den tjänsten kopplad till tjänsten som VD. Den dåvarande VD:n var 

en tekniskt kunnig detaljhandlare och affärsdrivare kvinna men hon behövde en partner för att driva det 

kulturella och kreativa delarna. Därför anlitades Thommy som kreativt ansvarig och marknadschef för 

att komplettera den strategiskt lagda VD:n. 
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Thommy menade att det ”är en jätteviktig del av varumärkesidentiteten att all vinst går till forskning och 

i vårt uppdrag ligger att vi ska säkerställa att vi ska föra arvet vidare och arvet är delvis de arkiv vi har 

efter Josef Frank och Estrid Ericson”. 

 

Vidare menade han att det är viktigt för dem att ”kunna garantera att en hög kvalitet behålls”, vilket de 

förmedlar genom att behålla produktionen i Sverige. För Svenskt Tenn existerar ”kvalitet i produktionen 

men även i form och design”. Denna kvalitet har medfört att produkterna har ett andrahandsvärde och 

att de således har ett värde i nästa generation, vilket även detta gör att de kan föra arvet vidare. Det som 

bygger upp ”Svenskt Tenns varumärkesidentitet är kvalitet, dess svenska bakgrund, historiska 

förankring samt höga nivå på formgivning”. 

 

”Mötet mellan det historiska och samtiden är en viktig del för varumärket, skulle vi enbart ha de 

historiska produkterna skulle företaget påminna om en museumshop” menar Thommy. Svenskt Tenns 

vision är att följa Estrids fotspår, att arbeta på samma sätt som hon gjorde och att ”plocka in formgivare 

som är i tiden”. Thommy menade vidare att de inte vill sätta paus där Estrid avslutade, då varumärket 

skulle stagnera om de inte vidareutvecklade sig. Därför arbetar Svenskt Tenn med de bästa formgivarna 

och har ständig uppsikt på studenter från den konstnärliga högskolan Konstfack och designhögskolan 

Beckmans. 

 

Thommy menade att arbetet för att få fram en design ser olika ut och att de ibland tar upp en tidigare 

klassisk design i reproduktion men att de ofta även designar nya produkter. Då Svenskt Tenns sortiment 

upplevs bristande har de anlitat designers för att fylla behovet av nya produkter i sortimentet. För att 

göra detta skickar Svenskt Tenn en designbrief till formgivare som på egen hand får formge förslag på 

de produkter som efterfrågats, efter behov och prisläge. En designbrief är en detaljerad beskrivning på 

vad Svenskt Tenn efterfrågar för typ av design och produkt. Därefter väljs den produkt som bäst lämpar 

sig för sortimentet. För att fylla behovet av nya produkter i sortimentet köps även produkter från samtida 

designers in. De åker då runt i världen på olika mässor, där folk visar upp produkter de vill att Svenskt 

Tenn ska producera. Något som är viktigt för Svenskt Tenn vid inköp av produkter är att de ska ha 

ensamrätt på försäljning av produkterna.  

 

Svenskt Tenns kärnvärden är en grundläggande del som de vill ska genomsyra hela företaget för att 

värdena sedan ska nå ut till konsumenterna. Thommy menade att  
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Svenskt Tenn kan liknas med en diamant, det finns oerhört många olika fasetteringar och alla vinklingar är 
så oerhört spännande. Den kunskap som finns runt varumärket, om historien och om hur vi arbetat genom 
åren, är så viktigt för alla i företaget att känna till. Kan man det och förstår tyngden i det, så tror jag att man 
automatiskt också får med sig kärnvärdena. Jag tror att känsla och kunskap om varumärket gör att vi kan 
bära med oss det. Sen så är vi ju valda att arbeta här för att vi också har en kunskap om kvalitet i form. 

 

Svenskt Tenn har ”fyra tydliga målgrupper, de unika, varumärkesköparna, de kulturella samt 

förvaltarna”. Med de unika menade Thommy  
de som ligger i framkant och är oerhört kunnig inom design och vår samtid samt att de går mycket på 
känslan. Deras värderingar är grundade i deras känsla […] de unika känner för Svenskt Tenn. De känner att 
det här är rätt. De är ganska otrogna och det är viktigt att skapa saker för att få uppmärksamhet hos dem. 

 
För detta kundsegment är det, enligt Thommy, viktigt att visa kombinationen av historia och samtid. För 

att göra detta jobbar Svenskt Tenn ständigt med att ge dem något nytt som ”triggar dem”, vilket görs 

genom utställningar och arbete med miljön i butiken. Varumärkesköparna handlar hos Svenskt Tenn för 

att det är ett varumärke.  
”De går efter vad de ser, de ser det hemma hos sina vänner, de ser det hemma hos de unika. Vad de unika 
går igång på är intressant för dem, då det blir befästat att det är god design och ett starkt varumärke.”  

 
Det tredje kundsegmentet, de kulturella, är de som arbetar inom kultursektorn.  

De har kunskapen och de kan historien. De kan designhistorian, de vet var Estrid positionerade sig. Denna 
grupp handlar inte så mycket, men de skapar en tyngd och de är en viktig målgrupp. De köper mest 
klassiska produkter och vill åt det historiska. De vill känna att det ska finnas en tyngd och kvalitet i 
produkterna […] de är pålästa. 

 
Det sista kundsegmentet är de som kallas för förvaltare.  

De har alltid haft Svenskt Tenns produkter och de har följt varumärket. De hör att Svenskt Tenn är rätt och 
på middagar pratar man om Svenskt Tenn. De hör från goda vänner som pratar om det. Lite raljerande kan 
man säga att de är föräldrarna till varumärkesgenerationen. 

 
Thommy menade vidare att  

dessa fyra kundsegment påverkar varandra, vilket ger varumärket en tyngd. Att fokusera på att påverka den 
unika gruppen kan i slutändan betyda att man påverkat alla fyra grupper. I butiken och genom deras 
utställningar försöker vi att påverka alla på något vis och få dem att känna sig hemma.  

 
Då Estrid tog fram billigare produkter, som servetter och tändsticksaskar, attraherades konsumenter som 

inte ville köpa de allra dyraste produkterna. Thommy menade vidare att   
filosofin ska vara att alla ska kunna komma hem med en del av den här världen. Så tänker vi väldigt mycket 
när vi tar fram nya produkter. Vi måste kunna ha ett prisspann, dels för att vi har ett sortiment som passar 
alla och dels för att man ska kunna köpa med sig något litet. En kund som varje vecka handlar servetter kan 
i förlängningen vara minst lika viktig som en som kommer in en gång i livet och köper en soffa. Sen sprider 
det sig som ringar på vattnet då dessa kanske bjuder folk på middag som sen köper en soffa. 

 
Svenskt Tenn har även egna inredningsarkitekter som gör inredningar till både privata hem och till 

offentliga miljöer.  
De jobbar mycket efter Josef Frank och Estrid Ericsons inredningsfilosofi, vilket var att man ska blanda 
både modernt och gammalt, billigt och dyrt. De var väldigt mycket i framkant då. När 
inredningsarkitekterna gör ett privat hem används därför saker som funnits i hemmet förut men också 
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annan modern formgivning i kombination av Svenskt Tenns sortiment. Många av dessa konsumenter som 
köper denna tjänst är svenskar men många kommer även från utlandet. Det är som ett eget litet 
affärsområde. 

 
Thommy trodde att självbilden konsumenterna vill få när de konsumerar hos Svenskt Tenn skiljer sig åt 

mellan de olika mellan målgrupperna. Han trodde att det ”dels finns de som vill stärka sin image och 

visa att de har rätt varumärken i sitt hem och dels de som vill stärka sin självbild genom att visa att de 

har råd att handla på Svenskt Tenn”. Vidare menade Thommy att det även finns de som vill känna och 

visa att de ”har koll och handlar svensktillverkade kvalitetsprodukter” och även de som vill känna och 

visa att de är kunniga vad gäller design och designhistoria. Thommy trodde att alla får den självbild de 

eftersträvar genom sina köp på Svenskt Tenn och att de blir nöjda med sina köp på Svenskt Tenn. 

 

När Thommy ombads beskriva varumärket som en person beskrev han  
en mogen dam som överlevt i olika tider och trender. Hon är självsäker och stark, oerhört mån om både sitt 
yttre och sitt inre. Hon har en förfinad och utsökt smak men också ett stort mått av humor och livsglädje. 
Mycket är organiserat och genomtänkt men hon uppskattar också när saker bara händer och tillfälligheter är 
inte av ondo. Hon bär med sig sin historia och är mån om sina långa livserfarenheter men vill alltid leva i 
nuet och ser på framtiden med optimism. 

  
För att kunna mäta designens värde kontrollerar de försäljningen som varit och vad de får för PR. Detta 

görs genom att kolla hur många och vilka tidningar som uppmärksammat dem. För att nå ut till 

konsumenterna sysslar inte Svenskt Tenn med traditionell marknadsföring som reklam och annonser då 

detta var emot Estrids principer. Hon nyttjade istället vänner som var journalister på dåtidens stora 

tidningar, som gav PR. Även idag sker Svenskt Tenns marknadsföring främst genom PR för att 

uppmärksammas av de olika kundsegmenten. Thommy förklarade detta med att ”ingen av grupperna 

skulle gå igång om vi hade en helsidesannons i någon tidning. Det skapas även stor uppmärksamhet då 

nya utställningar lanseras och Svenskt Tenn försöker att under ett år beröra något av de fyra 

kundsegmenten minst en gång”.  

 

Thommy menade att de inte vill bli uppfattade som kommersiella och de vill inte låta detta ta över, men 

påpekar dock att det är en viktig del av deras arv att fortsätta vara en kommersiell verksamhet då de 

måste sälja för att kunna lämna bidrag till stiftelsen, då det är en viss summa varje år som måste uppnås. 

Vidare berättade Thommy att ett viktigt mål för varumärket är att ”överleva långsiktigt. Alla beslut som 

tas måste noga tänkas igenom då det kortsiktigt kan vara lönsamt, men att det kan påverka dem negativt 

långsiktigt. Varumärket ska vara tidlöst och fungera över tid”. Detta är en anledning till att Svenskt 

Tenn har mönsterskyddat sina textilier. De har ”160 mönster som ska hålla i 300 år, vilket görs för att 

kunna säkerställa kvalitet och den rätta formen och inte låta textilierna vattnas ut”. Thommy jämför 

detta med ett annat inredningsföretag som har ”producerat ut sina mönster på allting”. 
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Svenskt Tenn anser sig inte ha några direkta konkurrenter 
”men en indirekt konkurrent skulle kunna vara upplevelseindustrin, då folk kanske köper en resa istället för 
en soffa […] Ett annat företag med denna historia och affärsidé existerar inte och att köpa en produkt från 
Svenskt Tenn ses som en investering”.  

 
Thommy menade att andra designföretag med fokus på kvalitet, som exempelvis Carl Malmsten, inte är 

konkurrenter utan snarare kollegor. De flesta andra inredningsföretagen ”går inte att jämföra med 

Svenskt Tenn på grund av att de har en annan kvalitetsnivå än Svenskt Tenn”. 

 

Thommy påpekar att Svenskt Tenn har ”tankar på att expandera men att de då fortfarande vill sköta allt i 

egen regim för att kunna garantera den kvalitet de besitter och att återförsäljare inte ska kunna göra egna 

tolkningar av varumärket”. 

4.2.3 Fokusgrupper och individuella intervjuer med Svenskt Tenns konsumenter 

De konsumenter som intervjuats anses av författarna tillhöra något av de fyra kundsegmenten som 

Thommy menade att Svenskt Tenn har. Majoriteten av konsumenterna menade att Svenskt Tenn är ett 

säkert val och en konsument uttryckte att ”det är ett säkert kort, en trygghet, då man köper något som 

man vet fungerar och det är bekräftat”247. Konsumenterna menade vidare att Svenskt Tenn är ett 

kvalitetsarv och som förknippas med något typiskt svenskt. En annan konsument menade att Svenskt 

Tenn har blivit ett ”personligt favoritvarumärke”248 på grund av dennas farmors förkärlek till 

varumärket. Denna konsument menade vidare att detta lett till ett ”stort intresse att anamma stilen”249, 

men då det är dyra produkter brukar denna konsument oftast nöja sig med att inspireras från varumärket. 

Majoriteten av konsumenterna är inne i butiken ett fåtal gånger om året och många av gångerna är det 

för att inspireras.  

 

Det konsumenterna associerar med varumärket är att det är klassiska, kvalitetsmöbler med en viss typ av 

design. En konsument menade att varumärket har en viss ”patina stämpel” 250 och menade då att man 

köper en nyproducerad möbel som känns som att den bär på ett gammalt arv. En annan konsument vet 

att det ligger hantverk bakom produktionen, men är osäker om det fortfarande ”görs för hand”251. En 
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konsument associerar Svenskt Tenns produkter som funktionella att ”det inte enbart är en gedigen 

design utan även en bakomliggande funktion till designen.”252  

 

Samtliga konsumenter ansåg att Svenskt Tenn inte var ett varumärke som stod för nyskapande design 

utan mer klassisk design. Majoriteten av konsumenterna trodde vidare inte att det har nyproducerats 

eller designats något nytt på Svenskt Tenn sedan lång tid tillbaka. Dock sa en konsument att ”de har väl 

knutit till sig några formgivare under tiden, typ Anna Petrus”253. Samma konsument menade vidare att 

Svenskt Tenn inte är ”någon plantskola för nya designers, de vill inte ha något modernt, sådant som vi 

formger idag […] de är inte nytänkande, de har sina grejer sedan innan”254. En annan konsument 

menade att denna mest tittar på Svenskt Tenns klassiska produkter, ”det är väl deras grej att se mer 

tidlöst ut. Jag kollar inte på det nya, jag vill ha klassisk heminredning då jag handlar på Svenskt 

Tenn”255. En annan konsument associerar enbart Svenskt Tenn med den ”klassiska Josef Frank 

designen”256 och kände inte till att de producerar nya produkter.  

 

Svenskt Tenns styrkor, enligt samtliga konsumenter, är vidare att möblerna och inredningen är tidlös, 

besitter hög kvalitet och är ett säkert kort. En konsument uttryckte att varumärket ”alltid kommer vara 

rätt och produkterna man köper ses som en investering”257. Majoriteten av konsumenterna menade att 

varumärket Svenskt Tenn i sig har en betydande roll, mer än vad folk vill erkänna. En 

konsumentmenade att ”om man står på vinden och rensar och hittar någonting från Svenskt Tenn, då 

slänger man inte den även om man inte gillar designen, utan man sparar den och kanske till och med 

ställer fram den”258. Ingen av konsumenterna vet hur länge varumärket har funnits, men de är väl 

medvetna om att det är gammalt och har en historia. En del av konsumenterna har vidare ärvt produkter 

därifrån eller har produkter därifrån inom familjen.  

 

En av varumärkets största svagheter, enligt samtliga konsumenter, är att deras personal i butiken kan 

vara snobbiga och otrevliga. ”De som jobbar där tycker att de är mycket finare än kunderna och att de 

fått sådant självförtroende när de börjar där och tror att de är mycket bättre.”259 En annan konsument sa 

vidare att personalen ”ibland kan de vara otroligt trevliga och ibland kan de helt ignorera vissa 
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kunder.”260 En tredje konsument förklarade att denna upplever att ” de kan vara snorkiga, men 

varumärket i sig är inte snorkigt”261. Dock ansåg en konsument att ”personalen passar bra in på Svenskt 

Tenn och att det känns som många av dem har koll på allt, att de förmedlar det varumärket står för”262.  

 

Samtliga konsumenter är eniga om att Svenskt Tenn inte har några direkta konkurrenter. IKEA nämns, 

men där finns inte samma ”kvalitetsstämpel”263 och Carl Malmsten menade en konsument att ”de har 

andra produkter, som inte går att jämföras med Svenskt Tenns produkter”264. Majoriteten menade att 

Nordiska Kompaniet skulle kunna vara en konkurrent men en konsument sa att ”det inte är till för 

samma målgrupp, de är mer kommersiella och Svenskt Tenn är mindre kommersiellt och mer kulturellt 

och unikt”265 vilket var något som de flesta andra konsumenterna också menade. 

 

Majoriteten av konsumenterna menade att Svenskt Tenns kundsegment har mycket pengar vilket en 

konsument uttryckte med att ”det består av konsumenter med pengar, de som har råd vare sig de har koll 

eller inte, då det är ett säkert kort och ett känt varumärke med klassiska produkter”266. En konsument 

menade att personen i fråga inte ”behöver vara trendmedveten, utan vet att Svenskt Tenn anses vara rätt 

av omgivningen”267.  De ansåg vidare att majoriteten av Svenskt Tenns konsumenter bor eller kommer 

från Östermalm. De konsumenter som inte uppfattar kundsegmentet likt de ovanstående, menade att 

konsumenten även exempelvis kan vara ”en person i 30års åldern som börjat få ordning på jobb och 

bostad och som kan vara både medveten och omedveten vad gäller trender inom design”268. En 

konsument uttryckte vidare att konsumenterna ofta ”köper sig en stil istället för att skapa sig en egen, 

men att dessa personer ändå gillar stilen och miljön”269.  

 

När konsumenterna ombads beskriva varumärket som en person beskrev höll samtliga med om 

beskrivelsen av en ”äldre ordningsam dam eller herre som bor på Östermalm”270. En konsument beskrev 

vidare Svenskt Tenns personlighet som ”överklass, äldre dam, trygg, pensionerad lärare, kommer från 

en formell miljö och som klär sig propert”271. En annan konsument beskrev varumärket som ”en 
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Östermalmsdam som är sträng och ordningsam. Hon är barnslig för att vara en äldre dam, men är 

fortfarande just en äldre dam som tycker att det var bättre förr”272. En konsument såg på Svenskt Tenns 

ägare som ”vinstätande affärsmän”273 och en annan konsument ansåg att Svenskt Tenn var ”för 

borgerligt”274. Ingen av de tillfrågade konsumenterna kände till att Svenskt Tenn ägs av en stiftelse som 

låter all överskottsvinst från Svenskt Tenn gå till forskning. 

 

Design är viktigt för samtliga konsumenter och en konsument sa att om denna hade ”haft jättemycket 

pengar hade jag köpt design hela tiden”275. Designen medför enligt en av konsumenterna ”ett löfte på att 

varumärket lovar kvalitet och ger även ett värde då man brukar produkten”276. Enligt en annan 

konsument ger design ”en känsla av att något är uttänkt och inredning i ens hem är väldigt viktigt, då det 

säger mycket om en människa, man vill att inredningen ska spegla vem man är och hur man mår. Hur 

det ser ut hos en människa speglar väldigt mycket hur denna är”277. Det konsumenterna även kom fram 

till är att designens och varumärkets värde har en betydande roll för vad som är acceptabelt att ha 

hemma hos sig ”om man har något i rummet som egentligen inte passar in alls, så kan man ändå komma 

undan med det om det är från Svenskt Tenn. Man kommer undan med att köpa vadsomhelst därifrån”278.  

 

En konsument påpekar att denna inte sett någon reklam, men att ”Svenskt Tenn syns i tidningar och 

reportage, där deras klassiska soffa syns och får uppmärksamhet”279. Samma konsument har varit på en 

möbelmässa och fann då att Svenskt Tenns monter var diskret och lite i skymundan.  

 

Butikens miljö, olika rum och design har konsumenterna delad uppfattning om. Några tycker att 

”butiken är fin och trevlig och sedan de byggde om lokalerna har det blivit större, luftigare och mer 

hemtrevligt”280. En konsument beskrev butikens inredning som ”retro”281. Andra konsumenter menade 

vidare att butiken är stressande och plottrig. 

  

Övervägande delen av konsumenterna tänkte på företagets logga då de ombads reflektera över symboler 

som de associerar med varumärket. Samtliga tänkte även på de klassiska textilmönster som Josef Frank 
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skapat. En konsument tyckte att ”designen är igenkännande, vilket andra designers inte alltid är”282. De 

känslor som designen väcker hos konsumenterna är välbefinnande men butiken väcker känslor som 

”stress och irritation”283. Vidare beskrevs designen som ”kvalitet, inga slit och släng produkter, elegans” 

och även som ”tidlöst men ändå modernt”.  

 

Den självbild som konsumenterna vill känna generellt då de köper inredning till sitt hem är att köpet 

”förgyller och förbättrar vardagen”284 och att de känner sig nöjda med sitt köp och att de inte kommer att 

ångra sig i efterhand. De vill vidare känna sig lyxiga och att de är nöjda med sig själva som har råd att 

shoppa inredning. Den självbild konsumenterna får då de konsumerar hos Svenskt Tenn varierar. En 

konsument känner sig kulturell ”jag gillar att gå på föreställningar och de ger lite samma kulturella 

känsla. Att man köper en investering och något med historia. Det känns ungefär som att investera i en 

tavla”285. Några konsumenter menade att de känner sig lyxiga och en uttryckte att ”det känns bra då man 

går därifrån med en stor påse med Svenskt Tenns logga”286. En annan konsument menade att denna vill 

känna sig ” medveten och designkunnig”287 denna menade vidare att Svenskt Tenn ger en lyxig känsla 

och en självbild om att man har ”råd att lägga pengarna på fina detaljer”288.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel har framtaget resultat analyserats genom uppsatsens valda teoretiska referensram. 

Analysen återkopplar vidare till syftet och frågeformuleringen. 

 

5.1 Sturehof 

5.1.1 Kapferers varumärkesidentitesprisma 

Det som framkom av resultatet på Sturehof har analyserats utifrån Kapferers 

varumärkesidentitetsprisma. Författarna har valt att ingående analysera varje facett utifrån företagets 

perspektiv samt konsumenternas perspektiv. 

Fysik 

Den fysiska facetten är det erbjudande och de egenskaper som varumärket erbjuder sina konsumenter i 

form av en produkt eller tjänst. Det Sturehof erbjuder sina konsumenter är en restaurang med ett 

helhetskoncept där detaljer och designens funktioner spelar en viktig roll. Inredningen har i grunden sett 

likadan ut sedan 1996 då de började renovera Sturehof och de har sedan dess använt design som en 

differentieringsfaktor. Sturehof menade att inredningen ska uttrycka en balans mellan igenkännande och 

modernitet och visa att restaurangen lever i tiden. Konsumenterna uppfattade inredningen som tidlöst 

och såg inredningen som fortsatt modern och att den ger ett intryck av att vara nygjord, vilket författarna 

ser som en faktor till att varumärket har hållit över tid och inte upplevts förlegad. Detta tyder på att 

identiteten och imagen därmed blir likställda enligt denna facett. 

 

Funktionen är det mest centrala när Jonas designar Sturehofs miljö. Funktionen i den estetiska designen 

är något konsumenterna däremot har uppfattat olika. Några ser exempelvis funktionen i det vita kaklet 

och menade att det är lätt att torka av och att de även har borrhål i det för att sätta krokar i. Andra ser 

inte funktionen i designen och menar att den inte är helt funktionell för personalen med trappor och 

nivåskillnader eller att det inte finns tyg som fångar upp ljudet inne i restaurangen. Restaurangens olika 

rumsindelningar var något konsumenterna såg tydligast i designen, att alla olika indelningar har ett tema 

men ändå känns sammankopplade. De menade att man tydligt kan se vilken typ av människor som 

nyttjar de olika rummen. De olika rummen har olika uttryck och detta är en funktion som Jonas och 

Sturehof har lyckats att förmedla. Vad gäller facetten fysik så menar författarna att konsumenternas 
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perspektiv i stort går att likna vid företagets perspektiv och således är identitet och image likställt ur 

denna synvinkel. 

Relation  

Relation handlar om det beteende som varumärket sänder ut och om hur detta uppfattas av 

konsumenterna. Det är viktigt för Sturehof att sända ut en personlighet och skapa sig en relation med 

sina konsumenter som känns äkta. För att skapa denna äkta relation till konsumenterna har de 

exempelvis olika medlemsaktiviteter för de lojala konsumenterna och vad gäller nya konsumenter vill 

Sturehof att de ska känna sig välkomna för att en äkta och positiv relation ska kunna byggas upp. 

Sturehof menade med detta att de är en restaurang som är till för alla och att någon del av restaurangen 

alltid ska kunna passa för alla. Detta är något samtliga konsumenter håller med om, att varje 

rumsindelning inne på restaurangen leder till att alla känner sig inbjudna och som hemma i något av 

rummen. Detta tolkar författarna som att Sturehof tillfredsställer alla olika typer av människors behov 

och att konsumenterna känner av gästvänlighet på Sturehof både genom personal och miljö. Författarna 

menar vidare att Sturehof lyckas sända ut ett beteende om deras varumärkesidentitet som uppfattas med 

överensstämmande image av konsumenterna.  

 

Sturehof värnar vidare om sin personal och sina medarbetare. De samarbetar exempelvis alltid med 

Jonas, oavsett vad de ska göra för förändringar. Detta kan liknas vid hur konsumenterna upplever att det 

märks att personalen trivs och är stolta över sitt jobb. Vad gäller facetten relation menar författarna 

således att konsumenternas perspektiv är precis det som företaget menar och ur denna synvinkel är 

således identitet och image helt likställda. 

Reflektion 

Reflektion handlar om vilket kundsegment som konsumenterna tror att ett företag har och huruvida detta 

stämmer överens med det verkliga kundsegmentet. Sturehof anser att de har ett brett kundsegment med 

människor i olika åldrar och stilar och kan därför inte peka ut någon specifik typ av person som 

konsumerar där. Konsumenternas uppfattning om vilka som går till Sturehof är alla typer av personer då 

de menar att det finns något för alla. De ser exempelvis att konsumenterna är lyxbohemer, affärsmän 

och affärskvinnor, familjer, kulturella, konstnärer, författare, skådespelare samt rockare och punkare. Då 

både företaget och konsumenterna uppfattar reflektionen lika och att de båda menar att det inte går att 

ange en specifik person, anser författarna att deras perspektiv är likställda även ur facetten reflektion. 
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Personlighet 

Facetten angående personlighet handlar om hur varumärket skulle vara om det var en person och vilken 

personlighet denna person då skulle ha. Författarna har i denna facett observerat att företagets och 

konsumenternas perspektiv inte fullständigt går att likställas. Sturehof ser personen som en något äldre, 

medveten, öppen, social, med i tiden, trygg och självsäker men inte kaxig person. Konsumenterna hade 

svårt att definiera en specifik person och beskrev olika personer utifrån de olika barerna. Personen som 

är Obaren är yngre och personen som är Stureplansbaren och Mellanbaren ses som en något äldre men 

medveten person. Författarna menar att Sturehofs personlighet kan likställas med konsumenternas 

personlighet för samtliga barer utom Obaren.  

 

Något som genomgående kunde urskiljas ur konsumenternas svar var att de beskrev en person i samma 

livssituation och ålder som dem själva, vilket tyder på att konsumenter väljer rumsindelning utefter 

deras egen personlighet vilket i sin tur tyder på att Sturehof delvis har lyckats att förmedla just detta. 

Kultur 

Kultur handlar om de värderingar som inspirerar och genomsyrar varumärket samt hur den kulturen 

representeras av en produkt och tjänst och således av såväl produkter som personal. Sturehof värderar 

estetik och design högt och detta ger sig uttryck i inredningen som de investerar mycket i. Vidare 

uppfattar konsumenterna att estetik och design är viktiga värderingar för Sturehof och de ser på Sturehof 

som ett designmedvetet företag. 

 

Även personalen är en central del av varumärkesidentiteten och de investerar i att lära personalen om 

varumärket och i att få dem att trivas. Personalen anställs utefter hur väl de passar in i konceptet och 

detta är något konsumenterna uppfattar och de märker att personalen trivs med sitt arbete. 

Konsumenterna menade vidare att personalen lever sig in i varumärket och ger bra service, vilket 

konsumenterna värderar högt och vilket författarna vidare menar leder till lojala konsumenter.  

 

Vad gäller Sturehofs konkurrenter menade de själva att de inte har några direkta konkurrenter. Stefan 

ansåg att deras främsta konkurrensfördelar är deras läge, varumärket, personalen och designen och att 

detta bildar ett helhetskoncept som gör det svårt för andra restauranger att jämföra sig med Sturehof. Det 

är även dessa konkurrensfördelar, Sturehofs helhetskoncept, som konsumenterna nämner som anledning 

till att de väljer Sturehof framför andra restauranger. Konsumenterna menade vidare att de ser Sturehof 

som unikt och att det inte finns någon annan restaurang som är så stor men ändå så personlig och ser 

därför inte heller att de har några direkta konkurrenter. Dessa värderingar och helhetskonceptet leder, 
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enligt konsumenterna och företaget, till att Sturehof har en differentieringsfaktor som leder till lojala 

konsumenter och till avsaknad av direkta konkurrenter.  

 

Perspektivens synpunkter om värderingar om estetik, design, personal, helhetskonceptet och konkurrens 

stämmer överens och varumärkets identitet och image är således likställda även ur en kulturell 

synvinkel. 

Självbild 

Facetten självbild handlar om den självbild konsumenterna vill få då de konsumerar något specifikt. 

Denna önskade självbild jämförs sedan med hur den upplevda självbilden faktiskt är. Den självbild 

konsumenterna vill känna generellt när de går ut och äter på restaurang är vardagslyx eller att de ska 

lyxa till det när de ska fira något speciellt. Det konsumenterna faktiskt känner då de konsumerar på 

Sturehof är vardaglig lyx och att de går till Sturehof för att de vill bli sedda där. Stefan menade att 

konsumenterna vill känna sig lite lyxiga, folkligt lyxiga och att de vill synas och att folk ska se att de 

besöker Sturehof. I denna facett anses identitet och image således som helt likställda, då de olika 

perspektiven uppfattas lika.   

5.1.2 Sturehofs nyttjande av design 

Författarna har analyserat hur Sturehof nyttjar design som kommunikationsmedel. Analysen har gjorts 

genom att undersöka hur väl företaget nyttjar strategisk design i form av design thinking samt hur väl de 

nyttjar estetisk design i form av designade produkter och miljöer. 

Sturehofs tillämpning av strategisk design och design thinking 

Sturehofs tillämpning av strategisk design mäts genom att mäta huruvida företaget nyttjar design 

thinking. Detta mäts genom att undersöka hur Sturehof lyckas med design thinkings främsta sju 

variabler som författarna härlett ur forskningslitteraturen: fokus på att förstå konsumenten, att designers 

och kreativa är medverkande i processen från start, lagarbete och samarbete, kreativitet och innovation 

är integrerat i hela företaget och hela processen, att arbetsprocessen hoppar mellan tre faser, att 

designprocessen går i cykler och är upprepande samt att designprocessen är flexibel och anpassas efter 

förändringar. 

Förstå konsumenten 

Mycket fokus och återkoppling till konsumenterna och deras upplevelser och behov görs av Sturehof, 

vilket tyder på att de använder design thinking på avseendet att förstå människors behov. Sturehof 

fokuserar exempelvis mycket på sina konsumenters behov och på hur de upplever varumärket. De 
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tänker utifrån konsumentens perspektiv då de gör ändringar och ser på gästerna som en del av designen 

och helhetskonceptet. Företagets relation till dess konsumenter är viktig och genom att fylla dess behov 

får de dem att återkomma och att sprida ett gott rykte om varumärket. Sturehof pratar om vikten av att 

ha en äkta och personlig relation med gästen vilket visar att de integrerar konsumenten i företaget och 

får dem att bli en del av restaurangen. Författarna ser vidare hur Stefan beskriver Sturehof som en 

levande mekanism som inte går att styra och att de ”försöker styra det, men det är gästerna som 

bestämmer”289. Sturehofs varumärkesidentitet är tydlig och författarna ser hur de ständigt försöker 

kommunicera denna till dess konsumenter. Med förändringar och förbättringar av koncept och design 

försöker de få konsumenten att få den självbild Sturehof tror att konsumenterna vill få av ett besök på 

Sturehof.  

 

Design thinking handlar vidare inte bara om att se saker ur konsumentens perspektiv utan även ur andra 

inblandade människors perspektiv. Författarna ser här hur Sturehof även utgår från personalens 

perspektiv. Interaktionen mellan personal och konsument är viktigt för Sturehof och att personalen trivs 

blir även viktigt för varumärket. I intervjun lade Stefan fokus på Sturehof som arbetsplats och menade 

att det är ett sätt att arbeta som tilltalar många. Han menade att personalen är ett kärnvärde i varumärket 

och att det är en av deras starkaste konkurrensfördelar. 

Samarbete 

Att arbeta i lag och samarbeta är en viktig del av design thinking och det är tydligt att detta är viktigt hos 

Sturehof. Nya beslut tas i grupper som består av en blandning av designers, ekonomer, driftansvariga 

och personal från restaurangen. Sturehof tar således vara på de kunskaper som olika personer besitter 

och blandar företagsstrateger med kreativa designers. Ett exempel på ett starkt samarbete som sker på 

Sturehof är det mellan Pg och Jonas. Detta samarbete sker med ömsesidig respekt och förtroende och 

kan enligt Kalle från Dinell-Johansson ses som unikt. Jonas samarbete med olika hantverkare är ett 

annat exempel på det samarbete och ”teamwork” som Sturehof anammar. 

Konstant designermedverkan 

Från början till slut integreras designers och design thinking i Sturehofs arbetsprocess och författarna ser 

hur Sturehof merendels använder sig av design thinking. Varumärket uppfattas som kreativt av såväl 

Sturehof själva som av konsumenterna. 

                                                
289 Individuell intervju med Stefan Barenthein 
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Kreativt genomsyrad 

Vid nyttjande av design thinking skall företaget helt genomsyras av ett kreativt tänk. Sturehof använder 

design för att skapa en miljö anpassad efter konsument och personal och konsumenterna upplever 

Sturehof som ett kreativt varumärke. Design anses av Sturehof vara en viktig strategi för att nå ut till 

konsumenter och för att göra arbetsplatsen bättre. Detta samt det samarbete som sker mellan designers 

och strateger tyder på att design thinking genomsyrar företaget och är med från grunden. Stefan sa att 

inga beslut tas utan att Jonas är med vilket tyder på att design värderas högt som en företagsstrategi. 

Processen hoppar mellan tre faser  

Designprocessens tre faser, inspiration, idégenerering och genomförande genomgås samtliga i Sturehofs 

arbetsprocess. Processen går enligt Kalle upp och ned och är en process som ständigt förändras. Deras 

designprocess ser därför olika ut från fall till fall vilket tyder på att processen anpassas efter yttre 

omständigheter och förändringar, vilket är en central del av design thinking.  

 

För att se hur Sturehof kan tillämpa designprocessens tre faser har författarna tagit exemplet om hur 

Sturehofs designprocess sett ut angående problemet med för hög ljudnivå inne i matsalen. Författarna 

ser hur Sturehof lyssnar till konsumenternas klagomål om hur ljudnivån är för hög. Detta är ett problem 

de identifierat genom att utgå ifrån konsumentens åsikter. Vidare identifierar Sturehof sedan 

möjligheten att minska ljudnivån. Detta kan jämföras med designprocessens inspirationsfas där problem 

och möjligheter identifieras genom att utgå från konsumenten.  

 

Nästa fas, idégenereringsfasen, genomgås då Sturehof och dess designers arbetar med idéer för att lösa 

problem och förverkliga möjligheter. I exemplet ser författarna hur Sturehof planerar att förbättra taket 

för att nå en minskad ljudnivå. Detta anser författarna hör till idégenereringsfasen då den handlar om 

processen att skapa, utveckla och testa idéer för lösning.  

 

Författarna ser vidare hur Sturehof generellt arbetar med att hoppa mellan dessa faser då problem 

uppstår eller förändring sker. Ett exempel på detta är då Jonas låtit göra många prototyper av det 

terrazzo-golv han lät göra av en terrazzo-bit han hittat på en strand i Grekland. Han fortsatte tills han var 

nöjd, skapade och testade tills att rätt lösning var nådd och ett golv som liknade terrazzo-biten var 

åstadkommit. 

 

Nästa fas, genomförandefasen, handlar om hur företaget ska nå ut med sin lösning till marknaden. 

Författarna anser att Sturehof gör detta genom att låta designen vara en del av det helhetskoncept som 
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kommuniceras till marknaden via bland annat personal och miljö. I exemplet om den höga ljudnivån 

skulle Sturehof, vid förbättring av takets ljudabsorbering, nå marknaden genom att helt enkelt förbättra 

deras upplevelse på ett omedvetet vis då ljudnivån minskat. 

 
Ett annat exempel på hur Sturehof och Jonas Bohlin identifierar problem och möjligheter som de sedan 

utvecklar vidare och kommunicerar till marknaden är då de tänker utifrån varumärket vid formgivning. 

De tänker på vad som är varumärkets kärna och designar utifrån det. De hittar möjligheter och idéer om 

hur de kan uttrycka och kommunicera kärnvärdena i varumärket med hjälp av design och miljö. De 

designar det helhetskoncept som Sturehof är enligt dem själva, dess identitet. 

Designprocessen går i cykler 

Författarna ser även hur Sturehof gör om då något inte blir rätt. De arbetar i cykler och testar sig fram 

tills rätt lösning nåtts. 

Anpassning och flexibilitet 

Författarna ser hur Sturehofs framtidsvision innehåller kreativt design thinking då de planerar att 

uppdatera Sturehof för att ständigt anpassas efter den dynamiska omvärlden. De utvecklas vidare och 

står inte stilla för att inte bli omoderna då de vill förbli med i tiden och tidlösa och de pratar om framtida 

förändringar som ska göras i såväl designdetaljer som helhetskoncept. Sturehof använder således design 

thinking ur avseendet att de anpassar och förbättrar efter förändringar runt omkring. 

Mätning av Sturehofs estetiska designs värde 

Sturehofs tillämpning av estetisk design mättes genom att undersöka konsumenternas uppfattning om 

Sturehofs estetiska designs värde. Detta mäts utifrån Lockwoods kategorier om hur designen påverkar: 

konsumentens köpbeslut och känslor, varumärkesimage och företagsrykte, konsumentnöjdhet och lojala 

konsumentgrupper, användarbarheten, hållbarhet och kvalitet. 

Köpbeslut & känslor 

De individuella intervjuerna och fokusgrupperna visar att Sturehofs konsumenter går till den del av 

lokalen som har design och inredning som tilltalar dem. Konsumenterna som föredrog svart inredning 

valde exempelvis Obaren. Konsumenterna menade även att de väljer Sturehof på grund av dess 

helhetskoncept. Då design av miljön, enligt såväl företaget som konsumenterna, är en central del av 

detta helhetskoncept kan slutsatsen dras att designen påverkar konsumenternas köpbeslut och att de 

väljer Sturehof delvis på grund av designen. Köpbesluten påverkas då de väljer att konsumera hos 

Sturehof framför dess konkurrenter samt då de väljer vilken del av Sturehof de skall konsumera i. 

Konsumenternas känslor påverkas även av designen på ett medvetet eller omedvetet plan. En del 
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konsumenter menade att design var viktigt för dem och att det är en av anledningarna till att de går till 

och trivs på Sturehof. Även en känsla av fräschhet och kvalitet infinner sig av designen, menade 

konsumenterna. Designen bidrar till detta då den väcker känslan av närhet till sjön och färsk fisk. Även 

en känsla av trygghet och välkomnande verkade infinna sig hos konsumenterna då de menade att de 

välkomnas av hovmästarna som står vid en skänk vid ingången till matsalen. 

Varumärkesimage och rykte 

Sturehofs tanke bakom designen var att konsumenterna skulle förstå varumärket och att dess identitet 

skulle kommuniceras. Då identiteten och imagen stämmer bra överens kan antagandet vidare göras att 

designen har påverkat Sturehofs konsumenters uppfattning om varumärket. Sturehofs image och rykte är 

således korrekt vilket leder till att nya konsumenter som passar för konceptet kan nås. 

Konsumentnöjdhet och lojala konsumentgrupper 

En del konsumenter menade att ljudnivån i matsalen är för hög och detta är ett exempel på hur Sturehofs 

design lett till missnöjda konsumenter. Sturehof har dock många lojala stamkunder vilket kan tyda på att 

konsumentnöjdheten är hög. Då konsumenterna i uppsatsen menade att design är en viktig del av val av 

restaurang kan detta tyda på att designen leder till nöjdare konsumenter. 

 

Vidare menar författarna även att designen, med exempelvis restaurangens yttre glasväggar, leder till 

konsumentnöjdhet då de uppfyller konsumenternas önskade självbild om att se och synas. Designen av 

lokalerna gör att konsumenterna kan ses av personer inne på Sturehof och av personer på gatan utanför. 

Detta kan även det bidra till nöjdare konsumenter då de får den känsla de är ute efter. 

Användarbarhet 

Såväl konsumenter som företag betonade vikten av designens funktion. Sturehof menar att fokus är en 

viktig del av designen. Dock upplever en del konsumenter att det är just på den punkten som designen 

brister och att designen inte är funktionell för ljudnivå och personal. Användarbarheten hos designen får 

således såväl ris som ros av konsumenterna. Mycket tankar ligger bakom designen och dessa tankar 

kommuniceras funktionell till konsumenterna men den praktiska funktionen brister emellanåt. 

Hållbarhet och kvalitet 

Konsumenterna beskriver Sturehof med ord som kvalitet och detta är vad Sturehof har tänkt att designen 

ska uttrycka. Designens kvalitativa materialval är en viktig del av miljön och hjälper till att uttrycka 

varumärkets identitet som kvalitativ. Samtliga värden som konsumenterna nämner har Sturehof menat 
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uttrycka i sin design. Detta lyckas Sturehof i sin helhet med då deras helhetskoncept och dess 

varumärkesidentitet, som uttrycks genom design, nås och uppfattas av konsumenterna. 

5.1.3 Sturehof analyserat med the Corporate branding model 

För att analysera resultatet utifrån the Corporate branding model har författarna kopplat ihop de ovan 

analyserade underliggande teorierna och modellerna. Detta för att förstå och förklara kopplingen mellan 

identitet och image med design som kommunikationsmedel till marknaden. 

Sturehof är ett starkt varumärke 

Efter att ha undersökt Sturehof utifrån Kapferers varumärkesidentitetsprisma har författarna dragit 

slutsatsen att Sturehof är, enligt uppsatsens definition av vad ett starkt varumärke är, ett starkt 

varumärke. Varumärket är starkt på grund av att likheter mellan företagets och konsumenternas 

perspektiv existerar i samtliga facetter. Detta förklarar författarna med att Sturehof har nyttjat design i 

form av såväl strategisk som estetisk design och att deras kommunikation således har nått fram till 

konsumenterna utan avbrott på vägen. 

Fullständig tillämpning av kommunikation genom design thinking 

Författarna menar att Sturehofs tillämpning av strategisk och estetisk design som kommunikation i stort 

sett är komplett och de når därför ut till konsumenterna med sitt budskap om sin varumärkesidentitet.  

 

Vad gäller strategisk design kan Sturehof anses tillämpa design thinking fullständigt då de nyttjar det 

helhetstänk som ska genomsyra hela organisationen och då de inte förbiser någon central variabel. 

Författarna ser således hur både de interna och externa facetterna: personlighet, kultur och självbild samt 

fysik, relation och reflektion kommunicerades genom strategisk design då företaget tillämpar design 

thinkings samtliga variabler: fokus på att förstå konsumenten, lagarbete och samarbete, konstant 

designermedverkan, kreativt genomsyrad, arbetsprocessen hoppar mellan tre faser, designprocessen går 

i cykler samt anpassning och flexibilitet.  

 

Att Sturehof förstår konsumenterna leder exempelvis till att facetterna reflektion, personlighet och 

självbild kommuniceras till konsumenterna då företaget har fyllt konsumenternas behov och önskningar 

genom sitt helhetskoncept. Författarna ser även hur Sturehof tillämpar lagarbete och samarbete vilket 

kommunicerat facetterna relation och kultur då konsumenterna förstår och ser företagets värderingar om 

exempelvis relationer inom och utom företaget. Vidare ser författarna att Sturehof är kreativt 

genomsyrade och har en konstant designermedverkan vilket kommunicerar facetterna fysik och kultur 

då konsumenterna upplever varumärkets estetik och design. Vidare hoppar Sturehofs arbetsprocess 
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mellan tre faser, går i cykler, är flexibel och anpassas ständigt efter omvärlden. Detta har exempelvis lett 

till att den fysiska och kulturella facetten kommunicerats då konsumenterna ser på Sturehof som ett 

kreativt företag som ständigt är i tiden. 

Fullständig tillämpning av estetisk design 

Sturehofs tillämpning av estetisk design är utifrån uppsatsens ramverk även den i stort sett komplett då 

samtliga av Lockwoods kategorier om hur estetisk design påverkar konsumenten tillämpas. Det enda 

som inte påverkat konsumenten helt korrekt var designens funktion vilket är en del av kategorin 

användarbarhet. De övriga kategorierna: konsumentens köpbeslut och känslor, varumärkesimage och 

företagsrykte, konsumentnöjdhet och lojala konsumentgrupper och hållbarhet och kvalitet, påverkar 

samtliga konsumenterna komplett.  

 

Sturehofs estetisk design påverkar konsumentens köpbeslut och känslor vilket kommunicerar facetterna 

fysiska, relation, kultur samt självbild då varumärkets värderingar och egenskaper ger konsumenterna en 

känsla som i sin tur påverkar köpbeslutet. Designen påverkar även konsumentens syn på företagets 

varumärkesimage och företagsrykte vilket kommunicerar facetterna fysik, relation, reflektion och 

självbild då konsumenterna upplever varumärket som positivt och som något de vill ta del av och 

förknippas med. Vidare påverkar även den estetiska designen konsumentnöjdheten och bidrar till lojala 

konsumentgrupper. Detta kommunicerar de interna facetterna personlighet, kultur och självbild då 

konsumenternas behov och önskningar tillfredsställs av varumärkets helhetskoncept. Vidare har 

författarna tolkat att estetisk design kan påverka konsumenterna vad gäller deras syn på företagets 

hållbarhet och kvalitet vilket kommunicerar facetterna fysik, relation och reflektion då egenskaper som 

tidlöshet och kvalitet uppfattats av konsumenterna. 

 

Ett drag som kan urskiljas i analysen är att de estetiska facetterna tydligare uttrycks genom estetisk 

design och de interna facetterna tydligare uttrycks genom design thinking och strategisk design. Vad 

gäller effekten av den estetiska designen på Sturehof är den hög då den påverkar konsumenterna på så 

vis att samtliga facetter kommuniceras och budskapet om företagets varumärkesidentitet når fram. 
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5.2 Svenskt Tenn 

5.2.1 Kapferers varumärkesidentitetsprisma 

Det som framkom av resultatet på Svenskt Tenn har analyserats utifrån Kapferers 

varumärkesidentitetsprisma. Författarna har valt att ingående analysera varje facett utifrån företagets 

perspektiv samt konsumenternas perspektiv. 

Fysik 

Den fysiska facetten är det erbjudande och de egenskaper som varumärket erbjuder sina konsumenter i 

form av en produkt eller tjänst. Svenskt Tenn erbjuder sina konsumenter produkter med kvalitet, svensk 

bakgrund och formgivning som erhåller en hög nivå. De anser att de erbjuder produkter med historiskt 

inslag som ska föra arvet vidare. Samtidigt vill de uppfattas som samtida och menar att varumärket är 

nyskapande. Samtliga konsumenter höll med om att det är produkter med hög kvalitet och ansåg det 

vara den viktigaste egenskapen hos produkterna och varumärket. Det konsumenterna främst associerade 

med varumärket var klassiska produkter och mönster av Josef Frank samt kvalitet och varumärkets 

historia. Dessa associationer tror författarna har bidragit till att produkter från Svenskt Tenn har ett högt 

andrahandsvärde. Kommunikationen av produkternas egenskaper har således nått fram väl. Något som 

inte nått fram är dock att de även har produkter som är nyskapande då en del konsumenter tror att 

Svenskt Tenn inte säljer nydesignade och moderna produkter. 

 

Vad gäller utformningen av butiken är Svenskt Tenns tanke att den ska inspirera och väcka intresse hos 

varumärkets fyra målgrupper. Dessa konsumenter är tvetydiga till butikens utformning och miljö. 

Flertalet fann butiken inspirerande och hemtrevlig medan några fann butiken som plottrig och stökig. 

Denna icke överensstämmande bild mellan företagets och konsumenternas perspektiv tyder på att 

kommunikationen inte når fram fullständigt vad gäller det som företaget vill att butikens miljö ska 

uttrycka men att den dock gör det till stor del. 

Relation 

Relation handlar om det beteende som varumärket sänder ut och om hur detta uppfattas av 

konsumenterna. Enligt Thommy är det faktum att all överskottsvinst går till forskning och att de stödjer 

andra verksamheter, en viktig del av Svenskt Tenns varumärkesidentitet. Det var dock ingen av de 

tillfrågade konsumenterna som var medvetna om detta, vilket gör att imagen inte motsvarar identiteten 

och att detta givmilda beteende inte uppfattas av konsumenterna. Författarna menar att detta kan ha att 

göra med bristande kommunikation och att företaget inte informerar tillräckligt om detta till 

konsumenterna. Konsumenterna ansåg istället att Svenskt Tenn ägdes av vad konsumenten menade var 
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vinstätande affärsmän och då detta inte är fallet skadar denna uppfattning varumärket då image och 

identitet på denna punkt inte stämmer överens. Konsumenterna kände heller inte till att Svenskt Tenns 

produktion till största delen ligger i Sverige. Den ligger i Sverige dels för att säkerställa produktens höga 

kvalitet men även för att gynna det svenska hantverksyrket vilket är en del av Svenskt Tenns arv och 

identitet. Att konsumenterna inte känner till detta tyder åter igen på en bristande kommunikation mellan 

företag och konsument.  

 

Svenskt Tenns personal sänder delvis ut ett negativt beteende då de anses vara otrevliga, snofsiga och ha 

nonchalant attityd. Däremot sänder en del av personalen ut signaler som kvalitet och kunskap om 

varumärket och dess produkter. Enligt denna facett kan detta påverka konsumentens köpbeslut, vilket 

kan betyda att personalen som uppfattas negativt även påverkar företagets försäljning negativt. 

Reflektion 

Reflektion handlar om vilket kundsegment som konsumenterna tror att ett företag har och huruvida detta 

stämmer överens med det verkliga kundsegmentet. Konsumenternas reflektion över hur kundsegmentet 

ser ut är att det består av personer med mycket pengar som till störst del handlar där på grund av att det 

är ett känt och trendigt varumärke. Svenskt Tenn själva reflekterar över deras fyra målgrupper, vilket 

delvis inte stämmer överens med vilka konsumenterna reflekterar över. Konsumenterna nämner enbart 

två av dessa fyra målgrupper och tar inte upp Svenskt Tenns målgrupper de kulturella och de unika. 

Författarna menar att konsumenterna inte beskriver de varumärkesegenskaper som Svenskt Tenn menar 

att de kulturella och de unika vill åt. Majoriteten av konsumenterna trodde således inte att personer som 

passar in i dessa två målgrupper konsumerade på Svenskt Tenn.  

 

Faktum är dock att personer som passar in i målgrupperna de kulturella och de unika faktiskt 

konsumerar på Svenskt Tenn. Konsumenter inom dessa målgrupper beskrev dock inte varumärket som 

Svenskt Tenn menade att de skulle göra. De kulturella kände exempelvis till Svenskt Tenns historia och 

kulturella bakgrund men de menade att det inte är därför de konsumerar där och de konsumenter som 

tillhörde målgruppen de unika såg inte Svenskt Tenn som nyskapande.  

 

Konsumenterna har vidare inte uppfattat Svenskt Tenns kundsegment korrekt. Dock beskrevs två av fyra 

kundsegment korrekt vilket författarna menar visar att konsumenterna har uppfattat en viss del av 

Svenskt Tenns verkliga kundsegment. Svenskt Tenn har således rätt i vilka som konsumerar hos dem 

men endast delvis varför. De lyckas inte kommunicera hela bilden av vem som konsumerar på Svenskt 
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Tenn till resterande konsumenter. Därför menar författarna att konsumenterna från de olika 

målgrupperna inte påverkar varandra, vilket Svenskt Tenn menar att de gör. 

Personlighet  

Facetten angående personlighet handlar om hur varumärket skulle vara om det vore en person och 

vilken personlighet denna person då skulle ha. I denna facett har författarna observerat att företagets 

perspektiv till viss del är likställt med konsumenternas perspektiv. De båda perspektiven ser en äldre 

dam som är ordningsam. Det som skiljer konsumentens perspektiv från Svenskt Tenns perspektiv är att 

Svenskt Tenn menar att damen bär med sig sin historia men samtidigt vill vara i nuet. Detta anser inte 

konsumenterna och håller inte med om att personen vill vara eller är i nuet. 

 

Bilden av den äldre ordningsamma damen, som överensstämmer hos de båda perspektiven, tolkar 

författarna som en symbolik för det historiska arvet som varumärket besitter. Skillnaden på 

perspektiven, om huruvida damen lever i nuet eller ej, tolkar författarna som en symbolik för huruvida 

varumärket är nyskapande eller inte då konsumenterna, till skillnad från företaget, anser att så icke är 

fallet och enligt Svenskt Tenn är en av deras viktigaste egenskaper. Författarna menar att då nyskapande 

är en central del i Svenskt Tenns varumärkesidentitet, kan denna facett anses som försvagad då detta 

inte uppfattas av konsumenterna och att det bör kommuniceras ut bättre. 

Kultur 

Kultur handlar om de värderingar som inspirerar och genomsyrar varumärket samt hur den kulturen 

representeras av en produkt och tjänst och således av såväl produkter som personal. Svenskt Tenns 

grundläggande värderingar är att produkterna ska besitta och associeras med hög kvalitet och de 

värderar svenskt hantverk som är en bidragande orsak till att de kan hålla en hög kvalitet. 

Konsumenterna uppfattar denna kvalitet och menar att Svenskt Tenns produkter inte är slit släng 

produkter men de visste inte att alla produkter är svenskt hantverk.  

 

En annan värdering Svenskt Tenn värnar om är att all överskottsvinst går till forskning inom medicin 

och ekologi vilket är en central del av identiteten och arvet som de har i uppdrag att föra vidare. 

Konsumenterna uppfattar dock inte detta vilket tyder på bristande kommunikation i en central del i 

varumärkets identitet. 

 

Svenskt Tenn värderar även såväl historik som förnyelse och vill ge detta i uttryck i formgivningen 

genom att produkterna ska passa in i det tidigare klassiska och historiska sortimentet men att de tar in 

nutiden formgivare för att sätta en nutida prägel på produkterna. Produkterna ska associeras som 
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historiskt men samtida. Konsumenterna uppfattade dock produkterna som enbart historiska och kunde 

inte se det som Svenskt Tenn menar är nutida.  

 

Vad gäller konkurrenter till Svenskt Tenn menar såväl företaget som konsumenterna att det inte finns 

några konkurrenter med varumärken som går att jämföra med Svenskt Tenn. I denna del av 

kulturfacetten lyckas varumärket kommunicera denna identitet så att imagen stämmer överens med 

identiteten. Detta tolkar författarna som att både konsumenterna och företaget ser på kvalitetsaspekten 

och dess historia som två bidragande orsaker till avsaknaden av direkt konkurrens. Vilket även kan få en 

följd av lojala konsumenter, då de inte ser att något annat inredningsföretag besitter samma kvalitet och 

historiska bakgrund.  

 

Vad gäller denna facett kan författarna tyda att det är vissa delar inom kulturen som överensstämmer 

mellan identitet och image och andra inte. Författarna menar att bristande kommunikation om facetten 

kultur således finns och att om denna skulle förbättras skulle image och identitet kunna likställas.  

Självbild 

Facetten självbild handlar om den självbild konsumenterna vill få då de konsumerar. Denna önskade 

självbild jämförs sedan med hur den upplevda självbilden faktiskt är.  

 

Den självbild konsumenterna generellt ville känna när de köper inredning är att de förgyller och 

förbättrar sin vardag och att de efteråt känner sig nöjda med och inte ångrar köpet. De vill vidare känna 

sig lyxiga och att de är nöjda med sig själva som har råd att shoppa inredning.  

 

Den faktiska självbild de känner när de konsumerar på Svenskt Tenn varierar hos konsumenterna och de 

nämner att de känner sig kulturella, lyxiga, att de har köpt en investering, att de är medvetna och 

kunniga om design och att de visar att de har haft råd att handla där.  

 

Thommy uppfattade att självbilden som konsumenterna vill få när de konsumerar inredning varierar 

mellan de olika målgrupperna. Han trodde vidare att de som konsumerar på Svenskt Tenn vill stärka sin 

egen image och visa att man har rätt varumärke hemma, de som handlar där har koll på 

svensktillverkade kvalitetsprodukter och att det finns dem som vill känna och visa att de är kunniga vad 

gäller design och designhistoria. Han trodde vidare att konsumenterna känner det de vill känna och att 

de således uppfyller konsumenternas önskade självbild.  
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Författarna tolkar detta som att företagets och konsumenternas perspektiv är likställda då företaget 

uppfattar vad konsumenterna vill känna när de konsumerar inredning och att konsumenterna i stora drag 

känner det. 

5.2.2 Svenskt Tenns nyttjande av design 

Författarna har analyserat hur och hur väl Svenskt Tenn nyttjar design som kommunikationsmedel. 

Analysen har gjorts genom att undersöka hur och hur väl företaget nyttjar strategisk design i form av 

design thinking samt hur väl de nyttjar estetisk design i form av designade produkter och miljöer.  

Svenskt Tenns tillämpning av strategisk design och design thinking 

Svenskt Tenns tillämpning av strategisk design mättes genom att undersöka huruvida företaget nyttjar 

design thinking. Detta mättes genom att undersöka hur Svenskt Tenns tillämpning av design thinkings 

främsta sju variabler, som författarna härlett ur forskningslitteraturen, ser ut. Variablerna är: fokus på att 

förstå konsumenten, att designers och kreativa är medverkande i processen från start, lagarbete och 

samarbete, kreativitet och innovation är integrerat i hela företaget och hela processen, att 

arbetsprocessen hoppar mellan tre faser, att designprocessen går i cykler och är upprepande samt att 

designprocessen är flexibel och anpassas efter förändringar. 

Förstå konsumenten 

Svenskt Tenn lägger starkt fokus på att designa och på att ha ett utbud som är anpassat efter 

konsumenterna. De menar att tänka utifrån konsumentens perspektiv och försöker förstå denna och 

designar sina produkter för att tillfredsställa de behov de anser finnas hos de fyra målgrupper de riktar 

sig till: de unika, varumärkesköparna, de kulturella samt förvaltarna. De fördjupar sig i förståelsen för 

hur de fyra målgrupperna fungerar och tänker. Vad gäller de unika så tänker de exempelvis att 

konsumenten går mycket på känsla samt att det är viktigt att väcka uppmärksamheten hos dem och visa 

dem en kombination av historia och samtid och därför skapas ständigt nya produkter och nya miljöer i 

butiken. För att tillfredsställa de kulturella designar Svenskt Tenn med fokus på historian, arvet och 

kvaliteten. De menar att denna målgrupp är pålästa och att man når dessa konsumenter genom att 

kommunicera historiken och det klassiska varumärket. Vad gäller målgruppen som kallas för förvaltarna 

analyserar Svenskt Tenn dess fritid och menar att känna empati för dem och förstå hur deras privatliv 

ser ut. 

 

Svenskt Tenn fokuserar även på kundgruppernas relation med varandra och på hur de påverkar 

varandra. Varumärkesköparna påverkas exempelvis av de unika och antar att något som de unika 
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godkänner är av god design. Även här ses hur Svenskt Tenn fokuserar på att förstå konsumentens tankar 

och handlingar.  

 

De menar vidare att alla ska kunna ta del av varumärket och köpa med sig något hem och att de därför 

har produkter i olika prisklasser. Även detta visar att de designar för att tillfredsställa de behov och 

önskningar de menar att deras konsumenter har. Även det faktum att de främst marknadsför sig med PR 

och utställningar tyder på detta. Detta görs med konsumenten i åtanke då de menar att ingen av 

målgrupperna skulle få en önskad bild av Svenskt Tenn om de exempelvis hade annonser och reklam. 

Utställningar menar de är ett mer passande val av marknadsföring för de konsumenter de vill nå då de 

inte vill att deras kommersiella sida tar över allt för mycket utan vill förbli en kommersiell 

kulturinstitution. Författarna ser således tydligt hur Svenskt Tenn lägger starkt fokus på att förstå 

konsumenten för att designa och kommunicera på ett vis som tillfredsställer dennas behov.  

Samarbete 

Historiskt ser författarna att Svenskt Tenn är uppbyggt på samarbete och att det är en central del i dess 

arv från Estrid Ericson då hon värderade sitt samarbete med såväl Anders Wall som Josef Frank. Estrid 

var dock på sin tid allenarådande och den efterträdande VD:n Ann Wall likaså och detta centralstyre 

verkar finnas kvar än idag. Beslut fattas exempelvis av Svenskt Tenn om vilka produkter som saknas i 

sortimentet för att sedan beställas av formgivare eller köpas in och Svenskt Tenn verkar således inte 

kompromissa eller samarbeta med formgivare och säljare. De verkar dock värdera dessas kunskaper och 

kreativitet, men något samarbete kan författarna inte urskilja vad gäller tillverkning eller inköp av nya 

produkter till Svenskt Tenns sortiment. 

 

Samarbete verkar dock ske med designers inför exempelvis utställningar. Även det faktum att Svenskt 

Tenn arbetar med svenska hantverkare och stödjer deras verksamheter visar på att samarbeten ändå, 

trots det allenarådande centralstyret, äger rum på Svenskt Tenn. Författarna ser även hur Thommys och 

VD:ns kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra och således kan ett samarbete urskiljas även 

där. 

 

Svenskt Tenn är således ett företag som delvis arbetar i lag och samarbetar men samarbete är inte 

genomgående i deras arbetsprocesser och dagliga rutiner. 

Konstant designermedverkan 

Då Svenskt Tenn designar en ny produkt är designern inte med från start i ett projekt då en design brief 

ges till dem från Svenskt Tenn likt en beställning. Författarna menar dock att Thommy som är kreativt 
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ansvarig och utbildad formgivare är likvärdigt med designern. Då Thommy är med och utformar 

designbriefen och är med under hela projektens gång menar författarna att en konstant 

designermedverkan ändå finns. Även det faktum att Svenskt Tenn är ett inredningsföretag gör att en 

konstant designermedverkan på ett estetiskt plan är omöjlig att undvika då designproduktion är 

företagets huvudsysselsättning. 

Kreativt genomsyrad 

Svenskt Tenns varumärkesidentitet är djupt rotad i företaget och såväl strategiskt som kreativt arbete 

sker med den i åtanke då de exempelvis designar produkter för konsumenten men samtidigt för att det 

ska passa in i det nuvarande sortimentet och andas Svenskt Tenn som varumärke. Författarna ser hur 

Svenskt Tenn som företag är kreativt genomsyrat då strategiska beslut har sin grund i ett kreativt tänk 

vad gäller den estetiska designen.  

 

Även det faktum att Thommy är såväl marknadschef som kreativt ansvarig visar att företaget kopplar 

samman affärsstrategi och kreativitet. Detta visar vidare även det faktum att Thommy som kreativt 

ansvarig samarbetar nära med VD:n. Författarna ser hur kreativitet alltid har varit en viktig egenskap 

hos Svenskt Tenns ledning. Tidigare VD:n Ann var exempelvis konsthistoriker och Thommy anlitades 

på grund av att dåvarande VD:n ville komplettera sina tekniska kunskaper med Thommys kreativa. 

Svenskt Tenn som organisation är således kreativt genomsyrad och nyttjar ur den synvinkeln design 

thinking. 

Processen hoppar mellan tre faser  

Även hos Svenskt Tenn ser arbetsprocessen olika ut från gång till gång men författarna kan urskilja att 

de går igenom designprocessens tre faser: Inspiration, idégenerering och genomförande. Författarna kan 

dock inte se att Svenskt Tenn hoppar mellan faserna. Detta har sin förklaring i att processen oftast inte 

går i cykler utan är linjär och därför återkommer de aldrig till en tidigare fas.  

 

Inspirationsfasen gås exempelvis igenom då Svenskt Tenn identifierar ett problem i form av en lucka i 

sortimentet. De inspireras vidare av varumärkesidentiteten och den historik som denna innebär och ger 

en designbrief till en formgivare som säger vad de behöver. I idégenereringsfasen utvecklar sedan en 

formgivare lösningar på problemet och designar således produkter som kan passa in och täcka luckan i 

sortimentet. Formgivarna arbetar fram idéer på sitt sätt och här skiljer processen sig vidare åt avsevärt 

från fall till fall. Genomförandefasen ser författarna i Svenskt Tenns process då de väljer vilka produkter 

de i slutändan ska gå vidare med och sätta i produktion. De väljer detta för att skapa nöjda konsumenter 

och utifrån vad de tror att konsumenterna vill ha. 
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Designprocessen går i cykler 

Svenskt Tenns designprocess är ofta linjär och verkar sällan gå i cykler. De ger exempelvis en 

designbrief och beställer en produkt av formgivare för att sedan ta den som passar bäst. Författarna 

upplever inte att processen går runt och att de gör om då något inte blir som tänkt utan väljer då en 

annan design istället. Vad gäller dess reproduktion av tidigare designers ritningar kan dock en cyklisk 

process urskiljas då de återtar tidigare produkter som får liv igen.  

Anpassning och flexibilitet 

Svenskt Tenn menar att de anpassar sig efter omvärlden och att de ständigt vill vara samtida, vilket de 

vill visa genom att ta in nutida formgivare och att de ständigt skapar nya produkter och miljöer 

i butiken. Svenskt Tenn menar vidare att de arbetar på två olika sätt som gör processen anpassad efter 

situationen. Här kan man se att de använder sig av design thinking då de anpassar sig efter samtiden och 

dagens konsumenter. 

Mätning av Svenskt Tenns estetiska designs värde 

Författarna har vidare analyserat konsumenternas uppfattning om designen för att på så vis få en idé om 

hur viktigt designen är för Svenskt Tenn, hur starkt designens värde är. 

Köpbeslut & känslor 

Utifrån de individuella intervjuer och fokusgrupperna visar det sig att designen inne i Svenskt Tenns 

butik påverkar konsumenternas köpbeslut främst positivt, men även negativt då några konsumenter 

uppfattade butiken som stressande och plottrig vilket leder till att det inte blir tillfredställande att 

konsumera. De flesta av konsumenterna menade dock att de finner inspiration i butiken. Kvalitet är även 

ett viktigt kärnvärde och en känsla som samtliga konsumenter associerar med Svenskt Tenn. Detta är 

något som påverkar konsumenternas köpbeslut och kvaliteten bidrar till ett välbefinnande och en 

trygghet i att man vet att produkten kommer hålla och att man vet vad man får.  

Varumärkesimage & rykte 

Svenskt Tenns identitet om att de är ett kvalitativt svenskt företag med en viss historia stämmer överens 

med den image konsumenterna har uppfattat. Designen på produkterna kan konsumenterna uppfatta som 

tidvis gammal och inte nyskapande, vilket gör att konsumenterna på denna punkt inte uppfattat Svenskt 

Tenns identitet som nyskapande. Dock håller konsumenterna med om att Svenskt Tenn erbjuder 

produkter med god kvalitet, vilket kan ses i material och design av produkterna. Konsumenterna 

uppfattar vidare Svenskt Tenn som ett varumärke som det talas mycket om nu.  
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Konsumentnöjdhet och lojala konsumentgrupper 

Design och hög kvalitet av produkterna leder till nöjda konsumenter då de inte ångrar sina köp. 

Författarna ser vidare hur andrahandsvärdet är nästintill lika stort som de nyproducerade produkterna. 

Detta säger mycket om konsumentnöjdheten då konsumenter vill köpa produkter som är begagnade och 

då konsumenterna kan se ett köp på Svenskt Tenn som en investering. Detta tyder enligt författarna på 

att produkterna anses tidlösa, att konsumenterna inte köper de nyproducerade produkterna utan de 

klassiska som funnits ett tag. Svenskt Tenn har således en hög konsumentnöjdhet och konsumenternas 

önskade självbild förverkligas då de får känna sig lyxiga i och med att man har råd att köpa dyrare 

inredning. Svenskt Tenns nöjda konsumenter leder vidare till lojala konsumenter. 

Användarbarhet 

Funktionen är viktig för konsumenterna, de vill inte enbart att produkterna ska vara ett konstföremål 

utan att det även ska ha en bakomliggande funktion. Produkterna ska vara estetiskt vackra men samtidigt 

funktionella. Detta anser de att Svenskt Tenns produkter uppfyller och de anser vidare att 

användarbarheten är stor hos Svenskt Tenn. 

Hållbarhet och kvalitet 

Svenskt Tenns produkter associeras med kvalitet och att det är något man ärver inom familjen. Även det 

faktum att de visar samhällsansvar i och med att vinsten går till forskning och att produktionen ligger i 

Sverige tyder på att såväl produkter som varumärke är hållbara. Detta uppfattas dock inte av 

konsumenterna och produkterna anses endast hållbara på grund av produkternas kvalitet. 

5.2.3 Svenskt Tenn analyserat med the Corporate branding model 

För att analysera resultatet utifrån the Corporate branding model har författarna kopplat ihop de ovan 

analyserade underliggande teorierna och modellerna. Detta för att förstå och förklara kopplingen mellan 

identitet och image med design som kommunikationsmedel till marknaden. 

Svenskt Tenn är inte ett starkt varumärke 

Efter att ha undersökt Svenskt Tenn utifrån Kapferers varumärkesidentitetsprisma har författarna dragit 

slutsatsen att Svenskt Tenn, enligt uppsatsens definition, inte kan anses vara ett starkt varumärke. 

Varumärket kan inte anses vara starkt på grund av att konsumentens och företagets perspektiv i 

majoriteten av facetterna inte överensstämmer. Främst facetterna kultur och personlighet men även delar 

i facetterna reflektion och relation har icke likställda perspektiv och varumärkesidentiteten och imagen 

stämmer således inte överens i huvudparten av facetterna. 
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Bristande tillämpning av design thinking som kommunikation 

Detta förklarar författarna med att Svenskt Tenns kommunikation genom design thinking är bristande 

och att de därför inte når fram till konsumenterna med sitt budskap om sin identitet. Svenskt Tenn 

nyttjar inte design thinking, då detta är ett helhetstänk som ska genomsyra hela organisationen och de 

missar många centrala variabler som måste finnas med och således fallerar hela det tänket.  

 

Författarna ser exempelvis hur två av de interna facetterna personlighet och kultur inte kommunicerades 

genom strategisk design på grund av bristande tillämpning av design thinkings variabler: fokus på att 

förstå konsumenten, lagarbete och samarbete, arbetsprocessen hoppar mellan tre faser, designprocessen 

går i cykler och är upprepande samt att designprocessen är flexibel och anpassas efter förändringar. 

 

En brist i företagets tillämpning av design thinking var att Svenskt Tenn i verkligheten inte förstår sina 

konsumenter. De lägger stort fokus på att tillfredsställa konsumentens behov men de lyckas inte då de 

inte förstår och känner reell empati för dem och på så vis inte vet vad behovet faktiskt är. De interna 

facetterna personlighet och kultur visar exempelvis båda att företagets syn på varumärket som 

nytänkande inte stämmer överens med konsumenternas syn. Författarna ser även hur de externa 

facetterna relation och reflektion inte lyckas kommuniceras på grund av att företaget inte förstår sina 

konsumenter. 

 

Bristen på lagarbete och samarbete gör, trots att den inte är stor, även den att design thinking inte 

tillämpas och kan exempelvis förklara varför kommunikationen om facetterna relation och kultur inte 

når fram och till att konsumenterna missuppfattar såväl personal som värderingar. En annan brist på 

design thinking syns i företagets arbetsprocess som inte hoppar mellan designprocessens tre faser och 

som inte går i cykler utan istället är en linjär arbetsprocess. Detta kan exempelvis förklara varför 

konsumenterna enligt facetterna kultur och personlighet inte uppfattar varumärket som nytänkande då 

innovation ofta kräver en cyklisk designprocess.  

 

Svenskt Tenns mening är vidare att ständigt anpassas efter omgivningen och att vara i tiden men detta 

uppfattar inte konsumenterna. Således är även brist på anpassning och flexibilitet en brist av design 

thinking vilket påverkar kommunikationen om nytänk och modernitet. 

Fullständig tillämpning av estetisk design 

I analysen av tillämpning av estetisk design som kommunikationsmedel syns dock att samtliga 

kategorier om hur estetisk design påverkar konsumenten tillämpas i den estetiska designen. Det enda 
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som inte påverkat konsumenten genom estetisk design, utifrån denna teori, är varumärkets värderingar 

om ett hållbart samhälle som är en del av kategorin hållbarhet och kvalitet. Resterande kategorier: 

konsumentens köpbeslut och känslor, varumärkesimage och företagsrykte, konsumentnöjdhet och lojala 

konsumentgrupper och användarbarheten, påverkar samtliga konsumenterna. 

  

Trots detta är varumärket inte starkt och kommunikationen kan således inte nå fram tillräckligt trots att 

tillämpningen av estetisk design som kommunikation i stort sett är fulländad. Effekten av tillämpningen 

av den estetiska designen för Svenskt Tenn är således låg trots att nyttjandet var högt. 

 

Trots tillämpning av estetisk design som påverkar konsumenterna leder vidare bristen av strategisk 

design och design thinking till att kommunikationen inte når fram och varumärket är således inte starkt. 

5.3 Jämförelse av Sturehof och Svenskt Tenn 

För att jämföra hur och hur väl de olika företagen, som är verksamma inom olika branscher, 

kommunicerar ut sin varumärkesidentitet med design har författarna valt att jämföra hur de olika 

företagen kan appliceras på the Corporate branding model. Detta för att jämföra hur nyttjandet och 

effekten av design som kommunikationsmedel med konsumenterna skiljer sig åt mellan företagen och 

om det faktum att de är verksamma inom olika branscher påverkar. 

 

Författarna menar att den externa facetten fysik hos Sturehof kommuniceras genom estetisk design då 

konsumenterna uppfattar deras helhetskoncept vilket den estetiska designen är en stor del av. Sturehof 

kommunicerar även facetten fysik genom design thinkings variabel om hur Sturehof är kreativt 

genomsyrat samt hur de förstår sina konsumenters behov. Svenskt Tenn lyckas även de kommunicera 

den fysiska facetten genom estetisk design, då produkterna associeras med hållbarhet och kvalitet, vilket 

påverkar konsumenternas köpbeslut och känslor som i sin tur leder till att de får lojala konsumenter. De 

lyckas dock inte kommunicera den fysiska facetten felfritt genom design thinking då de inte förstår 

konsumenterna och därför inte vet hur dessa kan nås med budskapet om att produkterna är nyskapande. 

 

Facetten relation kommunicerar Sturehof väl via estetisk design då variation av inredning och 

rumsindelning gör att konsumenterna känner sig bekväma och välkomna och även att maten är färsk. 

Således påverkar konsumenternas känslor och köpbeslut men även deras konsumentnöjdhet vilket gör 

att lojala konsumentgrupper skapas. Sturehof har även lyckats kommunicera den fysiska facetten genom 

design thinking då de förstår sina konsumenter och värnar om deras samarbeten, de nyttjar även här 

design thinking. För att se hur Svenskt Tenn förmedlar facetten relation så menar författarna att de inte 
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lyckas med detta genom estetisk design då personalen ingår i denna och då de inte förmedlar den 

positiva relation som varumärket vill att de ska förmedla till konsumenterna, vilket i sin tur resulterar i 

att konsumentens köpbeslut och känslor påverkas negativt. 

 

Även facetten reflektion lyckas Sturehof förmedla oförändrad till sina konsumenter genom estetisk 

design då de har förmedlat en känsla av att alla olika sorters konsumenter kan hitta en rumsmiljö som 

passar dem. Detta kan sammankopplas med design thinkings variabel om att de förstår konsumenten. 

Svenskt Tenn lyckas inte helt kommunicera ut facetten reflektion till deras konsumenter då dessa inte 

uppfattar Svenskt Tenns målgrupper korrekt. Detta har sin förklaring i att den estetiska designen enligt 

konsumenterna inte känns nyskapande vilket de menar gör att personer inom målgruppen de unika inte 

handlar där. Detta påverkar såväl varumärkesimage som företagsrykte negativt för Svenskt Tenn. Vidare 

nyttjas här heller inte design thinking vid kommunikation om facetten reflektion då de inte förstår 

konsumenterna och menar att konsumentgrupperna påverkar varandra vilket de inte gör då de flesta 

konsumenterna inte känner till konsumentgruppen de unika och de kulturella. 

 

Den interna facetten personlighet kommuniceras hos Sturehof genom estetisk design genom att de har 

olika inredning och rumsindelning där alla kan finna en plats som de känner sig hemma i, vilket kan 

påverka konsumenternas köpbeslut och känslor och sedermera leda till en konsumentnöjdhet och lojala 

konsumenter. Då detta kan leda till nöjda och lojala konsumenter kan kopplas ihop med att de nyttjar 

design thinkings variabel att de förstår konsumenternas behov. Svenskt Tenn lyckas enbart delvis att 

kommunicera ut sin personlighets facett med hjälp av estetisk design till konsumenterna. Det brister där 

företaget bedömer sitt varumärke som nyskapande, vilket inte konsumenterna uppfattar dem som. De 

lyckas därmed inte heller med kommunikationen av design thinking då de inte förstår konsumenterna 

och de inte upplevs som kreativt genomsyrade och innovativa, detta med tanke på att de inte anses vara 

nyskapande.  

 

Sturehof lyckas även med att förmedla facetten kultur genom estetiska designen då den förmedlar deras 

värderingar, exempelvis hur betydelsefullt estetisk och design är och hur de värnar om sin personal. 

Detta lyckas de förmedla genom den estetiska designens samtliga kategorier, förutom användarbarheten 

då alla konsumenter inte uppfattade funktionen i designen. Således har även design thinkings samtliga 

variabler nyttjats då de utgått från vad konsumenterna tyckt och arbetat fram ett resultat utifrån detta. 

Vidare har samarbetet med Jonas och hans andra designers ständiga medverkan genomsyrat varumärket. 

Svenskt Tenn kommunicerar ut vissa delar av kulturen till konsumenterna men det brister på en del. De 

delar de lyckas att kommunicera ut till sina konsumenter är kvalitetsaspekten på produkterna och att 
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Svenskt Tenn inte har några direkta konkurrenter. Kvalitetsaspekten kommunicerade de via estetisk 

design på produkterna och detta medförde att konsumenterna ansåg att det inte finns några som kan 

konkurrera med deras kvalitet. Svenskt Tenn förstår genom denna aspekt vad delar av konsumenternas 

behov är, att de vill ha produkter som erhåller hög kvalitet. Vad gäller den del de främst inte lyckas 

kommunicera till konsumenterna är att de är nyskapande och innovativa. De lyckas inte förmedla 

facetten helt då de brister på förståelsen till konsumenterna och att de inte anses vara kreativt 

genomsyrade och innovativa.  

 

Facetten självbild lyckas Sturehof kommunicerar genom estetisk design i form av de stora glasväggarna 

då konsumenter går dit för att bli sedda och att känna en vardaglig lyx, vilket påverkar deras köpbeslut 

och känslor. De kommunicerar även facetten genom design thinkings variabel av att de förstår 

konsumenternas behov. Svenskt Tenn lyckas även de kommunicera ut självbilden till konsumenterna 

genom estetisk design i form av produkter med kvalitet. De lyckas även kommunicera ut självbilden 

genom nyttjandet av design thinkings variabel att de förstår konsumenterna, att de vill ha högkvalitativa 

produkter.  

 

Sammanfattningsvis har författarna tolkat att Sturehof lyckades kommunicera ut sin varumärkesidentitet 

korrekt till sina konsumenter med tillämpning av både estetisk design och design thinking. Denna 

kommunikation lyckades inte Svenskt Tenn med. Svenskt Tenn nyttjar vidare enbart estetisk design och 

inte design thinking. Vilket författarna tolkar som något förvånande, då Svenskt Tenn är ett 

inredningsföretag vars syfte är att sälja designade produkter och inredning och fokus borde ligga på att 

förstå konsumenten för att tillfredsställa denna genom design. Sturehof som är en restaurang som först 

inte förknippas med design tillämpade således design mer än vad inredningsföretaget gjorde. Detta 

gjorde att effekten av design som kommunikationsmedel var högre hos Sturehof på grund av att de 

nyttjade både estetisk design som design thinking. Även då Svenskt Tenn tillämpar estetisk design blev 

inte effekten av designen lika hög som Sturehofs då de inte tillämpar design thinking i sin helhet och 

förstår på så vis inte hur de ska tillfredsställa och kommunicera till sina konsumenter. 
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6. Slutdiskussion, uppsatsens bidrag samt förslag på vidare 

forskning 

 

I detta kapitel sammanställs en, från analysen härledd, slutdiskussion om vad denna uppsats kommit 

fram till. Här har författarna vidare återkopplat till såväl syfte som frågeformulering. I detta kapitel 

diskuteras även uppsatsen bidrag till forskningen samt författarnas förslag på vidare forskning i ämnet. 

 

6.1 Slutdiskussion 

Efter att ha analyserat företagen individuellt med valda modeller och teorier som teoretiskt ramverk, 

analyserade författarna skillnader och likheter företagen emellan utifrån den övergripande modellen the 

Corporate branding model. Detta för att jämföra hur nyttjandet och effekten av design som 

kommunikationsmedel med konsumenterna skiljer sig åt mellan företagen och om det faktum att de är 

verksamma inom olika branscher påverkar. 

 

Vad gäller företagens nyttjande av design thinking skilde de sig åt. Sturehof nyttjade design thinking 

genomgående medan Svenskt Tenns nyttjande av design thinking var avsevärt lägre och därför nådde 

inte kommunikationen mellan Svenskt Tenn och konsumenterna fram. Detta visar att kommunikationen 

via design thinking är viktig även för en bransch där estetisk design är en central del i företagets 

grundläggande verksamhet. Författarna tror att design thinking hade bidragit till en ökad 

kommunikation och att det är i denna aspekt som kommunikationen till konsumenten brister då design 

thinkings mest centrala del är förståelse för konsumenten och att skapa en tvåvägskommunikation. 

Effekten av design thinking kan dock inte jämföras mellan branscherna i och med att nyttjandet skilde 

sig åt.  

 

Nyttjandet av estetisk design skilde sig föga åt, men effekten av den skilde sig åt mellan de olika 

företagen. Författarna menar att det faktum att effekten av Svenskt Tenns tillämpning av estetisk design 

inte är lika stark kan förklaras med att designens kommunikation är svagare hos ett företag som 

konsumenten förväntar sig estetisk design av. De menar vidare att den estetiska designen hos ett företag, 

som säljer designade produkter och inredning som Svenskt Tenn, till viss grad tas för givet och att 

kraven på det företaget således är högre. På Sturehof blir nyttjandet av estetisk design mer 

uppmärksammat och ses då istället som en konkurrensfördel då konsumenterna inte tar den estetiska 

designen för givet. 
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Författarna menar vidare att när kommunikation med design tillämpas, i form av såväl estetisk som 

strategisk design, leder det till att image och identitet likställs och således till starka varumärken. Detta 

påstående grundar författarna i att Sturehof nyttjar båda typerna av design och att detta i deras fall lett 

till en marknadskommunikation som resulterat i ett starkt varumärke enligt uppsatsens definition av vad 

ett starkt varumärke är. Svenskt Tenn har istället endast nyttjat estetisk design vilket inte räckt som 

marknadskommunikation och som vidare resulterat i att de inte uppnått ett starkt varumärke enligt 

uppsatsens definition. Det går inte att med absolut säkerhet säga att kommunikationen skett enbart via 

design, men då design är en central del av deras affärsstrategi och då de arbetar ytterst lite med annan 

typ av marknadskommunikation, kan denna slutsats med stor säkerhet antas. 

 

Med detta sagt kan dock diskuteras huruvida estetisk design bidragit alls till kommunikationen och om 

ett företag kan skapa ett starkt varumärke med enbart strategisk design och design thinking som 

kommunikation. Detta har inte undersökts i denna uppsats då inget av företagen enbart tillämpat design 

thinking utan att samtidigt tillämpa estetisk design. Faktum kan således vara att estetisk design är 

överflödigt vid tillämpning av design thinking. Då författarna dock sett i analysen att estetisk design på 

ett mer effektivt sätt i vissa fall kan kommunicera de externa facetterna, tvivlar författarna på att så är 

fallet och menar att design troligen bör tillämpas i sin helhet. 

 

Svenskt Tenns nyttjade av design thinking evaluerades till att vara bristande och de nyttjar således inte 

design i sin helhet. Författarna menar att design således, oavsett bransch, bör nyttjas i sin helhet och att 

estetisk design inte räcker för att nå ut med sin kommunikation till konsumenterna. Företaget måste även 

genomsyras av strategisk design genom design thinking med dess konsumentorienterade designfilosofi 

för att förstå och känna empati för konsumenternas behov och önskningar. Det är således förståelse av 

konsumenterna som är det mest kritiska som saknas i Svenskt Tenns designkommunikation. Nyttjas 

enbart estetisk design så blir det således ingen tvåvägskommunikation. 

 

Sammanfattningsvis bör således nyttjandet av design i sin helhet inte skilja sig åt mellan olika företag då 

nyttjande av design i sin helhet som kommunikationsmedel inte är branschspecifikt då bransch inte 

påverkar det faktum att såväl strategisk som estetisk design bör tillämpas för att uppnå ett starkt 

varumärke. Vad som skiljer sig åt mellan olika branscher är dock det faktum att estetisk design i en 

bransch där estetik är förväntat av konsumenterna inte leder till samma värdeökning som i en bransch 

där estetisk design inte förväntas. 
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6.2 Uppsatsens bidrag till forskningen 

I problemdiskussionen togs problemet med en lucka i den tidigare forskningslitteraturen upp om att 

frågeformuleringen huruvida nyttjandet av design som kommunikationsmedel är branschspecifikt eller 

inte, inte tidigare har behandlats. Denna uppsats har bidragit till forskningen genom att börja fylla denna 

lucka genom att den undersökt hur olika branscher kan nyttja design som kommunikationsmedel och 

jämfört olika företag med syftet att undersöka dess likheter och olikheter i nyttjandet av design.  

 

Uppsatsen har utvecklat Lockwoods forskningslitteratur som handlar om hur design som såväl estetik 

som strategi kan stärka varumärken och företag samt lösa problem. Lockwood skriver om hur företag 

kan tillämpa design för att skapa innovation som i sin tur leder till ökad tillväxt. Han skriver dock inte 

om vilka typer av företag eller branscher som bör nyttja design för detta ändamål.290 Detta gör inte heller 

Brown som skriver om designens utveckling från att endast ses som estetik till att ses och tillämpas som 

en strategi och om hur detta leder till konsumentförståelse och ökad kommunikation. Inte heller Brown 

förklarar huruvida design är branschspecifikt eller inte och förklarar inte sitt val av exempelföretag.291 

Även Schmitt et al. utelämnar en specificering av bransch och företagstyp och skriver om användning av 

estetisk design för värdeökning av produkt och varumärke och som kommunikation med 

konsumenter.292 Denna uppsats har således kompletterat den forskning som Lockwood, Brown samt 

Schmitt et al. tidigare gjort genom att ställa frågan huruvida ett företags tillhörande av en bransch kan 

påverka hur och hur väl design som kommunikation nyttjas. 

 

Uppsatsen bekräftar vidare tidigare forskning om att tillämpning av design stärker kommunikation och 

varumärken samt hur detta kan gå till i praktiken. Uppsatsen har således även bidragit med ytterligare 

beskrivning om hur design thinking samt estetisk design kan tillämpas i praktiken, men här med fokus 

på vilken bransch företagen tillhör och om huruvida detta påverkar. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Författarnas förslag på vidare forskning är att fylla i forskningslitteraturens lucka ytterligare om 

problemet med bristen på branschspecifik designkommunikationsforskning. Ett förslag är att göra detta 

genom kvantitativ forskningsmetod för att kunna generalisera svaret om huruvida designkommunikation 

är branschspecifikt eller inte. Exempelvis skulle en undersökning av en stor mängd företag inom olika 

branscher kunna göras om huruvida de nyttjar design för att kommunicera med sina konsumenter för att 

                                                
290 Lockwood, Thomas (2009) sid 29-37 
291 Brown, Tim (2008) sid. 1-10 
292 Schmitt, Bernd et al. (1995) sid. 82-83 
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se vilka branscher som nyttjar designkommunikation mest respektive minst. Detta skulle kunna ge ett 

mätbart och mer generellt gällande resultat. 

 

Vidare är ett annat förslag på vidare forskning att undersöka huruvida estetisk design är överflödigt som 

kommunikationsmedel om företaget istället tillämpar strategisk design och design thinking eller om 

estetisk design behövs för att kommunicera de externa facetterna. 
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Bilagor 
DELTAGANDE PERSONER I INDIVIDUELLA INTERVJUER OCH FOKUSGRUPPER 

 
Individuella intervjuer med företag 

• Restaurangchef och driftansvarig Stefan Barenthein, Sturehof 
• Arkitekt och designer Kalle Dinell, Dinell-Johansson 
• Marknadschef och kreativt ansvarig Thommy Bindefeld, Svenskt Tenn 

 
Fokusgrupper med konsumenter 

Fokusgrupp 1 bestod av deltagare A – D: 
• Respondent A. Kvinna, 60 år, fotograf 
• Respondent B. Kvinna, 55 år, marknadsförare 
• Respondent C. Kvinna, 58 år, projektledare 
• Respondent D. Kvinna, 24 år, sjukgymnast 

 
Fokusgrupp 2 bestod av deltagare E – H: 

• Respondent E. Man, 26, snickare 
• Respondent F. Man, 27, studerande 
• Respondent G. Man, 27, musikmanager 
• Respondent H. Man, 28, studerande 

 
Fokusgrupp 3 bestod av deltagare I – L: 

• Respondent I. Man, 38, bartender 
• Respondent J. Kvinna, 70, pensionär 
• Respondent K. Man, 62, försäkringsrådgivare 
• Respondent L. Kvinna, 45, sekreterare 

 
Fokusgrupp 4 bestod av deltagare M – P: 

• Respondent M. Kvinna, 26, inredare och butiksbiträde 
• Respondent N. Kvinna, 26, avdelningschef 
• Respondent O. Kvinna, 25, studerande 
• Respondent P. Kvinna, 18, studerande 

 
Fokusgrupp 5 bestod av deltagare Q – T: 

• Respondent Q. Kvinna, 42, säljchef 
• Respondent R. Kvinna 37, egenföretagare 
• Respondent S. Kvinna, 40, ekonom 
• Respondent T. Kvinna, 32, marknadsförare 

 
Individuella intervjuer med konsumenter 

• Respondent B 
• Respondent E 
• Respondent K 
• Respondent M 
• Respondent N 
• Respondent Q 
• Respondent F 



 

 
INTERVJUGUIDE TILL FOKUSGRUPPER & INDIVIDUELLA INTERVJUER MED KONSUMENTER 

 
Öppningsfrågor 

Berätta vilka/vem ni/du är? Ålder? Sysselsättning? Hur känner ni varandra? 
  

Introduktionsfrågor 
Berätta om er/din relation till varumärket? 
Hur kom ni/du i kontakt med varumärket? 
Hur ofta konsumerar ni/du där?  
Hur ser sällskapet ut som ni/du går dit med? 
Vad betyder design för er/dig? 
 

Övergångsfrågor 
Vad tänker ni/du rent spontant på vad gäller varumärket X?  
Hur upplever ni varumärke?  
Vad vet ni/du om X historia och ursprung? 
 

Nyckelfrågor 
Vad är kärnan i varumärket?  

• Vilka värden och värderingar uttrycker X? 
• Vilka karaktärsdrag anser ni att X besitter?  
• Vilka egenskaper har varumärket? 
• Om X var en person, hur skulle denna vara? 
• Vad tycker du är riktigt typiskt för X? Något som verkligen kännetecknar 

varumärket? Alltså något som är genomgående i allt X gör? (Ex. Coca-cola som 
har en bild på sin originalflaska på alla andra flaskor) 

• Tycker ni/du att X känns modernt eller gammalt? 
 
Hur uppfattas X av omvärlden? 

• Hur är deras image? Varför är den så tror ni/du?  
• Tror ni/du att X uppfattas som de vill bli uppfattade av omvärlden? 
• På vilket sätt uttrycker X sin image?  
• Hur ser X kundsegment ut? 

 
Hur påverkas ni/du av X? 

• Hur får X dig att känna dig? 
• Vilken självbild känner du när du konsumerar hos X? (Ex. en som köper en 

Lacoste tröja behöver inte utöva någon sport men när de köper en tröja kan de 
ändå känna att de tillhör någon elegant sportklubb) 

 
Hur differentierar sig X? 

• Om ni/du inte går till X, vart går ni/du då? Varför? 
• Vilka konkurrenter har X? 
• Vilken anser du är X främsta konkurrensfördel?  

 
 



 

Hur ser ni på X användande av design? 
• Hur viktigt är design för x tror ni/du? 
• Är design en viktig del av X:s affärsstrategi tror du?  
• Förknippar du X med god design?  
• Tänker du på design när du tänker på X? 
• Vad uttrycker designen?  
• Hur upplever ni miljön och produkterna? 
• Hur skulle du beskriva X:s lokal? Vad är tydligast? 
• Tycker ni att designen passar varumärket? 
• Vad symboliserar X? Finns det några symboler? 
• Vilka mjuka värden tycker du att X uttrycker med sin design? 

 
Avslutande frågor 

Tycker ni om varumärket? 
Hur är er slutliga position? 
 

Slutfrågan 
Har vi missat att fråga något som ni/du anser är viktigt? 
Har något förbisetts för studiens syfte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INTERVJUGUIDE TILL INDIVIDUELLA INTERVJUER MED FÖRETAG 

 
Öppningsfrågor 

Berätta vem du är? Vad är din roll på företaget?  
 

Introduktionsfrågor 
Berätta om din relation till X? 
Hur länge har du arbetat på/med X? 
Vad betyder design för X? 

Övergångsfrågor 
Vad tänker du rent spontant på vad gäller varumärket X?  
Hur är varumärket? 

Nyckelfrågor 
Vad är X varumärkesidentitet? 

• Vad är kärnan i varumärket?  
• Vilka värden och värderingar uttrycker X? 
• Vilka karaktärsdrag och egenskaper besitter X? 
• Om X var en person, hur skulle denna vara? 
• Vad är riktigt typiskt för X? Något som verkligen kännetecknar varumärket? 

Alltså något som är genomgående i allt X gör? (Ex. Coca-cola som har en bild 
på sin originalflaska på alla andra flaskor) 

• Hur tänker ni vid rekrytering? 
• Ska X upplevas som modernt eller gammalt? 
• Hur viktigt är ursprunget och historian för varumärket? Hur stor del av Sturehof 

varumärkesidentitet och image bygger på kopplingen till Sverige? 
• Hur får Ni Era kärnvärden att genomsyra hela företaget? 

Hur är X önskade image? 
• Hur vill ni att omvärlden ska uppfatta X? Vad är er önskvärda image? Varför? 
• Hur tror ni att ni uppfattas av omvärlden? 
• På vilket sätt uttrycker ni er image? 
• Hur ser ert kundsegment ut? Stämmer ert önskade kundsegment överens med 

det verkliga kundsegmentet? 
• Vad är det för relation ni vill bygga upp till era konsumenter? 

 
Hur påverkas konsumenterna av X? 

• Hur tror ni att X får sina konsumenter att känna sig? 
• Vilken självbild tror ni att era konsumenter känner då de konsumerar hos X? (Ex. 

en som köper en Lacoste tröja behöver inte utöva någon sport men när de 
köper en tröja kan de ändå känna att de tillhör någon elegant sportklubb) 

 
Hur differentierar sig X? 

• Vilka konkurrenter har X? 
• Vilken är X främsta konkurrensfördel? 

 
 



 

Hur använder X sig av design för att nå ut med sin identitet till konsumenterna? 
• Hur viktigt är design för X? 
• Är design en viktig del av X:s affärsstrategi?  
• Hur nyttjar X design thinking? 
• Hur ser X designprocess ut?  
• Hur mäter ni designens värde? 
• Vad ska designen utrycka?  
• Hur har ni tänkt vad gäller designen av lokal, miljö och produkter? 
• Varför passar designen varumärket och dess värderingar och konsumenter? 
• Vilka mjuka värden ska designen uttrycka? 

 
Avslutande frågor 

Hur ser er framtida vision ut och vilken plats har design i den?  
 

Slutfrågan 
Har vi missat att fråga något som ni finner viktigt? 
Har något förbisetts för studiens syfte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


