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Förord 

Det har på senare år etablerats flertalet inredningsbutiker med varierande koncept och 

utbud. Möbler och inredningsdetaljer liknar varandra allt mer, och det är ofta svårt att 

avgöra vem som står för form och design. Med en allt hårdnande konkurrens inom 

inredningsbranschen idag har det blivit allt viktigare för företag att arbeta med sina 

varumärken för att överleva. Det är inte alltid pris, plats eller produkt som företag 

använder sig av som konkurrensmedel, utan snarare själva varumärket och dess 

betydelse som ofta är avgörande för hur framgångsrik man blir. Det handlar mycket 

om att saluföra företagets meningar och ideologier för att på så sätt bli stabila och 

konkurrenskraftiga på marknaden.  

 

Jag kommer i denna uppsats granska tre välrenommerade inredningsbutiker – Carl 

Malmsten1, Svenskt Tenn och Swedese vilka samtliga är belägna i Stockholms 

innerstad på attraktiva adresser som Strandvägen och Narvavägen. De har varit 

verksamma under en lång tid och funnits på samma adresser under många år. Det som 

inspirerade mig till att skriva om dessa tre var mitt stora intresse för inredning och 

varumärkesstrategier. Länge har jag fascinerats av dessa butikers möbler och historia, 

och på senare år börjat fundera allt mer över hur de egentligen överlever dagens allt  

hårdnande klimat med stort utbud av designade attraktiva produkter. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till…  

 

Jerk Malmsten, Vd för Malmstensbutiken 

Louise Lindén, Vd för Svenskt Tenn 

Mats Weldes, ansvarig för Swedese Stockholm regionen 

 

men även till… 

 

Anna-Carin Nordwall, handledare vid Handelshögskolan i Umeå  

Johan och Henric Gulled vid min praktikplats på Gulled Agentur 

Min familj 

                                                
1 Under februari månad ändrade Carl Malmsten butiken namn till Malmstensbutiken. Vidare kommer 
sistnämnda vara den benämning som kommer användas mest frekvent i teori, empiri, diskussion och 
slutsats. 
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Sammanfattning 

Att inreda sitt hem har på senare år blivit oerhört populärt. En bidragande orsak är 

sannolikt mediekanaler som Tv, Internet och tidningar som tar allt större plats i vår 

vardag. Vi lockas av inredningsprogram som Bygglov, Roomservice och Simon & 

Thomas. Eller botanisera i de 20-talet inredningstidningar vilka finns representerade i 

tidningshyllan på Pressbyrån. Något som vidare uppmärksammats på senare år är 

också alla de designkopior vilka dykt upp på marknaden och bidragit till en allt mer 

hårdnande konkurrens inom produktutbudet. Förr producerades möbler av lokala 

hantverkare och gavs mer personlig uppmärksamhet. Idag lever vi i ett industri 

samhälle där möbler praktiskt taget spottas ut från fabrikerna. Vi betalar inte längre 

för själva hantverket, då det längre knappt existerar, utan mestadels för själva 

varumärket på själva produkten. Dock finns det ännu idag kvar företag som 

fortfarande arbetar efter med att bevara det svenska hantverket och dess historia. 

 

Mina ambitioner med uppsatsen är att lyfta fram vikten av att underhålla samt 

utveckla sitt företags varumärke för att på bästa sätt skapa sig en stabil och 

konkurrenskraftig plattform på en marknad som översköljs av billiga och 

massproducerade varor. Det finns idag inte många genuina och välrenommerade 

företag kvar på marknaden som säljer möbler och inredningsdetaljer. Att kunna 

bevara dessa få företag med svenska anor är av stor betydelse då dessa speglar det 

svenska hantverkets historia. 

 

Det visar sig att historia, kvalitet och genuinitet har betydelse för hur välrenommerade 

inredningsföretag överlever i dagens hårdnande konkurrens. Men fokus på god 

formgivning och svenskt tillverkat är också faktorer som har stor inverkan på hur väl 

företagen lyckas. Att samarbeta med andra aktörer på marknaden för att öka intresset 

hos konsumenterna, har också det gett positiva effekter. Att företagena har välkända 

namn och agerat länge på marknaden har även det haft en betydelse för resultat och 

framgång. Vidare har e-handeln blivit allt viktigare och kan bli ett bra komplement till 

befintlig butik för att öka försäljning och bidra till varumärkeskännedom. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet avser att ge läsaren förståelse för vad uppsatsen kommer att 

behandla. För att uppnå detta ges en kort bakgrunds beskrivning av vilka utmaningar 

som inredningsbranschen idag står inför. Vilka svårigheter möter våra svenska 

varumärkesikoner och vilka strategier har man för att möta konkurrens och 

förändringar i omvärlden. 

 

Uppsatsen har som mål att redogöra samt belysa de aspekter vilka berör det valda 

området, varumärkesstrategi, för att vidare se hur företag inom inredningsbranschen 

aktivt arbetar för att överleva i dagens hårda företagsklimat.  

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för inredning och trender har på senare år ökat markant. Globalisering, ökad 

välfärd med bättre ekonomi och förbättrade IT-kommunikationer skyndar på 

utvecklingen och påverkar konsumtionsmönster. Välrenommerade svenska företag får 

allt svårare att möta den hårdnande konkurrensen från utländska aktörer samt större 

kedjor vilka i dag brer ut sig i samhället. 

 

I Sverige finns företag inom möbel och inredningsbranschen som har varit 

verksamma sedan början av 1900-talet. Här finns t ex Carl Malmsten, Svenskt Tenn 

och Swedese, samtliga med gott renommé nationellt såväl som internationellt. Inom 

dessa företag finns en lång tradition och unik kultur som borgat för kvalitet, hantverk 

och god formgivning. Det är företag som tidigt förstått att knyta till sig duktiga 

designers och som varit lyhörda inför tidens trender och lyckats skapa produkter som 

håller än idag. Man har tagit fram möbler och inredningsdetaljer som efterfrågas av en 

bred kundkrets trots en något högre prisklass.  

Idag möter våra väletablerade företag en allt hårdnande konkurrens från omvärlden. 

Från att tidigare varit ledande möbelleverantörer på den inhemska marknaden får man 

allt svårare att konkurrera med lågpriskedjor, specialbutiker och stora möbel kedjor.  

En ytterligare omvärldsfaktor som påverkar försäljningen är förändrade 

konsumtionsmönster. Influenser och trender från när och fjärran når oss via tidningar, 

TV och framför allt Internet. Internethandeln ökar expotentiellt. En högre standard 

med bättre ekonomiska förutsättningar har bidragit till ett ökat intresse och 
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konsumtionen av möbler och heminredningsdetaljer. Sammantaget har preferenserna 

för vad som är att betrakta som god form och design vidgats betydligt. 

 

Vidare har företag kommit till att bli allt vassare på att differentiera sig med sina 

produkter och visar kunskaper i bland annat produktutveckling och specialitet. Det 

visar sig dock att produkterna vilka i dag erbjuds på marknaden i större omfattning 

har liknande attribut med varandra. Vem har inte uppmärksammat kopiorna på Arne 

Jacobsens Sjuan- eller Myran stol vilken designades år 19522? Här kan nämnas stolen 

Miller som säljs av MIO möbler som har liknande attribut3.  De klassiker som stått för 

god kvalitet och design har inspirerat andra aktörer till att ta fram liknande produkter. 

Prismässigt ligger dessa eftersläpare betydligt lägre i pris jämfört med tydliga 

klassiker vilka stått som inspirationskälla. Detta leder till att många eventuellt väljer 

det billigare alternativet, även fast kvaliteten kan vara bristfällig.  

 

I och med dessa ovanstående faktorer krävs ytterligare instanser idag för att 

välrenommerade företag, som Carl Malmsten, Svenskt Tenn samt Swedese, skall 

kunna stå stabila och klara konkurrensen som idag råder inom deras 

verksamhetsområde.  

 

Under 1980-talet började man inse att enbart fokus på kunden (kundanpassning) inte 

längre räckte till som tidigare. Konkurrensen på marknaden kom till att bli allt 

tydligare och detta kunde uppmärksammas på flertalet områden. Detta ledde till att 

efterfrågan på produkter och tjänster stagnerade. Det fanns under denna tid alldeles 

för många leverantörer vilka dessutom erbjöd liknande kvalitativa produkter. Man 

talar om att 80-talet var en stagnations fas där tillväxten på konsumentmarknaden 

kraftigt avtagit. För att överleva en period som denna krävdes det att man var bättre 

än alla andra.4   

 

 

 
                                                
2www.valamagasinet.se/?&MainMenu=2&CategoryMenu=8&CatalogPager=3&ShowItem=13, 

kl.11.10, 2009-06-03  
3 www.mio.se/Sortiment/Matplatser/Stolar/Miller/?p=1, kl 11.00 2009-06-03 
4 Nilsson, T H., (1999) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd. Svenska Förlaget. s.27 
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1.2 Problemformulering 

Hur skall våra svenska varumärkesikoner inom möbel- och inredningsbranschen möta 

en allt hårdnande konkurrens, och vilken betydelse har välformulerade strategier för 

företagens möjligheter att utvecklas och hävda sig gentemot konkurrenter? 

 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur välrenommerade företag 

som (1) Malmstensbutiken5, (2) Svenskt Tenn och (3) Swedese utvecklar samt 

underhåller sina varumärken. Tidigare var pris och produkt de primära 

konkurrensmedlen. Vilka verktyg är avgörande för överlevnad och på vilket sätt 

skapas förutsättningar för ekonomisk tillväxt i företagen och köp trogna kunder. 

 

Att bygga upp ett starkt varumärke kräver både kapital och en väl genomtänkt 

affärsidé. Företag vilka varit verksamma under lång tid har ett försprång men måste 

samtidigt vara uppmärksamma för förändringar på marknaden som kan få negativa 

konsekvenser för verksamheten.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 

• Vilken betydelse har företagens varumärke för produkterna man säljer?  

• Har företagen en utarbetad strategi för hur man saluför sitt varumärke?  

• Hur arbetar aktuella företag för att möta konkurrensen från andra aktörer på 

marknaden?  

  
 
 

 

 

 

                                                
5 Under februari månad ändrade Carl Malmsten butiken namn till Malmstensbutiken. Vidare kommer 
sistnämnda vara den benämning som kommer användas mest frekvent i teori, empiri, diskussion och 
slutsats. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras och redogörs det för vilka metoder jag använt mig av 

under skrivandet av denna uppsats. Inledningsvis presenteras min förförståelse för att 

lyfta fram hur denna kunnat påverka min studie.  

 

2.1 Förförståelse 

Under min uppväxt har möbler och inredning varit ett stort intresse och viktigt för 

mig. Jag blev tidigt intresserad av design, form och funktion och än idag spelar det en 

stor roll i mitt liv. Möbler från mina utvalda case företag har även de varit i min 

omgivning sedan barnsben. När jag arbetade för Inredarna Hardell i Umeå fick jag 

lära känna dessa varumärken och dess historia bättre och förstås även andra 

varumärken. Detta har bidragit till att jag har en viss kunskap om dessa företag och 

vad de erbjuder för slags produkter samt i vilka prisklasser dessa rör sig bland.  

Vidare kan kursen Varumärkesstrategi6 lyftas fram som en viss introduktion samt 

förförståelse för området. Vi gavs här en inblick i hur företag använder sig av sina 

varumärken för att skapa trovärdighet samt intresse bland annat. Kursen väckte mitt 

intresse ytterliggare kring varumärken och har legat till grund för vidare funderingar 

angående dessa och dess påverkan på människan, men även varumärket som 

konkurrensmedel. Att jag läser ett ekonom program inriktat mot bland annat handel, i 

all dess mening, har även detta påverkat min förförståelse. Detta för att jag 

introducerats för olika litterära verk som behandlar bland annat marknadsföring samt 

teorier som kan bindas till detta. 

 

2.2 Kunskapssyn  

När det gäller kunskapssyn har jag använt mig av en hermeneutisk kunskapssyn då 

denna syn handlar om att tolka och förstå mänskliga handlingar7. De fakta och 

intervjumaterial vilka jag samlat på mig under studiens gång har jag tolkat, analyserat 

och dragit slutsatser från. Med det har jag försökt finna specifika gemensamma 

egenskaper hos mina case företag.  

Jag har strävat efter att ha ett objektivt synsätt i mitt arbete vilket innebär att all fakta 

måste granskas opartiskt samt neutralt. Det är av stor vikt att jag som forskare i denna 

                                                
6 Kurs i Varumärkesstrategi, 2008-03-20, Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
7 Bryman, A., Bell, E,. (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder s.442 
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studie kan skilja på fakta och värderingar i min undersökning för att resultatet av 

studien ska bli så korrekt som möjligt.  

 

2.2.1 Deduktiv inriktning 

En deduktiv inriktning har använts under studiens uppbyggande då jag samlat på mig 

teorier kopplade till valt forskningsämne för att sedan applicera dessa på insamlat 

data, kvalitativ som kvantitativ. Deduktiv inriktning är mest passande på denna studie 

just för att det redan finns flertalet teorier att utgå från. Om jag hade använt mig av en 

induktiv ansats skulle jag först ha samlat fakta, kvalitativ och/eller kvantitativ, för att 

sedan på så sätt skapa egna teorier på området8. Detta är inte fallet. Jag ansåg att en 

deduktiv ansats passade min studie bättre än en induktiv ansats då det fanns en hel del 

olika teorier om varumärken i dag vilket i sin tur underlättat mitt arbete. 

 

2.2.2 Kvalitativ forskningsstrategi   

Uppsatsen kommer i större utsträckning bestå av kvalitativ forskning då den primära 

frågeställningen jag ställer mig är hur väl utvalda inredningsföretag klarar dagens 

hårda konkurrens. Genom en kvalitativ undersökning kommer närmare de företag 

vilka ingår i studien, jämfört med om jag valt enbart en kvantitativ utgångspunkt. 

Kvantitativ forskning fokuserar mer på kvantifiering vid insamling och analys av 

data, vilket i denna uppsats inte har prioriterats9. Vidare får kvantitativ data minimalt 

utrymme, men används i mindre grad då jag tittat på presenterade siffror från 

årsredovisningar (se bilaga 2). 

 

Anledningen till att jag valt att använda mig av ett kvalitativt angreppssätt är 

framförallt att ge valda case företag möjlighet att uttrycka en mer fullödig syn på sina 

möjligheter att överleva i aktuell bransch. Och därmed inte begränsa den information 

som de ingående företagen kan ge om dagsläget. Resultat kan i förlängningen ge en 

mer korrekt bild av hur verkligheten ser ut för aktuella företag i studien. 

 

 

 

                                                
8 Bryman, A., Bell, E,. (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder s.23-26 
9 Ibid s.40 
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2.3 Undersökningsmetod 

För att få svar på min problemformulering, ”Hur skall våra svenska 

varumärkesikoner inom möbel - och inredningsbranschen möta en allt hårdnande 

konkurrens, och vilken betydelse har välformulerade strategier för företagens 

möjligheter att utvecklas och hävda sig gentemot konkurrenterna?”, har jag valt att 

använda mig av primära samt sekundära källor. De primära består av de personer jag 

intervjuat och de sekundära består av litteratur, artiklar och observationer bland annat. 

Dessa två sätt finner jag komplettera varandra och ger en betydligt bättre grund än om 

endast en av dessa valdes som utgångspunkt.  

 

Då jag har ett stort intresse för möbler och inredning och väl känner till vilka som är 

ledande på marknaden och välrenommerade inom området blev valet av företag 

relativt enkelt. Jag har begränsat studien till att omfatta tre inredningsföretag/butiker, 

så kallade case företag där intervjuer genomförts. Företagen är väletablerade och har 

samtliga varit verksamma under lång tid och har designade kvalitetsmöbler och 

inredningsdetaljer som huvudsakligt affärsområde. Fördelar med case företag och 

kvalitativ forskningsstrategi är det att man som forskare får bättre inblick i företagen 

eftersom man kommer närmre inpå företaget med intervjuer än om man enbart utgått 

från en kvantitativ strategi. 

 

2.3.1 Case företag & urvalsprocess 

För att få en djupare förståelse och inblick i hur verkligheten ser ut för företag 

verksamma inom inredningsbranschen samt hur de arbetar med sina varumärken 

valdes tre företag centralt belägna, med kort gångavstånd från varandra, i Stockholm. 

Varför jag valde just Stockholm som ort beror på att jag under vårterminen flyttade 

ner dit på heltid. Men även för att Stockholms stad erbjuder flertalet 

inredningsbutiker. De kriterier vilka följdes under sökandet efter specifika case 

företag var följande: 

 

1. Företaget bör tillämpa försäljning av enbart möbler - och inredningsdetaljer. 

2. Företaget bör vara känt samt ha en väletablerad kundkrets. 

3. Företaget bör inneha ett igenkännbart varumärke. 

4.  Företaget bör ligga i Stockholmsregionen. 
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Då jag tidigare bekantat mig med flertalet inredningsföretag i Stockholm hade jag en 

väldigt bra koll på vilka som kunde vara aktuella för mig att ta med i studien. Vidare 

kontaktades de tänkta intervju objekten av mig via elektronisk post några veckor 

innan jag planerat in intervjuerna, för att på så sätt ha goda marginaler i fall att något 

företag inte svarat på min förfrågan eller kommit med godkännande. Detta var 

behövligt då ett inredningsföretag uteblev i slutskedet och med det krävdes ett nytt 

företag som uppfyllde mina kriterier för godtagbart case företag. Under kontakten 

med företagena gav jag en kort bakgrund om ämnet samt redogjorde för vilka andra 

företag som var tänkta för studien. Vidare upprättades kontakt med specifika personer 

inom varje företag som på något sätt var väl insatt i företaget för att kunna besvara på 

frågor väsentliga för min studie. Efter valet av specifik intervjurespondent vid 

respektive företag utfördes intervjuer på plats. Jag ställde relativt öppna frågor för att 

få så uttömmande svar som möjligt, och till frågorna ställdes även följdfrågor. 

Intervjuer som detta kallas semistrukturerade kvalitativa intervjuer och används ofta 

vid studier som detta då de ofta ger djupare inblick i företaget10. 

 

2.4 Datainsamling 

Insamlingen av information består av case företagens företagsinformation, intervjuer 

samt sekundärdata vilken nedan kommer att beskrivas mer utförligt under avsnittet 

Sekundärdata.  

 

2.4.1 Intervjuer  

För att på bästa sätt få tillgång till relevant fakta för studiens huvudsyfte samt problem 

krävdes noggrann selektivitet. Med fokus på varumärken och dess betydelse för 

företaget krävdes exempelvis personer med god kunskap om företaget för 

intervjuerna. Personer med sådan kunskap kan exempelvis vara Vd, marknadschef, 

områdesansvarig men även försäljningschef eller Butikschef.  

 

 

 

 

 

                                                
10 Bryman, A., Bell, E,. (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder s.363 
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2.4.2 Sekundärdata 

De sekundära källorna består mestadels av facklitteratur, artiklar samt utredningar 

vilka utförts av branschfolk bland annat. För att finna dessa litterära källor har jag 

använt mig av Umeå universitetsbibliotekets Internet service, Uppsala- samt 

Stockholms Stadsbibliotek. En viss del av litteraturen söktes med hjälp av Internet 

tjänsten Ebrary.  

Studentlitteratur där teorier redogörs har även de använts för att finna teorier och fakta 

härrörande mitt forskningsområde. Artiklar kopplade till mitt undersökningsområde 

har sökts fram via Emerald.  

 

De nyckelord jag fokuserat på samt använt mig mest av under sökningen av artiklar 

och rapporter har varit; branding, branding strategy, brand equity, co-branding, 

varumärkeskapital, varumärkesstrategi, och varumärkessymboler. Dessa nyckelord 

har även använts frekvent i sökmotorer på Internet, som exempelvis på Google och 

Wikipedia samt i andra databaser.  

 

Då varumärkesstrategi är ett relativt nytt begrepp är litteraturen i ämnet begränsat. 

Även om det idag forskas mycket inom området anser jag det finnas lite vetenskapligt 

material publicerat. Det finns dock en hel del skrivet om varumärken och dess 

betydelse och hur de exempelvis utvecklats med åren till att bli goda 

konkurrensmedel. Notera att då jag säger varumärkesstrategi syftar jag på när företag 

använder sitt varumärke som en slags strategi som i ett led att attrahera kunder och 

konkurrera med andra aktörer.  

 

Sekundärdata kan vara mer eller mindre trovärdiga beroende på vem/vilka som 

publicerat eller författat materialet. Vidare har jag fått vara uppmärksam när det gäller 

aktualiteten på materialet då mycket kan hända inom forskning på 5 år. Sekundärdata 

ser jag som ett gott komplement till studien och är mycket väsentlig för hur studiens 

utfall blir. Vidare ses sekundärkällor som bra att använda då de oftast består av 

mycket relevant fakta och ofta är omfattande. Sekundärdata är i sig även 

tidsbesparande då forskaren inte behöver göra större undersökningar.11 Det är för mig 

                                                
11 Bryman, A., Bell, E,. (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder s.231 
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viktigt att se till så att sekundärdata inte tar överhanden, utan att jag istället förhåller 

mig till dessa på ett granskande och objektivt sätt. 

 

2.4.3 Observationer 

Observationer på plats anser jag även det ha gett en bra insikt om hur studiens 

företag/butiker visuellt presenteras samt hur kundfrekvensen sett ut. Spontana besök 

har gjorts under uppsatsen gång enbart för att skapa en uppfattning om företagena i 

fråga och för att uppmärksamma eventuella förändringar. Det har dock inte gjorts 

direkta noteringar på antalet kunder, anställda eller andra komponenter vid 

besökstillfällena. 

 

2.5 Källkritik 

Att använda sig av kvalitativ undersökningsmetod kan bidra till man inte får en lika 

bred bild av ett undersökningsobjekt som om man använt sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod då denne skulle ge fler komponenter att ta på, som statistik och 

annan nyckeldata. En kombination av de två undersökningsmetoderna hade givetvis 

varit fördelaktigt för att få en bredd samt ett djup, dock hade tidsramen inte hållit. 

Något som bör beaktas under bearbetning av intervjuresultat bland annat är det 

faktum att intervjupersonerna har en viss inlärd bild av verksamheten och ger sin 

version av denna. Vidare är det förståeligt att viss företagsinformation ej kommer upp 

till ytan på grund av sekretess eller liknande omständigheter. 

Vidare har jag använt mig av olika litterära verk, engelska som svenska, artiklar, 

rapporter och Internet. Det äldsta verket är från 1999 och det nyaste från år 2006. 

Vidare går det att diskutera kring aktualiteten på dessa texter. Större delen av 

litteraturen har skrivits av forskare vilka under en längre period utgivit litteratur och 

diskuterat kring fenomenet varumärkesstrategi bland annat. De två vilka skrivit en hel 

del i ämnet med åren är Frans Melin och David A. Aaker. Jag finner där av dessa två 

som starka källor för min uppsats. Jag får dock beakta det faktum att de skrivit flera 

olika böcker under åren och med det har teorier kommit till att utvecklas med tiden.  

För övrigt har böcker och artiklar som tangerat ämnet varumärkesstrategi, 

konsumentbeteende och varumärken, rent generellt, bearbetats. Med tanke på att 

dessa texter skrivits av personer vilka spekulerar mer eller mindre kring ämnet har jag 

fått vara extra uppmärksam på informationen för att inte dra någon slutsats kring 

deras yttranden utan enbart se dessa som goda komplement till min studie.  
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3. Teori 

Under följande kapitel kommer teorier kopplade till uppsatsens forskningsområde, 

varumärkesstrategi, att lyftas fram för att på så sätt skapa en grund för ytterliggare 

förståelse. Vidare kommer fokus att läggas på varumärke i all dess betydelse samt 

teorier vilka diskuterar kring varumärkes betydelse, dess funktion och utveckling med 

åren. För ökad förståelse lyfter jag även fram historia kring varumärkets uppkomst. 

 

Som företagare idag måste man vara konkurrenskraftig för att överleva. Att strategiskt 

kunna ta företaget framåt kan dock många gånger vara svårt på grund av ekonomi, 

position på marknaden eller varumärkets eventuellt sjunkande värde. Flertalet teorier 

finns inom brand management litteraturen, dock visar det sig att de inte skiljer sig 

särskilt mycket åt. Återkommande ord och förklaringar i olika modeller visar sig vara 

vanligt. Ändrade konsumtionsmönster kan även de få konsekvenser för företagets 

varumärke och kan ses som en tydlig komponent vilken på senare tid kommit till att 

uppmärksammas allt mer.  

Teorierna som presenteras under kapitlet har jag valt ut noga utifrån mina studie 

ämnen som behandlar varumärken och marknadsförings aspekter.  

 

3.1 Varumärkets historia 

Ekonomie doktor Frans Melin diskuterar bland annat kring hur ordet varumärke 

grundats i sin bok Varumärkesstrategi (1999). Han menar på att en tänkbar förklaring 

till varumärkets uppkomst är människans önskan om att visa föremåls tillhörighet.  

 

Märkning i all dess betydelse menar Melin uppstod, ur ett historiskt perspektiv, under 

den tid då brännmärkning av boskap var ett faktum. Man markerade här vem som var 

ägare av boskapen. Under antikens Rom och Grekland märktes exempelvis lerkärl 

med krukmakarens namn på kärlets handtag. Med detta markerade man vem som 

tillverkat objektet samt vem som skulle få ersättning för detta.12 Genom att varumärka 

produkter möjliggjordes det för kunder att erhålla varor som tidigare visat på god 

kvalité.  

 

 

                                                
12 Melin, F., (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB. s.21 
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Melin menar på att det ”moderna” varumärket etablerades i USA och Storbritannien 

under 1800 talet. En stark orsak till detta kan härledas till den industriella 

revolutionen vilken bidrog till massproduktion, massdistribution samt 

masskommunikation genom reklam. Genom detta erbjöds konsumenten allt fler 

produkter och fick tillgång till olika slags varianter i samma produktgrupp. Allt fler 

större aktörer vilka tidigare distribuerat och sålt sina varor från egen butik kom nu att 

sälja dessa genom större detaljhandelskedjor.13 

 

3.2 Definition av varumärke 

Enligt Nationalencyklopedin14 fungerar varumärken som identifierare när det kommer 

till för företag att skilja sina egna varor och tjänster från andras. Ett varumärke kan 

återges genom ett namn (bokstäver) som t.ex. IKEA, (siffror) 507 eller figurer. Varan 

samt förpackningen i sig kan även de fungera som separata varumärken.15 

 

Ett varumärke är inte bara ett namn eller en produkt utan består av flertalet 

komponenter/attribut vilka bygger upp dess karaktär och attraktivitet. Varumärket i 

sig står för något; en tanke, livsstil, och förmedlar detta på sitt enskilda sätt16.  

 

I varumärkeslagen (VmL) definieras ordet varumärke17. Definitionen preciserar dess 

funktion samt fungerar som beskrivning på objekt vilka kan stå som varukännetecken.  

Följande definition lyfts fram i Frans Melins bok Varumärkesstrategi (1999) och är 

1§ i varumärkeslagen (VmL): 

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på 

en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.”  

 

                                                
13 Melin, F., (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB. s.24 
14 www.ne.se, 2009-02-16 kl.12.00 
15 www.ne.se/kort/varumärke 2009-02-16 kl.10.50 
16 Wheeler, A., (2003) Designing brand identity: a complete guide to creating, building, and 
maintaining strong brands. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. S.2  
17 www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600644.htm, 2009-04-20, kl.17.00 
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Vidare definierar Kotler i sin bok Principles of Marketing (2005) varumärket som 

följande:  

”Brand - A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these, intended to 

identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate 

them from those of competitors”18 

 

3.3 Förändrade konsumtionsmönster & konsumentbeteende 

Ingen har undgått det faktum att världen har förändrats på flertalet plan. 

Globalisering, internationalisering, ny teknologi med välutvecklade 

kommunikationsmöjligheter och de ökade transport möjligheterna har bidragit till 

bland annat dagens handelsplats. 

 

Rapporten ”Globaliseringar, utmaningar och möjligheter – företagare som växer med 

global strategi för sina affärer” från Svenskt Näringsliv lyfter fram olika företagare 

och deras verksamheter sett ur ett globalt perspektiv. En av dessa företagare är Jörgen 

Bödmar som under år 2002 startade e-handel företaget DesignOnLine19. Här erbjuds 

designade produkter, allt från Alvar Aaltos kända vas till större möblemang, från 

flertalet kända varumärken. Bödmar menar på att många detaljhandlare idag inte 

förstår att kunder kollar upp produkter på Internet för att se vad som finns och erbjuds 

inom design. Vidare kontaktar de sedan en lokal handlare som kan tänkas ha 

produkten och genomför ett köp. Detta konsumentbeteende anser Bödmar vara 

gynnsamt för de företag vilka både har en e-handel och en befintlig butik.20  

 

Michael Salomon m.fl. tar upp vikten av kunders butikslojalitet i sin bok Consumer 

Behaviour (2006). De menar på att många konsumenter i dag håller sig lojala till vissa 

specifika butiker och med det undviker andra liknande butiker. Men i och med 

utbredningen av elektronisk handel via nätet visar det sig att konsumenten idag inte 

längre är lika butikslojal som förr, vilket även Jörgen Bödmar lite var inne på i 

tidigare stycke där han lyfte fram e-handelns utbredning bland annat.21 

                                                
18 Kotler, P et.al. (2005)., Principles of Marketing., Fourth Edition, Pearson Education s.906 
19 www.designonline.se 2009-05-13 kl 20.20 
20 Svenskt Näringsliv (Mars 2007),Rapport; ”Globaliseringar, utmaningar och möjligheter – 
företagare som växer med global strategi för sina affärer”. s.26-27 
21 Salomon, M. et al. 2006 Consumer Behaviour – A European Perspective. Third Edition.  Prentice 
Hall. S.314 
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I rapporten ”Design för innovation och tillväxt – En framtida konkurrensmöjlighet” 

från ITPS, – Institutet för tillväxtpolitiska studier, diskuteras bland annat de 

förändrade konsumtionsmönstrena som idag allt mer kommit till att uppmärksammas. 

Man menar här att en av de effekter internationaliseringen gett är en ökad konkurrens 

på marknaden för företag och organisationer. Flertalet företag har flyttat sina 

produktioner utomlands för att på så sätt minska produktionskostnader samt 

arbetskostnader för anställda då arbetskraften är billigare i Asien och Östeuropa.  

Rapporten lyfter bland annat fram två strategiska val företag kan göra: 

 

1. Att ständigt söka efter att pressa kostnader för produktion och/eller tjänster  

2. Att genom specifika innovationer skapa konkurrensförsteg eller använda 

design och varumärke som konkurrensmedel.  

 

I ett stycke lyfter författarna fram det faktum att konsumentbehovet har förändrats 

med åren. Man menar här på att varors värde status, varumärke och utseende har fått 

mer uppmärksamhet vid sidan av funktion och kvalitet vilka länge fungerat som 

ensamstående faktorer.22 

 

Att lägga värderingsmässiga aspekter på sin konsumtion sägs även ha blivit allt 

vanligare i dagens samhälle där många kliver in i roller med ställningstaganden som 

kan behövas motiveras med just klädsel eller vad man konsumerar. Man talar om den 

etiska konsumenten samt även om den som väljer att skapa sin identitet genom sina 

val av specifika varumärken. Med ett ökat ekonomiskt välstånd kan vi idag 

konsumera mer. Utbudet har även det breddats med åren och design, image och 

kvalitet har differentierats allt mer.23  

 

3.4 Varumärkeskapital – Brand Equity 

Ingen direkt allmän definition av brand equity finns i dagsläget men benämns i den 

svenska forskar litteraturen som varumärkeskapital. Vanligen beskrivs det sistnämnda 

som ett slags mervärde kopplat till produkten/tjänsten. När brand equity diskuteras 

                                                
22 ITPS (2005) “Design för innovation och tillväxt – En framtida konkurrensmöjlighet?” ITPS 
Rappport A2005:003 Stockholm 
23 Holmberg, I-L., Wiman, M., (2002), En varumärkt värld. Liber. s. 113 
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bland forskare är utgångspunkten den att om varumärket i sig skapar ett värde för 

konsumenten bör detta även leda till skapat värde för märkesinnehavaren.  

 

I avsaknad på en konkret modell vilken beskriver varumärkesuppbyggande processen 

ur varumärks ägarens perspektiv har Frans Melin skapat en varumärkesplattform. 

Denna har Melin bearbetat fram utifrån alla de begrepp, vilka kan härröras till 

framgångsrik varumärkesuppbyggnad, vilka han stött på i brand management24 

litteraturen. De begrepp vilka återfinns i denna modell är; produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet. Nedan presenteras varumärkesplattformen vilken Frans Melin 

presenterar den i sin bok.25 

Varumärkes-

uppbyggnad i

   f öretaget

Varumärkes

    kapital

Intern märkeslojalitet

Marknads-

kommunikation

Positionering

Kärnvärde

Märkesidentitet

Produktattribut

 
Figur 3.4.1 Egen framarbetning av Frans Melins ”Strategiska varumärkesplattform” 

 

Varumärkesplattformens olika områden kommer vidare att redogöras grundligare för. 

Detta för att låta läsaren få en bättre förståelse för de sex olika delområdena vilka är 

delaktiga i skapandet av varumärkeskapitalet (brand equity) inom företag. De 

kommer i nummerordning från 1 till 6. Varför just dessa olika områden är relevanta 

                                                
24 Definition - Brand Management; Att inom företag/organisationer vårda och se till sitt varumärke i 
all dess mening.  
25 Melin, F., (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB. 
s.124 
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att belysa ligger i det att de har stor anknytning till de flesta branscher inom handeln 

och är med det applicerbar på denna studie som behandlar varumärken. 

1. Produktattribut 

Melin lyfter fram det faktum att inget varumärke har ett egenvärde utan byggs upp 

utifrån de produkter vilka representerar varumärket. Det är först när en relation till en 

produkt skapas då en värdeskapande process kan starta. Genom produktskydd, 

produktkvalitet, förpackningsdesign samt visuell identitet kan företag konkurrera med 

sitt varumärke. Dessa faktorer spelar en väsentlig roll i uppbyggandet/underhållandet 

av varumärket.26   

 

2. Märkesidentitet 

En identitet för varumärket är i sig viktigt och låter identifiera vad företaget 

exempelvis står för. Varför fokus på varumärkes identitet kommit till att öka med åren 

beror på att det har blivit allt svårare att konkurrera med kvalitet på produkterna. Men 

även svårigheten att konkurrera med pris har gett upphov till ökat fokus på 

identiteten.27  

 

3. Kärnvärde 

Melin menar på att kärnvärdet representerar märkesproduktens primära 

konkurrensfördelar.  Att därför identifiera ett värde vilket representerar, samt lyfter 

fram, produkten är i sig av stor vikt. Kärnvärdet skall även ligga till grund för 

produktens positionering och dess marknadskommunikation.28  

 

4. Positionering 

Företag försöker genom positionering erhålla en stark bindning till tänkta 

konsumenter. Genom att positionera sig vill företag/organisationer skapa bland annat 

märkeskännedom och märkeslojalitet.29  

 

 

 

                                                
26 Melin, F., (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB 125 
27 Ibid.s.126 
28 Ibid.s.127 
29 Ibid.s.129 
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5. Marknadskommunikation 

Att lägga stort fokus på marknadskommunikation är i sig oerhört viktigt för företag att 

bygga upp ett starkt varumärke. Att använda sig av reklam ger stora fördelar som 

exempelvis att påminna konsumenterna om att produkten existerar och vad den har 

som inte andra konkurrenter har. Reklamen har även som uppgift att differentiera 

märkesprodukten. Om företag satsar på reklam med tydlig och individuellt fokus ökar 

chanserna för att ett starkt varumärke etableras.30   

 

6. Intern märkeslojalitet 

Än så länge är begreppet intern märkeslojalitet rätt så outvecklat. Dock vill man lyfta 

fram att om märkesinnehavaren är lojal sitt märke och dess värdegrunder kommer det 

ge positivt utslag på konsumenterna jämfört med om märkesinnehavaren icke var 

lojal.31 

 

Sammanfattningsvis bör tilläggas att varje begrepp i figur 3.4.1 representerar en 

delprocess till framgångsrik varumärkesuppbyggnad hos företag. Ordningsföljden för 

uppbyggandet av ett starkt varumärke är uppifrån och ned; från produktattribut till 

intern märkeslojalitet.32  

 

Vidare talar man om att det finns tre olika sätt för företag att uppnå ökat 

varumärkeskapital; ”build it, buy it or borrow it”. Vidare ligger fokus på förvärv och 

licensering på de två sistnämnda och på det förstnämnda varumärkeskapitalets 

uppbyggnad samt förvaltning, vilket i denna uppsats diskuteras.33  

 

Förutom Frans Melins varumärkesplattform som ovan presenterats ingående, vilken 

tidigare redogjorts i figur 3.4.1, finns även andra forskare vilka gjort sina tolkningar 

av hur ett varumärkeskapital byggs upp. En av dessa är varumärkes forskaren David 

A. Aaker som anser att följande delar är väsentliga för varumärkeskapitalets 

uppbyggnad och för hur man ska mäta detta34: 

                                                
30 Melin, F., (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB 
Ibid.s.129 
31 Ibid.s.130 
32 Ibid.s.132 
33 Ibid.s.45-46 
34 Aaker, D, A., (2002) Building Strong Brands. Simon & Schuster UK Ltd. S. 319 
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1. Lojalitet    (Loyalty Measures) 
 
2. Uppfattad kvalitet/ Ledarskap  (Perceived Quality/ Leadership Measures)  
 
3. Association/ Differentiering  (Associations/ Differentation Measures)  
 
4. Varumärkeskännedom  (Awareness Measures) 
 
5. Marknadsbeteende  (Market Behaviour Measures) 

  
Figur 3.4.2. Källa: Aaker, D, A., (2002) Building Strong Brands 

Vidare kommer jag att redogöra för varje del som berör varumärkeskapitalet enligt 

Aaker nedan, numrerat från 1 till 5. 

1. Lojalitet 

Aaker menar på att varumärkeslojalitet ofta är kärnan i varumärkeskapitalet. Om 

kunden inte lägger större vikt vid varumärket i sig men ändå handlar på grund av 

prisklass eller andra framstående faktorer existerar där mest troligt lite varumärkes -

kapital. Kunder vilka dock fortsätter att konsumera samma produkter från ett och 

samma varumärke, även fast konkurrenter erbjuder lägre priser och eventuellt andra 

mervärden, visar på att det finns ett visst värde sammankopplat med varumärket. Om 

det är själva varumärkets namn, symbol eller specifika slogan som bidrar till 

lojaliteten är osagt. 35  En kunds förnöjsamhet över en produkt/ ett varumärke är även 

det ett mått som kopplas till lojalitet. Mätning av hur nöjd en kund är ger en god bild 

över hur pass lojal denne kommer vara varumärket.36  

 

2. Uppfattad kvalitet/ Ledarskap 

Tidigare forskning och statistik visar på att uppfattad kvalitet (perceived quality) 

påverkar ROI, ”Return on Input”, samt stock return. Man mäter uppfattad kvalitet 

genom att beakta exempelvis konsistent kvalitet jämfört med icke-konsistent kvalitet 

samt bäst i sin kategori jämfört med sämst i sin kategori. Ledarskap mäts utifrån 

verktyg vilka reder ut frågor som; är varumärket ledare inom sin kategori, har 

varumärket vuxit i popularitet och är det respekterat för sitt innovativa 

förhållningssätt?37 

 
                                                
35 Aaker, D, A., (1991) Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. The Free 
Press. S. 39 
36 Aaker, D, A., (2002) Building Strong Brands. Simon & Schuster UK Ltd. S.323 
37 Ibid.s.324-325 
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3. Association/ Differentiering 

Mätning av associationer och differentiering kan göras utifrån tre olika perspektiv 

vilka alla kan kopplas till varumärkes identitet. Man talar om värde, varumärkes 

personlighet samt organisatoriska associationer. Värde mäts bland annat utifrån hur 

mycket man får för pengarna samt om det verkligen är värt att köpa produkten istället 

för andra liknande substitut. Ett varumärkes personlighet visar på flertalet specifika 

faktorer som är unika, vilka utmärker varumärket i sig. Slutligen lyfts organisatoriska 

associationer fram som även den påverkar och bidrar till differentiering. Man tittar här 

på skalor vilka exempelvis lyfter fram en kunds vilja att göra affärer med 

organisationen. De tre ovan återgivna perspektiv visar alla på olika sätt ett varumärke 

kan differentiera sig från andra inom samma bransch. Poängen med att differentiera 

sig är att sticka ut och inte vara som den andre. Om varumärket inte är vidare olikt ett 

annat varumärke och dess produkter är det även svårt att ta ett högre pris.38   

 

4. Varumärkeskännedom  

Varumärkeskännedom kan mätas utifrån vad kunden kan angående ett visst 

varumärke; det första varumärket en kund kommer på vid utfrågning eller att kunden 

känner igen varumärket i fråga. Kännedom visar på hur aktivt ett varumärke är i 

kundens minne.39  

 

5. Marknadsbeteende 

Man tittar här på bland annat hur stor marknadsandel varumärket har, men även hur 

försäljningen går då detta ofta speglar hur kunder förhåller sig till varumärket i sig. 

Om ett varumärke favoriseras av kunder bör detta leda till att varumärkets 

marknadsandel ökar, sakta men säkert. Man menar där av att marknadsandelen tydligt 

visar på ett visst varumärkes brand equity. Det förefaller dock att det finns problem 

med detta förhållningssätt då ett varumärke eventuellt finns representerat i annan 

butik eller ”flagship” butik exempelvis. Detta kan bidra till att någon specifik butik tar 

en större marknadsandel på grund av dess lokalisering. Det är även viktigt att man ser 

till varumärkets pris på marknaden samt hur detta förhåller sig till andra varumärkens 

prissättningar.40  

                                                
38 Aaker, D, A., (2002) Building Strong Brands. Simon & Schuster UK Ltd. s.326-329 
39 Ibid.s.330 
40 Ibid.s.331-332 
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Det finns skillnader mellan Frans Melins och David A. Aakers modeller, hur man 

bygger upp ett starkt varumärkeskapital och vilka mått som bör beaktas. Båda lyfter 

fram varumärkeslojalitet, fokus på varumärkeskännedom och differentiering som 

viktiga underlag för varumärkeskapitalet. Något Melin anser viktigt är det faktum att  

företag bör arbeta med intern märkeslojalitet för att styrka varumärket ytterligare och 

på så sätt få kunden att känna sig mer attraherad av varumärket i fråga. Vidare lyfter 

Melin fram marknadskommunikation och anser det vara ett viktigt område att 

fokusera på för att visa på att varumärket existerar och för att påminna kunden, vilket 

man ofta gör genom reklam. Detta är något Aaker inte direkt lägger fokus på i sin 

mätinstrumentsmodell. Däremot diskuterar Aaker kring ledarskap, dvs. hur pass 

ledande varumärket är inom sin kategori och hur det är respekterat för sitt innovativa 

förhållningssätt. 

 

3.5 Branding Leverage Strategy  

David A. Aaker lyfter i sin bok - Building Strong Brands (2002), fram en strategi han 

kallar Branding leverage strategy vilken skall bidra till att förstärka varumärket och 

öka dess värde.41 I figur 3.5 redovisas de olika komponenter vilka Aaker anser kunna 

ha inflytande ett visst inflytande på ett specifikt varumärke.  

1.Line extensions

-In existing product

classes

Stretching down Stretching up

2.Stretching the

brand vertically

-In existing product

classes

Ad hoc brand

extensions

Creating a range

brand

3.Brand extensions

- In different product

classes

4.Co-branding

LEVERAGING THE BRAND

Figur 3.5 Egen bearbetning av David Aakers modell – ”Leveraging the brand”42 

 

Delarna i figuren visar på fyra olika områden; (1)Line extensions, (2) Brand 

stretching, (3) Brand extensions och (4) Co-branding, företag kan fokusera på för att 

arbeta strategiskt med sina varumärken. Respektive del är fristående och har specifika 

funktioner vilket innebär att företag kan lägga större fokus på någon/några av 

                                                
41 Aaker, D, A., (2002) Building Strong Brands. Simon & Schuster UK Ltd. s.275 
42 Ibid.s.275 
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ovanstående för att applicera på sitt företag. Vidare har jag valt att fokusera mer på 

Co-branding från denna modell, varav de tre förstnämnda får mindre plats i analysen. 

 

Med Line extension (1) tar företaget fram en ny version av en existerande produkt. 

Denna kan ha nya färger, förpackning eller nya materialval för att nämna några43. 

Brand stretching (2) innebär att företaget, för att möta konkurrens, låter minska det 

existerande utbudet eller förnyar varumärket med nytt namn exempelvis för att göra 

ett nytt ställningstagande44. Med Brand extension (3) vill man bli mer 

konkurrenskraftig genom att ge sig på en ny produktkategori45. Slutligen tar Aaker 

upp Co-branding (4), vilket innebär att företag kan välja att ingå samarbete med 

annan aktör på marknaden för att skapa intresse samt uppmärksamhet för en given 

produkt46 Co-branding utvecklas vidare under nästa del avsnitt, 3.6, för att på så sätt 

ge en fördjupning, då jag valt att fokusera mer på detta område i studien. 

 

3.6 Co-branding 

Co-branding är en strategi för att öka intresse samt för att föra ett företag framåt är 

samarbeten med andra aktörer på marknaden vilka rör sig inom samma bransch eller 

kan associeras med varandra. 

  

“Co-branding, defined here as pairing two or more branded products 

(constituent brands) to form a separate and unique product (composite 

brand)(Park et.al., 1996), is a strategy currently popular for introducing new  

consumer products.”47 

 

Inom marknadsföring används uttrycket co-branding då samarbeten diskuteras och 

har kommit till att användas mer frekvent. När företag använder sig av co-branding 

licenserar de samarbetsföretagets varumärkesnamn för att sammanföra detta med sitt 

eget. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att företagen uppmärksammas mer. Då 

                                                
43 Aaker, D, A., (2002) Building Strong Brands. Simon & Schuster UK Ltd.s.275 
44 Ibid.s.278; 287 
45 Ibid.s.291 
46 Ibid.s.298 
47 Washburn, J H.,Till, B D., Priluck, R. Co-Branding: Brand equity and trial effects.Journal of 
consumer marketing, Vol. 17 NO. 7 2000, pp. 591-604, MCB University Press, 0736-3761 
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varje företag arbetar/arbetat på olika marknader med olika koncept och kategorier 

leder detta till en större kundkrets samt ökar varumärkeskapitalet ytterliggare. 

För att företagen inte skall påverkas negativt är det viktigt att företaget vilket knyter 

an till andra inte är belagt med dålig publicitet eller annan negativ influens. Detta 

skulle i sig kunna skada företagets/företagens rykte och på sätt tappa marknadsandelar 

exempelvis.48  

De nackdelar man finner med samarbeten anser bland annat Tom Blackett vara då 

företag försöker etablera sig på marknader långt ifrån deras tänkta område, alltså 

utanför sitt eget kunskapsområde. Men även om ett av de företagen går dåligt rent 

finansiellt eller om detta tappar sin varumärkes kännetecken kan detta påverka 

samarbetet negativt menar Blackett.49  

Företag 1 & 2
Större kundkrets (uppmärksamheten)

Större varumärkes kännedom

Publicitet

Företag 2

Kunder

Varumärke

Populäritet

Företag 1

Kunder

Varumärke

Populäritet

 
Figur 3.6 Egen tolkning av Co-branding 

 

Judith Washburn et. Al vilka skrivit rapporten ”Co-Branding: Brand equity and trial 

effects” (2000) anser att rent generellt får samarbeten, co-branding, ett positivt utslag 

även om ett av företagen skulle ha lägre status eller inneha en lägre marknadsandel. 

De menar alltså att det ger en positiv inverkan på företagen oberoende företagens 

varumärkeskapital – brand equity. Figur 3.6 från föregående sida visar på vad ett 

samarbete skulle innebära för två företag med starkt varumärke, gott rykte samt stor 

kundkrets. Dock precis som Judith Washburn et al. säger, kan även företag med lägre 

status gå ihop med ett företag med högre status och klara sig väl och ge gott utslag. 

                                                
48Kotler, P et.al. (2005)., Principles of Marketing., Fourth Edition, Pearson Education.s. 564 
49 Blackett, T., Boad, B. (1999), Co-Branding: The Science of Alliance. Macmillan Press Ltd. London  
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3.7 Nio strategiska inriktningar för framgång 

Philip Kotler lyfter i sin bok Kotlers marknadsföring (1999) fram vikten av att arbeta 

fram starka marknadsstrategier för att låta sitt företags varumärke vinna mark. Kotler 

menar på att det idag finns flertalet strategier för att lyckas och summerar dessa till 

nio stycken, se figur 3.7 nedan.50  

 

1. Att vinna med högre kvalitét 

2. Att vinna med bättre service 

3. Att vinna med lägre priser 

4. Att vinna med stora marknadsandelar 

5. Att vinna genom anpassning och förändring 

6. Att vinna genom kontinuerlig produktutveckling 

7. Att vinna genom att uppfinna nya produkter 

8. Att vinna genom att ta sig in på marknader med hög tillväxt 

9. Att vinna genom att överträffa kundernas förväntningar 

Figur 3.7 Källa:  Kotler, P., (1999), Kotlers Marknadsföring. S. 17-21/ Egen revidering 

 

3.8 Sammanfattning av valda teorier 

De teorier som under detta kapitel presenterats och redogjorts för, behandlar i stort 

olika sätt att arbeta med sitt företag för att överleva. Först presenterades historia 

bakom varumärkets uppkomst genom varumärkesforskaren Frans Melin. Vidare lyftes 

fram definition av varumärket. Ett varumärke består/ kan bestå av ett namn, term, 

symbol eller exempelvis en kombination av dessa. Men ett varumärke kan även vara 

ett personnamn.  

 

En förändring i konsumentbeteende och konsumtionsmönster har även 

uppmärksammats på senare år och bidragit till att konsumenten överväger flertalet 

olika aspekter vid köp av produkter, men man har även sett att E-handel används allt 

mer frekvent. Vidare har varumärkeskapital, genom Melin samt Aaker, belysts för att 

peka på de områden som påverkar detta och hur företag bör arbeta för att uppnå detta. 

Aakers Branding Leverage Strategy lyftes sedan fram. Denna modell består av olika 

delområden som exempelvis Line Extension och Co-branding vilka direkt påverkar 
                                                
50 Kotler, P., (1999), Kotlers Marknadsföring. (Originalets titel: Kotler on marketing), Upplaga 1:2. 
Liber Ekonomi. S.17-21  
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hur ett varumärke bland annat uppfattas av andra. Därefter lyftes teorier kring co-

branding fram som ett förtydligande av detta område. Genom att arbeta med co-

branding kan företag lyckas attrahera nya kundsegment och med det styrka 

varumärket. Avslutningsvis redogjordes för Kotlers nio strategiska inriktningar för att 

uppnå framgång. Service, priser och nya produkter var här exempelvis några viktiga 

strategiska inriktningar för framgång hos företag. 
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4. Empiri 

Kapitlet innehåller en kort introduktion av de utvalda case företagen, 

Malmstensbutiken, Svenskt Tenn samt Swedese. Företagens bakgrund och historia 

beskrivs och ger en bild av företagens plats på marknaden idag. 

 

Med detta kapitel vill jag ge läsaren en inblick i inredningsföretagen som ligger till 

grund för studien, men även för att låta läsaren som inte har större inblick i 

inredningsbranschen få en bra bakgrund. Genom detta hoppas jag bidra till ökad 

förståelse för läsaren över hur dessa företag har etablerats samt utvecklats med åren 

då detta är en viktig aspekt för att förstå hur jag i denna studie resonerar. 

 

4.1 Carl Malmsten - Malmstensbutiken februari 2009 

 

4.1.1 Introduktion 

 

“Man får så mycket mer när man väljer möbler ritade av 

Carl Malmsten. Man investerar sina pengar på ett mycket 

förnuftigt sätt och får del av vårt svenska kulturarv –

 brukskonst med bestående värde – en framtida 

antikvitet.”51 

 

Carl Malmsten (f.1888, d. 1972) växte upp i en högborgerlig familj i Stockholm.  

Hans far och farfar var båda läkare och tjänade bland annat släkten Bernadotte och 

morfadern grundade Grand Hotel i Stockholm. Som ung vantrivdes Malmsten i 

skolan då han hellre föredrog att arbeta med sina händer. Han inspirerades av dåtidens 

aktiva konstnärer Anders Zorn och Carl Larssons dalabilder samt Nordiska Museets 

bonde möbler.  

 

Vidare var Malmsten oerhört noggrann med sitt hantverk vilket visade sig i kvalité 

och precision. Genombrottet kom vid 28 års ålder då han vann första samt andra pris i 

en tävling där inredningar till Stockholms Stadshus var huvudkärnan i tävlingen. 

Enligt Malmsten själv var dessa de första möbler han ritade.  

                                                
51 www.c.malmsten.se 2009-03-03 kl. 09.30 



 31 

 

Malmstens möbler har skådats på flertalet utställningar med åren, däribland på 

Hemutställningen 191752 för Liljevalchs konsthall. Utställningen riktade sig mot 

familjer med måttliga inkomster och den blev grund för uttrycket Vackrare 

Vardagsvara. År 1956 blev Malmstens möbler allt mer synliga för allmänheten 

genom en serieproduktion som visades på Röhsska Konstslöjdsmuseet i Göteborg och 

som skulle komma att säljas genom möbelhandlare. Möblerna blev här tillgängliga för 

en större kundkrets. Möblerna tillverkades genom nyckelverkstäder för vilka 

Malmsten upprättat specifika riktlinjer för hur möblerna skulle tillverkas. 

 

Idag lever Malmstens hantverksmässiga filosofi kvar genom Carl Malmstens 

verkstadsskola i Stockholm och Capellagården på Öland. Vid Linköpings universitet 

finns Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design där fem olika treåriga 

utbildningar till kandidatexamen ges; möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering, 

möbelkonservering och gitarrbygge. 

Carl Malmstens anda lever också vidare genom Stiftelsen Siv och Carl Malmstens 

Minne. Vidare finns Carl Malmstens möbler representerade i flertalet butiker runt om 

i Sverige, dock har dessa butiker ingen direkt anknytning till Jerker Malmstens 

butik.53 

 

4.1.2 Företagsfakta 

Carl Malmstens barnbarn Jerk Malmsten driver idag butiken, belägen på Strandvägen 

i centrala Stockholm, vilken under början av februari månad ändrade sitt butiksnamn 

från Carl Malmsten till Malmstensbutiken. Butiken omsatte under andra halvåret 2007 

till första halvåret 2008 ca 13 miljoner och perioden innan ca 12,3 miljoner och har 

idag 4 anställda. Soliditeten låg under april 2008 på 56.88% jämfört med 51.91% 

perioden innan (se bilaga 2.1). 

 

 

                                                
52 Hemutställningen 1917 var en utställning vilken arrangerades av Svenska Slöjdföreningen (idag 
Svensk Form) på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1917. Tanken med utställningen var att vända sig 
till arbetarklassen med enkla möbler och husgeråd till ett överkomligt pris. Dessa möbler formgavs av 
kända svenska konstnärer och arkitekter. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemutställningen_1917) 2009-
03-03 kl.10.20 
53 www.c.malmsten.se 2009-03-03 kl. 13.25 
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4.1.3 Produktsortiment 

I butiken finns idag en större del av de mest populära möblerna som Malmsten ritat. 

Allt från mindre pallar och fåtöljer till större skåp. Från Lilla Åland stolen i 

grundutförande som kostar 1990 kr till ett skåp i björk vilket kostar kring 40 000 kr.54  

Då Malmstensbutiken idag är licenstagare till Carl Malmstens möbler innebär det att 

de har tillgång till ca 10 000 skisser från arkivet. Dessa skisser kan tas fram på 

förfrågan av kund och vald möbel tillverkas. 

 

Under detta år har, som tidigare nämnts, butiken bytt namn och en nyöppning av 

butiken har skett. I samband med nyöppningen hade man låtit designern Martin 

Bergström skapa ett unik textil för att klä fåtöljen Jättepaddan i tio limiterade 

exemplar. Även soffan Samsas fick här en ny färgglad make-over.55’56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Observation, Malmstensbutiken, Strandvägen, Stockholm, 2009-04-08, kl 11.00 
55 Residence nr 3/2009, framsida 
56 www.malmsten.se, 2009-05-10, kl 12.20 
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4.2 Svenskt Tenn 

 

4.2.1 Introduktion 

Under oktober 1924 startade den 30-åriga 

teckningslärarinnan Estrid Ericsson en mindre butik 

med tillhörande verkstad på Smålandsgatan i centrala 

Stockholm. Namnet på butiken blev Svenskt Tenn. 

Där såldes tennföremål och konstpjäser av samtidens 

formgivare samt av Estrid Ericsson själv. Tenn 

föremålen kom snabbt att uppskattas av Stockholms 

befolkning och varumärket Svenskt Tenn blev snart mycket känt. Varumärket 

fortsatte spridas och under världsutställningen i Paris 1925 belönades Svenskt Tenn 

med guldmedalj.57  

 

Under tre år var Ericsson verksam på Smålandsgatan innan hon beslöt sig för att gå 

emot andra i sin omgivning för att flytta in i större lokaler på flanörstråket 

Strandvägen, som idag för övrigt är en av Stockholms mest exklusiva adresser. I 

samma hus några våningar upp flyttade Ericsson in och skapade där sitt hem med 

hjälp av den funktionalisten och arkitekten Uno Åhrén som även skapat 

butikslayouten. Till lägenheten ritades även ett möblemang av Åhrén på uppdrag av 

Ericsson. Möblemanget influerade Ericsson vitt i den mån att hon öppnade en 

inredningsavdelning i butikslokalen och anställde i sin tur snickare och tapetserare för 

att skapa en möbel - och inredningskollektion vilken senare blev den viktigaste 

produktgruppen hos Svenskt Tenn.58  

 

Nyklassicism speglade Svenskt Tenn i början av sin verksamma tid. Prins Sigvard 

Bernadotte inredde sitt rum på Stockholms Slott enbart med möbler från Svenskt 

Tenn år 1932. Detta i sig skakade Hovet men genererade stor uppmärksamhet inom 

designkretsar.59 

 

                                                
57 www.svenskttenn.se/historia/historiatext.pdf, s.1, 2009-03-20 kl 20.00 
58 ibid.s.2 
59 ibid.s.2 
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Den som var upphovsman till dagens färgglada samt exklusiva och generösa 

sortiment var Josef Frank ( f.1885 d. 1967.). Estrid Ericsson uppmärksammade Franks 

arbete redan 1925. Sju år senare beställde Ericsson de första möblerna från Frank och 

det blev ett intensivt samarbete med åren. Fram till Josef Franks död 1967 lät sig 

Estrid Ericsson förälska sig i hans konstnärliga förhållningssätt. Frank hade en så 

kallad humanistisk inredningsfilosofi där hemmet skulle fungera som en harmonisk 

och trivsam plats att röra sig i. Materialval, kontraster och allt mer spektakulära färger 

var bland annat det som Frank bidrog med till verksamheten.60   

 

År 1934 utvecklades butiken med större butiksyta, textilavdelningen med stor 

kollektion av textiltryck samt en helt ny avdelning inredd av Frank själv. Samma år 

ställde Estrid Ericsson i ordning ett vardagsrum på Liljevalchs61 med Franks möbler. 

De kommande världsutställningarna i Paris 1937 samt i New York 1939 bidrog till det 

internationella genombrottet för Svenskt Tenn vilka uppmärksammades stort genom 

montrarna vid dessa två utställningar. Uttrycket Swedish Modern grundades här.62 

 

Efter Josef Franks bortgång år 1967 drevs Svenskt Tenn vidare av Estrid Ericsson. År 

1975 sålde hon företaget till Kjell och Märta Beijers stiftelse. Vidare arbetade 

Ericsson för firman till 1981 då hon gick bort. Ann Wall tillträdde som chef för 

Svenskt Tenn år 1979 och arbetade aktivt med att hålla Estrid Ericsson och Josef 

Franks idéer vid liv samtidigt som Wall ledde företaget mot en allt modernare 

tappning.63  

Svenskt Tenn var länge en butik som erbjöd ett möblemang som tilltalade den äldre 

generationen. Detta ville Wall förändra och knöt därför till sig nya formgivare samt 

satsade allt mer resurser på marknadsföring vilket under tidigare år inte lagts större 

fokus på. Genom att anställa arkitekten/ inredningsarkitekten Anki Linde lät Ann 

Wall butiken och dess produkter framställas på ett sätt som Estrid Ericsson tidigare 

arbetade efter. Flertalet olika utställningar har med åren florerat i butiken för att 

inspirera samt engagera kunderna.64 

                                                
60 www.svenskttenn.se/historia/historiatext.pdf, s.3, 2009-03-20 kl 20.00 
61 www.liljevalchs.stockholm.se/, 2009-05-15 kl.15.00 
62 www.svenskttenn.se/historia/historiatext.pdf, s.3 2009-03-20 kl 20.20 
63 ibid.s.3-4 2009-03-20 kl 20.45 
64 ibids.4, 2009-03-20 kl 21.50 
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Under 1998 då Stockholms stad utnämndes till Europas Kulturhuvudstad hölls en 

utställning i Josef Franks anda, ”Varning för god smak”, i Kulturhuset. Ann Wall 

menade på att detta event reducerade den borgerliga stämpel Svenskt Tenn länge haft. 

För att attrahera och uppmuntra fler nytillskott inom svensk design upprättade 

Svenskt Tenns ägare Kjell och Märta Beijers stiftelse Ann Walls designpris. Tanken 

med priset är att stödja och belöna nya formgivare och utbildningsinstitutioner.65 

 

4.2.2 Företagsfakta 

Svenskt Tenn ägs idag av Kjell och Märta Beijers stiftelse och förvaltas av de 

anställda66. Under verksamhetsperioden 200609-200708 fanns det 40 anställda inom 

Svenskt Tenn. Inräknat här är hela organisationen med inredare, butikschefer, 

försäljningschef, heltidsanställda, osv. Svenskt Tenn finns idag på två platser i 

världen, Stockholm samt London. Verksamheten omsatte totalt ca 95 miljoner kronor 

under perioden 200609-200708 jämfört med 80 miljoner kronor året innan och hade 

en soliditet på ca 69 % jämfört med 67 % året innan (se bilaga 2.2).  

 

4.2.3 Produktsortiment 

Svenskt Tenn har med åren haft liknande sortiment med produkter vilka alltid 

tillverkats med högsta kvalitet av skickliga hantverkare. Materialvalen har även de 

speglat kvalitet och känsla. En stor del av de klassiska möblerna som funnits länge i 

produktion kan även återfinnas på kvalitetsauktioner som Bukowskis där de inbringar 

stora summor till ägarna. De möbler vilka idag inte tillverkas i lika stor grad som förr 

är ytterst attraktiva, nationellt som internationellt. Svenskt Tenn har idag ett arkiv 

med ca 2000 möbel skisser vilka framarbetats av Josef Frank själv. Av dessa finns 

idag omkring 70 möbler i produktion.67  

I produktsortimentet finner kunden allt från mindre tenn föremål till kompletta 

inredningar för vardagsrum och sovrum. Prisklasserna varierar från 150 kr för en 

kökspannlapp i Josef Franks mönstertryck till 110 000 kr för ett skåp i valnöt, det så 

kallade ”Nationalmuseiskåpet” innehållande 21 olika lådor.68 

 

                                                
65 www.svenskttenn.se/historia/historiatext.pdf, .s.4 2009-03-20 kl 22.10 
66 ibid.s.6 
67 ibid.s.7 
68 Observation, Svenskt Tenn; Strandvägen, Stockholm 2009-03-12 kl 15.40 
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4.3 Swedese 

 

4.3.1 Introduktion 

 

 

“Tillsammans med namn som Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen och Poul 

Kjaerholm utgjorde Yngve Ekström kärnan i den generation formgivare som gjorde 

begreppet "Scandinavian Modern" känt över världen.”69 

 

Swedese Möbler Ab grundades 1945 av bröderna Yngve och Jerker Ekström 

tillsammans med Sven Bertil Sjöqvist i småländska Vaggeryd. Yngve Ekström föddes 

1913 i Hagafors, Småland.  

 

Under alla år som verksam inom företaget Swedese har Ekström haft ansvaret för 

aktuella kollektioner. Vidare var Ekström den ledande gestalten inom Swedese ända 

till sin bortgång 1988. Jämsides med sitt arbete för Swedese lät sig Ekström studera 

teckning, skulptur, målning och konsthistoria som starkt anknöt till heminredning. År 

1953 vann han två stycken första pris under Hemslöjdsförbundets modellpristävlan. 

Samma år framträdde Ekström som formgivare i en utställning på NK bo.70  

 

Kanske den mest kända produkten för Swedese, eller till och med dess kännetecken, 

är Yngve Ekströms Lamino fåtölj som designades år 1956 och blev utnämnd till 

århundradets möbel 1999 av tidningen Sköna Hems läsare. Fåtöljen finns än idag i 

produktion och står även i den permanenta samlingen på Nationalmuseet i Stockholm. 

Idag ägs företaget av Elisabeth Johansson. Huvudkontoret ligger i Vaggeryd där även 

en av deras fabriker ligger.71 

4.3.2 Företagsfakta 

Swedese är ett klassiskt svenskt möbelföretag som idag levererar möbler till hemmet 

såväl som till offentlig miljö. Swedeses grundidé är densamma som från den dagen de 

slog upp portarna vilket är att skapa möbler för framtiden. Men även att kunna vara en 

del av en skandinavisk modern tradition. Vidare arbetar Swedese i dag med flertalet 
                                                
69 www.swedese.se/formgivare/yngve-ekstrom/, kl 10.20, 2009-05-12 
70 Ibid. kl 10.30, 2009-05-12 
71 www.swedese.se/om-swedese/ kl 10.45, 2009-05-12 
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designers som skall utveckla Swedese vidare men samtidigt hålla sig till dess 

grundidé. 72 

Swedese arbetar mycket med sina produkters kvalité. Bland annat skall möblerna “ha 

en hög kvalitetsnivå vad gäller funktion, materialval och bearbetning.73”vilket tas upp 

i affärsidén. År 1995 blev Swedese certifierade enligt Kvalitetsstandarden ISO 9001. 

En presentation följer av Swedeses egna framtagna ledord för att uppnå samt 

upprätthåll kvalitet. Med dessa hoppas Swedese kunna bidra till att deras företag kan 

konkurrera med omvärlden. 

• Utveckla produkter i överensstämmelse med Swedese Möblers affärsidé. 

• Följa givna specifikationer och föreskrifter. 

• Göra rätt från början i varje tillverkningsprocess. 

• Prioritera förebyggande åtgärder och ständigt arbeta med förbättringar. 

• När fel uppstår förhindra upprepning. 

• För att kvalitet och effektivitet ska kunna upprätthållas måste vi ha 

välutbildad och skicklig personal och utrustning och maskiner hållas i gott 

skick. En anda av ordning och reda skall råda inom företaget. 

Källa: www.swedese.se/om-swedese/kvalitet 

 

Vidare har Swedese en miljöpolicy och certifierades 2002 enligt miljöstandard ISO 

14001. Man eftersträvar på Swedese att de beslut man tar ska ge så liten 

miljöpåverkan som möjligt när det gäller råvaror, tillverkningsprocesser samt färdiga 

framställda möbler. Swedese fokuserar mycket på att försöka bidra till en bra miljö 

för människan och tänka på vilka resurser man förbrukar.74 

År 2008 omsatte Swedese cirka 150 miljoner och har idag ca 100 anställda inom hela 

organisationen. Omsättningen var densamma för perioden innan. Soliditeten inom 

företaget var under 2008 ca 52.09% och för 2007 46.10% (se bilaga 2.3). 

 

 

 

                                                
72 www.swedese.se/om-swedese/, kl 9.50, 2009-05-12  
73 www.swedese.se/om-swedese/kvalitet/, kl. 10.00 2009-05-12 
74 www.swedese.se/om-swedese/kvalitet/, kl. 11.00 2009-05-12 
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4.3.3 Produktsortiment 

Idag har Swedese ett relativt brett sortiment med soffor, fåtöljer och bord flertalet 

olika modeller. Med åren har flertalet designers bundits till Swedese och ett brett 

produktutbud skapats. Här finns dock fortfarande i sortimentet Swedeses 

kännetecken, den så kallade Lamino fåtöljen vilken designats av Yngve Ekström 

under 50 talet, i sortimentet. Den har än idag samma utformning även om den har 

uppdaterats när det gäller till exempel klädslar och färg. Den klassiska soffan Accent75  

som designats av Ekström år 1959 finns även den kvar i sortimentet och kostar runt 

25 000 kr. Under senaste året saluför Swedese även en soffa från Sveriges designtrio 

Claesson, Koivisto och Rune vilken ännu inte prissatt, men som sannolikt kommer att 

kosta minst dubbelt så mycket som soffan Accent76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
75 www.swedese.se/fatoljer-och-soffor/accent/, 2009-05-15 kl 14.50 
76 Intervju med Mats Weldes vid Swedese 2009-04-28 
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4.4 Intervjuredovisning 

Under detta del avsnitt kommer en kortare summering från de utförda 

semistrukturerade intervjuerna, i samma ordning som de fyra frågorna ställdes. För att 

skapa en bättre överblick redovisas alla respondenters svar, på varje fråga, 

tillsammans för att kunna skilja vad som sagts än tydligare. Under intervjuerna dök 

följdfrågor upp som behandlade bland annat användning av e-handel som 

komplement till befintlig butik samt vilka företagens kunder var/är. Dessa följdfrågor 

presenteras inte med egen rubrik utan har fått plats i den löpande texten. För 

utförligare svar samt följdfrågor som uppstått under intervjuerna se transkriberingen 

(bilagorna 1.1-1.3).  

 

4.4.1 Intervjuresultat fråga 1 

• Vilken betydelse tror Ni själva varumärket har för produkterna Ni säljer? 

 

Jerk Malmsten från Malmstensbutiken menar på att många känner till produkterna 

sedan länge och att tydliga associationer med svensk tillverkning samt god 

formgivning och hantverket har stärkt varumärket Carl Malmsten. Vidare menar 

Malmsten att enskilda produkter inom produktutbudet skapat sig ett eget varumärke 

som exempelvis stolen Lilla Åland.  

 

Louise Lindén från Svenskt Tenn tror att deras varumärke har jättestor inverkan på 

deras produkter och hur andra uppfattar dessa. Även här har hantverket, god 

formgivning och egen producerade produkter stor inverkan, anser Lindén.  Hon menar 

på att de säljer en slags hantverkstradition där hantverket tydliggörs.  

Mats Weldes från Swedese lyfter fram god formgivning och hög kvalité som 

kännetecken för deras produkter och som association med varumärket. 

 

Vidare diskuterades huruvida företagen uppmärksammat förändringar i kundflöden; 

dvs. hur kundgruppen har förändrats med åren.  Samtliga företag anser att det har 

skett en stor förändring i kundgrupper.  Från att ha haft en relativ äldre kundkrets har 

man i nuläget föryngrat sin kundkrets. Carl Malmsten har gått från en snittålder på 75 

år ner till 55 år. Dock menar Malmsten att de sedan nyöppningen, och med 

gästformgivare, har fått in en hel del yngre kunder i 20-30 års åldern vilket varit 
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positivt. Lindén från Svenskt Tenn tycker sig uppmärksamma en stor förändring i 

åldersgrupper under de senaste åren. Hon tror även att det har att göra med den fd. 

Vd:n Yvonne Sörenstam som medverkade till att det uppstod nya utställningar i 

butiken vilka inriktade sig mot nya kundgrupper. Weldes från Swedese säger kort och 

gott att kundgruppen har förändrats från en relativt medelålders publik till en väldigt 

designintresserad medveten ung publik. 

 

4.4.2 Intervjuresultat fråga 2 

• Har Ni en specifik utarbetad strategi Ni följer för att saluföra Ert varumärke? 

 

Jerk Malmsten äger personligen inte Carl Malmsten, utan det är en stiftelse som äger 

rättigheterna. Denna stiftelse har upprättat en varumärkes manual att följa för 

återförsäljare. Manualen skall fungera som riktlinjer vid annonsering bland annat. 

Däremot har J. Malmsten personligen som mål att lyfta fram sin butik, som idag heter 

Malmstensbutiken och inte längre Carl Malmsten, tydligare men samtidigt trycka på 

de grundvärden varumärket Carl Malmsten står för.  Jerk Malmsten ser namnbytet 

som en slags strategi för att öka intresset och gå framåt.  

 

När det gäller Svenskt Tenn, berättar Lindén att de i dagsläget precis anställt en 

marknadschef som kommer arbeta med just strategier för hur de fortsättningsvis skall 

saluföra deras varumärke. Lindén belyser dock det faktum att man måste hålla sig till 

sitt kärnvärde och att inte gå ifrån sin kärna som hela verksamheten vilar på. Hon 

nämner även att de skall hålla sig till att sälj en inredningsfilosofi och att på ett sunt 

sätt hålla Svenskt Tenn relativt eget. Att exempelvis inte börja med försäljning genom 

enskilda butiker eller liknande. Lindén menar även på att de måste våga vara 

kommersiella, annars utvecklas de inte. 

 

Swedese’s Mats Weldes lyfter fram vikten av att vara med i rätt media. Att synas på 

rätt ställen. De annonserar i dagsläget i Dagens Industri, Svenska Dagbladet och 

flertalet inredningsmagasin, just för att synas. Arbetet med till vem man ska rikta in 

sig till och vart man ska synas är även det en utmaning, menar Weldes. 
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4.4.3 Intervjuresultat fråga 3 

• Hur arbetar Ni aktivt för att möta konkurrensen från andra aktörer på 

marknaden? 

 

Under februari månad genomförde Jerk Malmsten ett namnbyte samt ett slags 

nyöppnande av sin helrenoverade butik som ett led i att visa framfötterna men även 

för att ta ett steg framåt. Malmsten menar även på att svensk tillverkning, hantverket 

och hög kvalité är några viktiga konkurrens medel vilka han anser speglas i möblerna 

från Carl Malmsten. Vidare lyfter Malmsten fram de samarbeten de haft med unga 

duktiga designers inför nyöppningen. Här kan nämnas Martin Bergström vilken är en 

god designer och Pontus Djanieff. Genom att välja en samarbetspartner som drar åt 

samma håll och hjälper till att markera detta väl är viktigt för att samarbetet skall få 

ett positivt utslag, anser Malmsten. Internet är även ett viktigt verktyg i 

konkurrenssyfte dock är det kostsamt och tar tid, men det finns absolut i framtida 

planer för Malmstensbutiken. På senare år har man även startat samarbete med PR 

byrån Modin & Åkerlind vilka är välkända i Stockholms området. 

 

Svenskt Tenn är väl medvetna om att de har konkurrens från inredningsbranschen 

med alla dess butiker med billigare möbler. Dock menar Lindén på att det inte finns 

någon liknande butik, eller koncept, som Svenskt Tenn med sitt utbud av möbler och 

dylikt vilket ger dem en god konkurrensfördel gentemot andra butiker med liknande 

möbler. Lindén lyfter bland annat fram Carl Malmsten som en konkurrent som hon är 

väl medveten om, då även Carl Malmsten erbjuder gott hantverk, svensk tillverkning 

och formgivning. Fast man får här inte heller glömma att det trots allt skiljer sig lite i 

produkter. Det Lindén anser vara något man kan göra för att möta sin konkurrens, om 

man anser sig ha det, är att se över andra liknande aktörers öppettider, service och 

personal bland annat. Dock räcker det inte enbart med att se över inredningsbranschen 

menar Lindén utan även andra kreativa branscher. Hon nämner bland annat 

kulturarvet; museer och utställningar, som viktiga faktorer. Genom att ta in mindre 

andel externa produkter som inte produceras genom Svenskt Tenn är även det ett i 

ledet att möta en viss konkurrens menar Lindén, då företaget är så pass litet och inte 

kan producera allt själv.  
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Att arbeta med korta små inköp är även det något Svenskt Tenn fokuserar på. Genom 

detta kan de lyckas anskaffa sig produkter som enbart säljs hos dem under en period 

för att sedan släppas vidare till andra aktörer. Ensamrätt på produkter är en god 

konkurrensfördel och leder till uppmärksamhet. Att inleda samarbeten med andra 

aktörer på marknaden är även något som är en del av att möta en slags konkurrens och 

uppmärksamma produkterna, menar Lindén och lyfter fram senaste arbetet med det 

svenska mode företaget ACNE. Chefsdesignern Johnny Johansson gjorde ett så kallat 

gästspel under några veckor med en utställning och en mindre kollektion med bland 

annat limiterade brickor och omklädda stolar i ACNE’s anda. Efter detta samarbete 

har Prins Carl Philips bestick för MEMA Gab presenterats hos Svenskt Tenn och 

innan de anländer ut till andra butiker. Så på så sätt lyckas Svenskt Tenn rikta fokus 

på vissa föremål och skapa intresse då det inger en slags exklusivitet.   

Utöver dessa två samarbeten menar Lindén att de arbetar med ca fyra slags 

samarbeten/utställningar per år. Att ha goda inredare har även gett utslag och bidragit 

till att butiken ständigt omvandlas och känns fräsch och inspirerande. 

 

Mats Weldes vid Swedese menar på att de inte arbetar med något speciellt för att 

möta konkurrensen från liknande aktörer på marknaden. Genom att fokusera på sitt 

eget tyckande och tänkande tror Weldes att man enklast klarar sig. Men även att 

fokusera på de saker som känns bra och det man tror på är viktigt för Swedese. Att 

vara bra på det man gör menar Weldes även vara en god konkurrensfördel. Genom att 

vara det vill Swedese lyckas anskaffa sig fler marknadsandelar och vinna mark. Han 

är väl medveten om att det finns fler aktörer vilka producerar liknande produkter som 

exempelvis den kända Lamino fåtöljen vilken länge har stått som ett kännetecken för 

Swedese. Men menar på att de inte arbetar med några specifika kampanjer eller 

liknande för att konkurrera med de billigare kopiorna då de som köper Lamino 

fåtöljen känner till dess kvalité och ändå köper dessa trots att priset ligger högre än 

kopiorna. Det handlar alltså om vad man värdesätter. Vidare har Swedese ingen 

försäljning via sin hemsida, dock finns flertalet butiker vilka de säljer sina möbler 

genom, som har försäljning via internet. Därför krävs ingen Internet butik anser 

Weldes. Samarbeten är inte heller det något som intresserad Swedese förutom under 

större mässor eller liknande.   
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4.4.4 Intervjuresultat fråga 4 

• Hur ser Ni på framtiden? 

 

Jerk Malmsten är väl medveten om lågkonjunkturen och att den är ett faktum. Dock 

om man bortser från den menar han att det går framåt. Det har hänt mycket under det 

senaste året med ombyggnationer, namnbyte och nya samarbeten. Investeringen i 

ombyggnationen ser Malmsten som nödvändig och kommer ge utslag. Man har också 

lyckats ta en ny tydligare position med förnyelsen menar Malmsten. Han lyfter även 

fram hållbarhetsaspekten och vad den har för inverkan på företaget och kundflödet 

bland annat. Genom att arbeta efter en viss mall och stå för värden vilka delas av 

många i dagens läge tror Malmsten att det kommer gå framåt. Att fler idag lägger stor 

vikt på vart produkter är producerade och under vilka förhållanden de är producerade 

tror Malmsten att de ligger bra till. Han lyfter även fram det faktum att konsumenten 

idag ser sina inköp mer som en investering istället för som ren konsumtion. Vidare 

tror Malmsten på fortsatta samarbeten med företag och andra designers och 

formgivare framöver för att kunna upprätthålla den nya imagen som nyligen skapats 

och med det ta företaget in i framtiden. 

 

Svenskt Tenn är under stor omorganisering och förändring menar Louise Lindén. 

Sedan nyanställningen av Annika Rost som ny Vd har Svenskt Tenn börjat ta ny form 

och med det nya mål. Rosts största uppdrag har, enligt Lindén, varit att 

internationalisera företaget bland annat. Organisationens förändring är ett arbete i 

ledet för att möta en expansion. Man har exempelvis implementerat ett nytt 

affärssystem.  Vidare har en marknadschef anställts, Thommy Bindefeld. Man söker 

för nuvarande även en inköpschef till kontoret. Detta för att Svenskt Tenn vill bli 

vassare och ta företaget in i framtiden. Lindén lyfter även fram att de arbetar med att 

försöka sjösätta en konkret varumärkesstrategi för Svenskt Tenn att följa. 

 

Vidare ser Lindén positivt på framtiden då bland annat det goda hantverket och det 

ökade intresset för deras produkter ökat med åren. Lindén tror att konsumenterna 

tröttnat på lyxkonsumtion utan istället fokuserar på hållbara möbler, vilket just 

Svenskt Tenns är. Att köpa möbler från Svenskt Tenn är en framtida investering. 

Både för kommande generationer då möblerna går i arv oftast, men även för forskning 
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då det går en hel del pengar till Karolinska Institutet – genforskning. Även Uppsala 

Universitet får bidrag och stipendier ges till formgivare och designers. Lindén tror 

dessutom att dagens yngre inte längre accepterar vad som helst. Folk har blivit mer 

medvetna om vad de köper och vart produkterna kommer ifrån menar hon. Därför är 

det viktigt att man visar en transparens i företaget anser Lindén. 

 

Ett led i att arbeta i konjunkturen samt att ta företaget framåt in i framtiden ligger i att 

förbereda sig genom att försöka knyta nya kontakter, nya kunder och arbeta med 

reklam och att verkligen nå ut till konsumenterna, menar Lindén.  Vidare tycker hon 

att framtiden ser ljus ut för Svenskt Tenn och dess utveckling. 

 
Precis som Malmsten anser Weldes vid Swedese att framtiden dock ser rätt ljus ut 

även fast lågkonjunkturen är ett faktum. Det går inte att undvika att se att marknaden 

tagit stryk, för det har den menar Weldes. Dock lyfter han fram att Swedese har en 

god ekonomi samt är väldigt solida ekonomiskt sett. Vidare tror Weldes att deras 

företag klarar sig betydligt bättre än andra mindre företag inom samma bransch som 

har sämre ekonomi och soliditet. Weldes lyfter fram det att flertalet aktörer har goda 

produkter och produktidéer, men har man inte ekonomin för att ta fram dessa fungerar 

det inte. Detta möjliggör för Swedese att leverera och sälja produkter som är 

likvärdiga med dessa, även fast de ligger högre i pris. För efterfrågan finns på vissa 

specifika produkter. Weldes menar även att konjunkturen resulterat i att de kunnat ta 

fler marknadsandelar då andra aktörer tagit stryk. Att ha högre ekonomiska mål är 

givetvis något som Swedese har och siktar på högre siffror. Det visar sig att de 

senaste två åren resulterat i relativt samma omsättning för Swedese, dock menar 

Weldes att de siktar högre. 
 

 

 

 

 

 

 



 45 

5. Analys 

I följande kapitel knyts de presenterade teorierna samman med de empiriska 

resultaten från intervjuerna. Analysen är till för att läsaren skall kunna se hur 

teorierna förhåller sig till de empiriska data som jag presenterat tidigare.  

 
I analysen presenteras först de frågeställningar som legat till grund för min studie. 

Dock har jag inte valt att utgå från dessa i analyskapitlet utan istället formulerat 

rubriker utifrån de begrepp som kopplats till ämnet. Analyskapitlet ha tre olika 

avsnitt, som samtliga på olika sätt rör grundfrågeställningarna: 

 

• Vilken betydelse har företagens varumärke för produkterna man säljer?  

• Har företagen en utarbetad strategi för hur man saluför sitt varumärke?  

• Hur arbetar aktuella företag för att möta konkurrensen från andra aktörer på 

marknaden?  

 

5.1 Varumärkeskapital och dess betydelse 

De case företag som legat till grund för studien har alla varit verksamma under en 

relativt lång period under 1900-talet. Samtliga har engagerat välkända designers vilket 

sannolikt har bidragit till de starka varumärkena de idag har; Malmstensbutiken med 

Carl Malmsten, Svenskt Tenn har Josef Frank och Estrid Ericsson samt Swedese med 

Yngve Ekström vilka kännetecknar företagen. Även hantverket och kvaliteten har länge 

varit grundläggande kriterier för företagen och länge kännetecknat deras produkter. De 

har med åren byggt upp sina varumärken och skapat sig en publik, ett kundsegment, 

nationellt som internationellt. 

 

Frans Melin och David A. Aaker diskuterar båda utifrån sina modeller som kretsar 

kring varumärkeskapital huruvida detta byggs upp och vilka komponenter som bidrar 

till att skapa ett starkt varumärkeskapital. Man menar på att ett starkt 

varumärkeskapital bidrar till ett starkt och hållbart varumärke. De i studie ingående 

case företagen har god koppling till de begrepp vilka Melin och Aaker tar upp. 

Samtliga företag talar kring kärnvärdena som ligger till grund för verksamheterna och 
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speglar de specifika varumärkena. Bland annat nämns här god svensk formgivning, 

svensk tillverkat, hantverket, egen producerade produkter och kvalitet som 

kärnvärden. Och associationer till dessa som case företagen tror att kunderna har. 

Melin säger bland annat att det är kärnvärdet som representerar märkesproduktens 

primära konkurrensfördelar men som även ligger till grund för produktens 

positionering och marknadskommunikation.  

 

Melin och Aaker lyfter även fram differentiering och positionering i sina modeller som 

viktiga delar i uppbyggande av varumärkeskapitalet. Av de företagsfakta och 

intervjuresultat som redogörs för i arbetet framgår att case företagen satsar mycket på 

differentiering för att visa på varumärkespersonlighet och värde på produkterna.  

 

Case företagen har samtliga varit verksamma under ca 50 år och sannolikt har 

varumärkeskapitalet på ett eller annat sätt förbättrats med åren eftersom de ständigt 

arbetat med produktattribut, dvs. hur produkterna framställts samt hur de formgivits 

för att attrahera en publik. Kotler lyfter fram precis detta i sin teori hur betydelsefullt 

det är för företag att arbeta med just produktattribut och kvalitet på varorna för att bli 

framgångsrika.  

 

Precis som Melin och Aaker pekar på så är det viktigt att arbeta med 

varumärkeslojalitet för att bygga ett starkt varumärkeskapital. Samtliga företag 

erbjuder unika, många gånger exklusiva, möbler och har lyckats skapa en relativt god 

varumärkeslojalitet hos sina kunder. Hos kunderna finns ofta ett genuint intresse för 

god form och kvalitet och man är inte särskilt känslig för prisnivån. Idag finns många 

andra aktörer på marknaden men, precis som Louise Linden och Jerk Malmsten säger 

under intervjuerna, så har Svenskt Tenn och Malmstensbutiken ett sådant pass starkt 

formspråk i sina produkter, men även ett starkt varumärke som styrker deras position. 

Kunderna vänder sig gärna inte till en konkurrent utan betalar istället lite extra för att 

få den specifika stolen eller soffan. Aaker anser även att varumärkeslojaliteten är 

själva kärnan i varumärkeskapitalet. Det ligger något i det han säger då mina 

respondenter under intervjuerna tryckte mycket på lojalitet och hur man arbetar för att 

hålla sina kunder lojala till varumärket vilket för övrigt är något som ständigt måste 

fokuseras på. Något Aaker inte tar upp är intern märkeslojalitet vilket Melin lyfter 
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fram och menar på att det är viktigt att de personer som arbetar inom 

verksamheten/butiken även är lojala företagets varumärke. Lindén vid Svenskt Tenn 

tar upp personalen som betydelsefull. Hon menar att det är viktigt att de får känna sig 

delaktiga i arbetet. Detta kan resultera i att den interna märkeslojaliteten ökar jämfört 

om de var mindre delaktiga. Om man som personal känner sig viktig och känner 

lojalitet mot varumärket så på verkar det troligen hur engagerad man blir i 

försäljningen. 

 

Vidare tar Aaker upp marknadsbeteende och diskuterar kring hur företagens 

marknadsandelar visar på hur starkt varumärkeskapitalet är hos företag. Mats Weldes 

vid Swedese talar mycket kring detta och lyfter fram att det kan vara svårt att vinna 

fler marknadsandelar. Under tider då det för vissa företag går dåligt ekonomiskt är det 

lättare för företag med god ekonomi att tillskansa sig fler marknadsandelar. Då 

Swedese har hygglig soliditet och ekonomi kan de under en konjunkturnedgång klara 

sig bra och dessutom vinna marknadsandelar och som kan resultera i ökat 

varumärkeskapital.  

 

5.2 Varumärkesstrategier 

Att upprätta varumärkesstrategier tror jag är något som är viktigt för företag idag att 

arbeta med som ett led i att bli konkurrenskraftiga på marknaden. Detta kan bland 

annat även styrkas med Melins Varumärkesplattform som tidigare redovisats för 

under teori kapitlet. Strategier som florerat under de senare åren är bland fokus på pris, 

kvalitet, funktionalitet, design, samarbeten och produktutbud. Vilken strategi som är 

bäst lämpad för inredningsföretag under 2000-talet går än så länge inte att förutse. 

 

Jerk Malmsten vid Malmstensbutiken har ingen direkt strategi för att konkurrera med 

andra. Dock lyfter han fram namnbytet vilket skedde under februari månad. Från att 

ha hetat Carl Malmsten heter butiken idag Malmstensbutiken. Det blev en strategi för 

att förnya sig och attrahera nya segment då han menar att medelåldern länge legat kring 

75 år och man gärna ser en yngre kundgrupp. Genom rejäl uppfräschning av butiken 

och varumärkeslogotypen i skyltning vill Malmsten visa att något nytt har hänt och 
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om möjligt skapa intresse för detta. I teorin ”Leveraging the brand” lyfter Aaker fram 

sin syn på hur man utvecklar och förbättrar sitt varumärke genom olika insatser. 

Däribland lyfter han fram just namnbyte som ett alternativ till att förnya eller utveckla 

sitt varumärke i fall man märker att försäljning och/eller intresse börjar stagnera även 

fast man anser sig ha ett väletablerat varumärke. Enligt Malmsten har intresset ökat 

efter namnbytet och han anser även att medelåldern i dag sjunkit till ca 55 år och han 

har även noterat en yngre publik. I samband med namnbytet inledde Malmsten 

samarbete med två kända designers, Martin Bergström samt Pontus Djanieff, för att 

skapa något nytt och fräscht. Däribland fick en av de mest kända Carl Malmstens 

fåtöljer – Jättepaddan – en helt ny beklädnad med designat textiltryck av Bergström. 

Det nya utförandet med nytt mönster kom i 10 limiterade exemplar till en kostnad av 

55 000 kr styck, jämfört med det normala priset på ca 20 000 kr. Aaker tar även upp 

Line Extension som en del i sin teori ”Leveraging the brand”. Med denna del lyfter 

han fram att det kan vara väsentligt att förnya sina befintliga produkter genom nya 

färger, framställning eller materialval för att på så sätt utveckla sin verksamhet.  

 

5.2.1 Co-branding 

Precis som Aaker även påstår är co-branding ett led i att öka intresse hos kunder och 

för att uppmärksamma nya och existerande produkter. Malmstens samarbete med 

Bergstöm och Djanieff kan liknas med co-branding. Co-branding avser samarbeten 

mellan olika varumärken för att uppmärksamma och stärka ett varumärke. 

Varumärkeslagen 1§ definierar ett varumärke som något ”som kan återges grafiskt, 

särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver…”. Malmstensbutiken 

har använt sig av co-branding i sitt arbete med Martin Bergström och Pontus Djanieff 

anser jag. Detta för att dessa två designers i sig är varumärken. 

 

Vidare lyfter Louise Lindén från Svenskt Tenn fram samarbetet med ACNE som 

inleddes i början av året. Chefsdesignern Johnny Johansson fick här fria händer och 

förvandlade ett av utställningsytorna till en yta fylld i Svenskt Tenn anda men med 

ACNE i rampljuset. Man lät här vissa möbler kläs i bland annat jeanstyg och några i 

skinn. Dessutom producerades 50 stycken större limiterade brickor med jeanstryck 

vilka såldes för ca 2000 kr styck. Utställningen och samarbetet har fått god publicitet 
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enligt Lindén. Med två starka varumärken som dessa kan det vara riskfyllt att ingå ett 

samarbete men resultatet blev positivt. Lindén menar även att det lockade till sig en 

yngre publik under ACNE eran i butiken. På så sätt kunde man även presentera sina 

egna produkter för en ung design- och modeintresserad publik.  Detta samarbete är 

även det ett gott exempel på co-branding. Ett ungt varumärke som ACNE och ett 

äldre varumärke som Svenskt Tenn kan genomföra ett samarbete utan att stöta på 

komplikationer eller minskat varumärkeskapital då båda företagen uppmärksammats 

genom varandra.  

 

Det man kan diskutera kring är hur utfallet blivit om den lojala kundkretsen till 

Svenskt Tenn, som kanske spenderar tiotusentalskronor varje månad, inte uppskattat 

samarbetet med ACNE. Det hade varit katastrofalt för Svenskt Tenn. Utifrån egna 

observationer hölls omvandlingarna av möbler samt utställningen väldigt hög klass. 

Men det är även ett litet vågspel menar Lindén. Man måste våga för att vinna.  

 

Vidare presenterades nyligen Prins Carl Philips silverbestick, som han formgivit och 

tagit fram tillsammans med Mema/GAB, hos Svenskt Tenn77. De fick egenrätt på 

bestickena under presentationsstadiet innan besticken fick säljas i andra butiker vilket 

lockade designintresserade till Svenskt Tenn. Lindén menar även på att de inte har 

planer på att låta sina produkter säljas i andra butiker då detta skulle gå ifrån 

grundtänkandet och deras egen inredningsfilosofi. Man vill hålla varumärket rätt eget 

för att inte bli för stort och tappa den exklusivitet som många idag förknippar med 

varumärket. Samtidigt menar Lindén att de måste våga vara kommersiella för att 

kunna utvecklas och bli bättre. En marknadschef har dessutom anställts för att se hur 

man bättre kan arbeta med varumärkesstrategier.  

 

Jämfört med Malmstensbutiken och Svenskt Tenn arbetar Swedese inte med några 

slags samarbeten i den grad som förstnämnda gör. Mats Weldes menar att samarbeten 

under mässor och liknande förekommer men inga gästspel av designers som hos 

övriga case företag. Dock har Swedese flertalet duktiga och kända designers bakom 

sig vilka ständigt arbetar med att ta fram produkter som kan tänkas tilltala kunden. 

Det senaste tillskottet var Sveriges designtrio - Claesson, Koivisto och Rune - vilka 

                                                
77 Elle Interiör nr 5/09 PRINS CARL PHILIP 
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designat och tagit fram en väldigt unik soffa som säljs genom Swedese. Att arbeta 

tillsammans med kända designers är i sig en bra strategi, vare sig den är medveten 

eller ej. En annan strategi Swedese arbetar med är att vara med i rätt media och att 

synas på rätt ställen i samhället. De har annonser i Dagens Industri, Svenska 

Dagbladet samt flertalet inredningsmagasin. Frans Melin lyfter bland annat fram just 

marknadskommunikation som handlar om att saluföra sitt företag genom reklam och 

media för att stärka varumärkeskapitalet. Om man lyckas med att skapa reklam med 

tydlig och individuellt fokus ökar chanserna för att ett starkt ska varumärke etableras.  

 

5.3 Företagens framtidsperspektiv 

Samtliga case företag ser väldigt positivt på framtiden, även om de är väl medvetna 

om den för närvarande skakande ekonomin. Dock anser de sig trots allt klara svackan 

hyggligt bra.  

 

Jerk Malmsten lyfter bland annat fram att fortsatta samarbeten med företag och 

designers ligger inplanerat då detta har gett goda utslag efter nysatsningen. Han vill 

fortsätta med arbetet för att kunna upprätthålla den nya imagen han skapat och på så 

sätt möta framtiden. Mats Weldes menar att lågkonjunkturen har varit kännbar men 

att deras företag klarat det relativt bra tack vare god ekonomi. Han tror även att 

lågkonjunkturen har medfört negativa konsekvenser för andra företag vilket kanske 

gynnat Swedese som tagit fler marknadsandelar inom området. Louise Lindén lyfter 

fram flertalet händelser vilka alla kan ses som förbättringsverktyg för Svenskt Tenn. 

Omorganisering och ombyggnation av kontoret ovanför butiken är på gång. Så även 

implementering av nytt affärssystem för att underlätta arbetet genom hela 

organisationen. De har även kompletterat organisationen med inköpschef (anställning 

på gång) och marknadschef för att kunna bli ännu konkurrenskraftiga. 

 

5.3.1 Konsumtionsmönster & konsumentbeteende  

Vi lever idag i ett samhälle där konsumenten blir allt mer medveten om hur varor 

produceras och vart i världen. Vem har inte undgått diskussioner kring hållbart 

material, närproducerat, ekologiskt och miljövänliga produkter? Vidare diskuterar 

författarna till rapporten ”Design för innovation och tillväxt – En framtida 

konkurrensmöjlighet” från ITPS, – Institutet för tillväxtpolitiska studier, kring de 



 51 

förändrade konsumtionsmönstren som man kan se idag. Man menar dock att det är två 

viktiga strategiska val företag kan göra. Det ena är att pressa kostnaderna för 

produktionen, det andra är att satsa på design och varumärke som konkurrensmedel. 

Konsumentbehovet har även det förändrats och varors värde status, varumärke och 

utseende har fått mer fokus än funktion och kvalitet som tidigare varit starka faktorer.  

 

Både Louise Lindén vid Svenskt Tenn och Jerk Malmsten vid Malmstensbutiken 

lyfter fram hållbarhetsaspekten och menar på att allt fler idag reflekterar över var 

möblerna är producerade och under vilka förhållanden. Båda tror även att allt fler ser 

sina köp hos dem som investeringar istället för som ren konsumtion.  Swedese 

eftersträvar att de beslut man tar ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt när det 

gäller exempelvis råvaror och tillverkningsprocesser. De har även en miljöpolicy och 

certifierades 2002 enligt miljöstandard ISO 14001. Sammantaget anser samtliga case 

företagen att hållbarhetsaspekten är viktig och försöker i största mån se till att 

produkterna de säljer är närproducerade, producerade under goda förhållanden och 

har god kvalitet. Detta är en viktig del i arbetet för att bli bättre och hålla sig kvar på 

marknaden då konsumenter idag kräver allt mer och lägger värderingsmässiga 

aspekter på sitt konsumerande. 

 

5.3.2 E-handeln 

I teorin talar man kring e-handelns utveckling och dess effekter för företag och 

verksamheter. Jörgen Bödmar, Vd för Internetbolaget DesignOnline, diskuterar kring 

det faktum att en kombination av e-handel och en befintlig butik är det ultimata för 

företag inom inredningsbranschen. Han styrker sitt påstående med att vi idag allt mer 

använder oss av Internet som redskap då vi vill kolla upp något specifikt. Det är 

därför klokt att ha sitt företag representerat på Internet för att på så sätt låsa fast 

kunden till just sin butik. För antingen väljer man att köpa produkten via 

butikens/företagets e-handel eller direkt i butiken. Michael Salomon tar upp 

butikslojalitet samt hur vi förr var mer lojala en butik. Med e-handelns utbredning har 

denna situation förändrats. 

 

Svenskt Tenn har näthandeln som ett komplement till sin befintliga butiksförsäljning. 

Dock finns inte hela sortimentet, men produkter som är enkla att skicka och mindre 

saker finns representerade i deras e-handel. Planer på utveckling av e-handeln med 
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försäljning av större objekt som exempelvis möbler kan också vara intressant menar 

Lindén. E-handeln hos Svenskt Tenn är redan etablerad och det är där inte omöjligt att 

öka sortimentet.  

 

När det gäller Malmstensbutiken har e-handel enligt Jerk Malmsten länge varit på 

gång att etableras men i och med att butiken nyligen fått en rejäl uppfräschning och 

man satsat mycket på nya samarbeten har man lagt planerna på sidan. Det faktum att 

marknaden på senaste tiden även varit relativt ostabil har det påverkat beslutet.  

 

Swedese har själva ingen e-handel och anser sig inte behöva någon då det finns andra 

butiker som säljer deras möbler över nätet. Det finns därför ingen poäng med att starta 

upp en e-handel menar Mats Weldes. Det är viktigt att notera att Swedese på 

Narvavägen i Stockholm, där intervjun genomförts, fungerar som showroom för 

Swedeses möbel kollektion men även som försäljningsställe. För dem är det alltså inte 

aktuellt med en e-handel. 
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6. Slutsats 

I kapitlet redovisas slutsatsen. Denna är en sammanfattning av de teorier, fakta och 

empiriska resultat som ingår i studien. Här finns också mina egna reflektioner och 

tankar kring varumärkesstrategier och dess betydelse. Avslutningsvis diskuterar jag 

kring sanningskriterier samt ger förslag på framtida forskning. 

 

Den problemformulering som utgör grunden för studien är följande: 

 

Hur skall våra svenska varumärkesikoner inom möbel- och inredningsbranschen 

möta en allt hårdnande konkurrens, och vilken betydelse har välformulerade 

strategier för företagens möjligheter att utvecklas och hävda sig gentemot 

konkurrenterna? 

 

Det som kan konstateras utifrån min studie är att anrika företag/butiker som Carl 

Malmsten, Svenskt Tenn samt Swedese arbetar på liknande sätt när det kommer till 

att möta framtiden. Att ingå olika samarbeten är något som både Svenskt Tenn och 

Malmstensbutiken arbetat mycket med. Dock skiljer sig samarbetena till viss del. 

Malmstensbutiken har tagit in designers vilka agerar inom möbel- och 

designbranschen medan svenskt Tenn tagit ett större steg genom att samarbeta med ett 

mode varumärke som ACNE, vilka i nuläget inte alls är producenter av möbler.  Det 

senare samarbetet gav stor respons och god publicitet för de båda ingående företagen. 

Svenskt Tenn lyckades bland annat med att locka en yngre publik, som är ACNE’s 

huvudkunder, samtidigt som ACNE blev synliga för Svenskt Tenns kunder, som har 

en lite äldre publik. Så för båda aktörer har samarbetet gett ett gott utbyte, även om 

Svenskt Tenns kanske drog störst nytta. Genom att ha lyckats lockas en yngre 

kundgrupp till butiken har man skapat förutsättningar för ett eventuellt bredare 

produktsortiment och därmed stärkt sin position på marknaden. En effekt kan bli att 

man blir mindre känslig mot konjunktursvängningar.  

 

Jag tror precis som Jörgen Bödmar förespråkar att en e-handel kombinerat med en 

befintlig butik är en god strategi för att öka chanser för bättre omsättning och högre 

kännedom hos konsumenten. Detta därför vi idag allt mer använder oss av nätet som 

informationskälla och även där jämför exempelvis priser mellan olika produkter. I 
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dagsläget är det enbart Svenskt Tenn av mina case företag som använder sig av e-

handel som komplement. Dock finns både Swedeses och Malmstens produkter 

representerade via andra butikers hemsidor där e-handel förekommer. För Swedeses 

del är det därför inte viktigt att ha en egen e-handel. När det gäller Malmstensbutiken, 

som står som licenstagare till Carl Malmstens möbler, är det inte fördelaktigt att dessa 

möbler säljs via nätet genom andra aktörer eftersom detta inte ger utdelning till 

Malmstensbutiken. Dock innebär det reklam för varumärket och kanske bidrar till att 

kunden besöker butiken. Sannolikt hade det varit fördelaktigt för Malmstensbutiken 

att starta en egen e-handel som komplement till sin butik.  

 

I Sköna Hem nr 6/2009 redogör redaktören Dan Gordan för sin syn på 

möbelbranschen och hur den påverkats av krisen.  I sin kolumn lyfter han fram olika 

kända designers som exempelvis Charles och Ray Eames vilka efter kriget satsade på 

nya material som plywood och plast.  Eller som formgivaren och arkitekten Eero 

Koivisto hävdar att det under dåliga tider som dessa så sållas ”skräpet” bort och 

hållbara produkter får större betydelse. Jag förstår Gordans resonemang och kan inte 

mer än att hålla med. Vi blir allt mer medvetna om miljöaspekter, hållbarhet och hur 

vi konsumerar. Vi betalar kanske lite mera för en produkt som håller i längden och 

som vi uppskattar för just hantverket och dess form. Svensktillverkat och hög kvalitet 

uppskattas allt mer, tror jag. Dock är det viktigt att hålla priserna relativt humana och 

det är en utmaning för mina case företag som idag många gånger ligger i den övre 

prisklassen. Det gäller för dessa välrenommerade inredningsföretag att vara lyhörda 

för vad marknaden tål och anpassa utbud och pris efter detta. 

 

Avslutningsvis kan man säga att samtliga företag i studien har strategier för sitt 

företagande om än inte direkt uttalade.  Begreppet varumärkesstrategi är inte entydigt 

och man har lite olika sätt att arbeta på. Dock är alla företagen väletablerade och 

kända på marknaden och framgångsrika inom sina områden. 

 

Välformulerade konkreta strategier finns inte riktigt hos representerade case företagen 

på det sätt som jag kanske hade förväntat mig. Allt det som bygger ett varumärke 

finns dock med när företagen planerar sina verksamheter. Samtliga arbetar med olika 

aktiviteter och insatser för att bli bättre och på så sätt klara den hårdnande 

konkurrensen. De samarbeten som genomförs leder uppenbarligen till ett ökat intresse 
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samt kan ses som en bra strategi för att uppmärksamma kunderna på produkterna och 

varumärket. E-handeln kan också det bli ett alternativ för aktuella företag att arbeta 

med i framtiden. Det är dock viktigt att inte glömma kärnessensen och de värden som 

en gång legat till grund för företagandet som bland annat god form, hantverket, 

svensk tillverkat och kvalitet. Företagen får inte glömma vikten av att hålla kvar sitt 

grundtänk men samtidigt kunna applicera detta på något nytt för att inte fastna i gamla 

banor. För att bli konkurrenskraftiga på marknaden idag gäller det att både ta tillvara 

på det kunnande som finns inom respektive företag men också vara offensiv och 

kunna möta de förändringar i omvärlden som kan ha betydelse för företagets 

överlevnad. 

 

6.1 Sanningskriterier 

Vidare går det att diskutera vilka sanningskriterier min kvalitativa metod står inför, 

samt hur validiteten och reliabiliteten här bör reflekteras över.  Enligt Jan Trost skiljer 

sig sanningskriterierna mellan kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder. Trost 

menar på att de skiljer sig åt i så pass stort att det inte finns någon poäng med att 

försöka fastställa en kvalitativ studies validitet eller reliabilitet.78 Vidare finner jag 

hellre att man fokuserar på studiens giltighet i mitt fall då jag anser att jag försökt 

samla den fakta jag behövt för att svara på min problemformulering och det jag vill få 

fram genom studien. Detta genom tre intervjuer med personer vilka var väsentliga för 

att få svar på de frågor jag hade. Jag vill tro att giltigheten på denna studie är några år 

då vi lever i en värld där ständig förändring är ett faktum. 

 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Att komplettera denna studie med hur kunder ser på de case företag jag grundat min 

studie på anser jag vara relevant för att på så sätt kunna fastslå något större. Det skulle 

i sig ge en bra bild över hur kunder ser på sina, i detta fall case företagen, 

inredningsbutiker som de väljer att handla ifrån.  Studien skulle på så sätt kännas än 

mer stabil. Man skulle även kunna komplettera med andra svenska välrenommerade 

företag som exempelvis IKEA och Nordiska Galleriet (Stockholm) för att få en större 

variation på företag.  

 

                                                
78 Trost, J. (2003),. Kvalitativa intervjuer., Studentlitteratur Ab. s113 
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Bilaga 1 

    Intervjumall 
 
Datum & tid:  
 
Plats: 
 
Respondent:  
 
 

• Vilken betydelse tror Ni själva varumärket har för produkterna Ni säljer? 
 
 
• Har Ni en specifik utarbetad strategi Ni följer för att saluföra Ert varumärke?  
 
 
• Hur arbetar Ni aktivt för att möta konkurrensen från andra aktörer på 

marknaden?  
 

 
• Vad har Ni för framtidsplaner? 
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          Bilaga 1.1 
Carl Malmsten Transkribering: 

 
Intervjuns tidsspann: 16.41 minuter 
Tidpunkt för intervjun: 2009-04-14 kl 09.00 
Resondent: Jerk Malmsten, Vd Malmstensbutiken 
Transkriberingen utförd av: Nils Klockhoff  
 
Fråga 1 
Vilken betydelse tror du själva varumärket - Carl Malmsten, har för 
produkterna ni säljer? 
 
- Det betyder en hel del, det betyder nog en hel del positiva värden i sig; svensk 
tillverkning och bra formgivning. Samtidigt kanske man har med sig en föreställning 
om att det är ett väldigt högt pris, att det är dyra möbler och att de i vissa fall kan ha 
föreställningar om att de är lite präktiga och lite tråkiga. Det är ett varumärke som är 
laddat med ganska mycket olika, ehh, olika sorts värden. Sen börjar det också bli så 
att vissa möbler har gjort sig ett eget litet varumärke. Ta till exempel Lilla Åland 
(stol), den har blivit ett varumärke i sig och det är inte alla som vet att det är Carl 
Malmsten som har designat den. Den är så tydlig i sig själv. Så den är nog väldigt 
stark. Men andra möbler, man kommer hit, man ser på dom för första gången med i 
grunden en positiv inställning för att man hört att Carl Malmsten är positivt laddat. 
 
(Jag) Har du sett någon förändring i kundflödet, hur har statusen förändrats? 
 
- På hur lång tid? Sen jag började, för tio år sedan? Eh, ja det är en stor skillnad. Det 
är det. När jag började för tio år sedan ungefär då var det väldigt hög andel av 
kunderna som var runt sjuttiofem och uppåt medan vi nu har flyttat snitt åldern ner 
mot femtiofem eller något sånt och vi har en hel del unga som är tjugofem - trettio 
som kommer in och det hade vi inte alls då och vi har sett en tydlig förändring nu 
också efter den nyöppning vi hade med Pontus möbler och den publicitet vi fått så har 
det kommit en hel del nyfikna som har läst om butiken. Vi har en stadigare ström av 
kunder och det är både möbel kunder omen även mycket mer turister, så att vi har 
alltid kunder alla dagar på året vilket vi inte hade då. Det kunde då vara helt dött på 
sommaren till exempel.  
 
Fråga 2 
Har ni en specifik strategi ni följer för att saluföra varumärket? 
 
- Eh, inte egentligen. Alltså varumärket Carl Malmsten är ju inte mitt varumärke utan 
det är stiftelsen som äger och förvaltar det och alla rättigheter som hänger ihop med 
de som Carl Malmsten gjorde. De har en varumärkes manual som de tagit fram med 
riktlinjer om hur varumärket skall skrivas och i samband med annonsering och 
marknadsföring av produkterna. Däremot för min del så handlar det ju om att baka in 
Carl Malmsten i min verksamhet, i min butik - Malmstensbutiken. Och att förhålla 
mig till det inom den ramen. Det handlar då mycket om att trycka på de grundvärden  
som vi tycker varumärket står för; att det är hög kvalité ändamålsenlig funktionell 
design, svensk tillverkning, långa traditioner och att man värderar människan högt i 
sammanhanget. 
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(Jag) Jag tänkte lite mer på det här med namnbytet, kan man se det som en slags 
strategi? 
 
- Ja, det är mitt sätt att särskilja min verksamhet från varumärket på ett sätt för att bli 
tydligare, att den här butiken är en egen verksamhet och sen finns varumärket som ägs 
av stiftelsen men som också finns ute hos andra återförsäljare och licenstillverkare 
som jag inte kan påverka. Så därför har jag valt att lyfta ut min butik lite tydligare och 
kalla den för Malmstensbutiken för att behålla kopplingen och förhoppningsvis 
behålla de positiva värdena. Men att kunna göra något eget. 
 
(Jag) Är det många som fått för sig att det är en helt annan butik, alltså gamla kunder 
som kommit in och sett namnbytet exempelvis? 
 
- Nä, det är inte så många som lagt märke till namnbytet för vi har inte gjort en sådan 
stor grej av det. Vi har inte satt upp någon stor skylt, vi har inte lanserat det nya 
namnet utan vi har lanserat den ombyggda butiken. Sen så följer det nya namnet med 
på visitkort och lite mindre skyltar i butiken och så där. Det enda som finns är nog på 
skylt fönstret, en dekal, så det har vi mer eller mindre smugit igenom, för det är inte 
en stor grej, utan det stora är ju att vi byggt om butiken och moderniserat den och, nä 
men det är en stor skillnad i hur butiken ser ut så att de flesta upplever det och många 
känner inte igen butiken. Men det är ofta väldigt positivt. De blir väldigt glada när de 
inte kommer hit och känner igen sig. Det har ju sett likadant ut i många år. 
 
Fråga 3 
Hur arbetar ni aktivt för att möta konkurrensen från övriga aktörer som säljer 
liknande möbler? 
 
- Ja, ehh, den här ombyggnaden och nyöppnandet har ju varit ett medel att visa upp 
oss och vad vi står för och vad vi har. Sen försöker vi väl peka på det som är unikt, för 
då är ju Carl Malmsten en viktig del utav det, för ingen av konkurrenterna här i 
närområdet har tillgång till honom och hans möbler, så det är klart det är viktigt för 
oss och en konkurrensfördel. Sen att vi jobbar med svensk tillverkning, svenskt 
hantverk och hög kvalitet använder vi också som en medveten strategi eller något vi 
lyfter fram och pekar på.  
 
(Jag) Jag tänkte lite grann på Martin Bergström också, han är väl också en väldigt 
stark designer. 
 
- Jo det är ett sätt att arbeta med samarbeten och det är väl inte unikt för oss utan för 
fler andra också därför gäller det att välja rätt samarbeten som tillför oss någonting 
som drar oss åt rätt håll eftersom vi vill förändra upplevelsen av butiken från 
någonting lite gammaldags och lite präktigt till något som är aktuellt och i tiden, så 
får man välja samarbetspartner som drar åt samma håll liksom och hjälper till och 
markerar det.  
 
(Jag) Du har aldrig tänkt på att starta internet butik? 
 
- Jo, absolut. Eftersom vi bara har ett försäljningsställe så hade det varit en naturlig 
och enkel väg att sälja inte bara över hela landet utan även över hela världen 
dessutom. Vi pratade om det nu när vi gjorde om hemsidan helt och hållet, men vi sa 
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att vi avvaktar lite med det och lägger det lite längre fram då det är en investering det 
också.  
 
(Jag) Men hur ser det ut utanför Sverige och norden? 
 
- Det finns ingen regel rättig försäljare eller agenter som vi jobbar med utan vi säljer 
till kunder utomlands direkt, sådana som tar kontakt eller kommer hit, mailar eller 
ringer. 
  
Fråga 4 
 
Hur ser du på framtiden? 
 
- Ja det beror givetvis på resten av världen, nu har det ju varit en extrem konjunktur 
svacka. Men om man bortser från den och om man säger att det skulle vara en normal 
konjunktur cykel, att det börjar gå upp igen om ett halvår ett år, då ser det ju väldigt 
bra ut för oss. Detta eftersom vi tagit och gjort den här investeringen (lokalen) och 
gjort om butiken och moderniserat och tagit en lite tydligare position. Plus att vi står 
för saker, för värden, som förhoppningsvis kommer bli mer intressanta för fler att det 
är, att man ser sina inköp mer som investeringar istället för som ren konsumtion.  
 
(Jag) Ser du fler samarbeten som med Martin Bergström och Pontus Djanieffs? 
 
- Absolut. på olika nivåer, nu kommer vi att arbeta med ett företag i nästa sväng och 
det kan bli samarbete med skolor och det kan vara samarbeten med konsthantverkare 
eller konstnärer, det tycker jag är givet att vi ska fortsätta med. Vi kan ha sådana 
utställningar på ett bra sätt. Nu har vi ju ganska stora lokaler och att bara jobba med 
ett enda varumärke en enda formgivare i stort sätt, det är lite tufft att fylla hela lokalen 
så då passar det ju bra med att köra olika samarbeten och lyfta fram våra etablerade 
leverantörer som vi arbetar med sedan tidigare och göra separata utställningar med. 
 
Slut. 
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          Bilaga 1.2 
Svenskt Tenn - Transkribering 

 
Intervjuns tidsspann: 39.35 minuter 
Tidpunkt för intervjun: 2009-04-14, kl 13.30 
Respondent: Louise Lindén, Försäljningschef 
Transkriberingen utförd av: Nils Klockhoff  
 
Fråga 1 
 
Vilken betydelse tror du själva varumärket Svenskt Tenn har för produkterna 
ni säljer? 
 
- Eh, det beror ju alldeles på var, på vilken marknad vi säljer i. I Sverige tror jag det i 
överlag har en stor betydelse. Men internationellt känner man ju inte till Svenskt 
Tenn. (Jag) Hur har det gått i London till exempel? 
- Det har gått bra, vår omsättning är inte så stor men vår respons är väldigt god. 
(Jag) De säger mycket i teorin att själva varumärket har en ganska stor roll i hur folk 
uppfattar produkterna…  
- Så är det, alltså det uppfattar vi ju jätte starkt sen är det ju också så att, eller jag tror 
att Svenskt Tenn spelar en jätte stor roll egentligen skulle jag vilja säga helt klart. 
Men sen är det ju också så att jag är mån om att lyfta fram hantverket och egen 
producerade saker och tryckkonsten, alltså att det är ett hantverk; det är också en 
hantverkstradition vi säljer. Det kanske man ändå inte alltid får fram just i varumärket 
Svenskt Tenn även om man vet att det är svensk tillverkat och så vidare men...ja visst 
det tror jag. 
(Jag) När man tänker på varumärkets status genom åren, eh, kan man se en viss 
förändring i kundgrupp, att det kanske förut ha varit en annan slags grupp? 
- Jag kan säga mer vad jag tror, men jag kan inte ge några vetenskapliga stöd för det 
jag säger, därför det har vi inte riktigt. Men det som jag uppfattar är att vi de senaste 
fem åren har fått, eller egentligen kanske genombrottet kom väldigt mycket med vår 
fd VD, alltså Yvonne Sörenstam som bröt ganska ny mark vad det gäller utställningar 
som riktade sig mot nya kundgrupper. Vi jobbade väldigt hårt med att få in dels yngre 
målgrupper. Kanske inte nödvändigtvis det som det någon slags förväntans bild om 
att det ska vara på Östermalm, kvinna och sextio år. Som är någon sådär nidbild, och 
som till viss del, är viktiga kunder för oss absolut. Så där ska jag inte säga något 
annat. Men att vi har ett mycket bredare spektra än så. Det vi framförallt har märkt är 
ju den här framväldiga internationella ”hypen” och att de här människorna som ligger 
i framkant som jag vet inte… till exempel O namn faller bort O. Hon åker runt och 
håller föredrag om kommande trender. Hon är trendanalytiker, du får googla henne 
lite. Som liksom kommer hit och kommer in i vår butik för att fråga, hon reser världen 
runt och tittar på butiker, och kommer in till oss och frågor om hon får göra något 
med oss och tycker att vi är en sån där udda fjäril som finns. Du vet det finns så 
mycket kedjor här i världen och så kommer hon hit och tycker det är så spännande, 
och Ilse Crawford och Tyler Brule, alltså vi har många såna som är väldigt förtjusta 
i oss, vårt varumärke och produkter och hela historien kring Svenskt Tenn, vilket 
förstås också hjälper och inte minst att Elle Decoration har utnämnt oss till en av 
världens tolv mest intressanta butiker. Alltså det är rätt coolt, och det gör man ju inte 
bara genom att ha så smala kundgrupper, så jag skulle vilja säga att vi jobbat hårt med 
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det och fortsätter. Ett led i det är ju anställningen av en marknadschef, historiskt sett 
Svenskt Tenns första.. VI har ju aldrig haft en marknadschef förut. Så det är jätte 
spännande och det är ju ett led i att, jag menar ska man bli större så måste man ju bli 
noggrannare med vår varumärkesstrategi, vi måste veta vad det är vi plockar ut 
internationellt. Vi har ju gått lite bakvägen, men så blir det ju ibland...*skratt*. Man 
kan inte göra ”by the book” alltjämnt, men nu försöker vi liksom att hinna ikapp, så 
därför håller vi på mycket med kundgruppsarbete och varugruppsarbete.  
 
Fråga 2 
 
Har ni en specifik utarbetad strategi som ni följer för att saluföra ert 
varumärket? 
 
- Eh, ja en varumärkesstrategi? Det är ju en av Thommy's huvuduppgifter just nu som  
han har börjat med, och det är förstås en ledningsgrupps fråga också så att jag 
kommer också vara delaktig i den. Men det är Thommy som...eh a det är på gång 
absolut. Arbetet har påbörjats, men är faktiskt i full låda, så vi får se vad som kommer 
ut av det. Det var det jag menade, därför kommer jag inte heller kunna, alltså så länge 
det inte är fastslaget kan jag liksom inte kommunicera det. Men det är givet så och 
framförallt när man ska gå ut...vi måste bestämma oss - det här är Svenskt Tenn på 
Strandvägen, det här är vårt Mecka kan man väl säga. Vi vill ju gå ut i världen, det är 
vårt uppdrag, att internationaliseras från våra ägare, men vi vill inte bli ny kedjebutik 
eller på nått sätt, utan vi ska välja strategiska platser. Det kanske är så att vi ska finnas 
på fem platser i världen, och då måste vi veta hur ska vi visa upp vårt varumärke, dom 
som inte har med sig det som vi kan kommunicera här och.....ja att samtidigt rikta sig, 
precis. Men ändå ska man känna igen sig och veta, alltså kärnan måste finnas där och 
då måste man också veta vad kärnan är! Jag tror att om du skulle gå runt och fråga så 
skulle du få rätt många samstämmiga, jag tror att det finns någonstans här i luften hos 
många. Men det räcker ju inte, för helt plötsligt är det någon som tycker si och någon 
annan som tycker så. Vad är det då som är den sanna bilden, eller rättare sagt den 
sanna bilden med den bild vi vill kommunicera. Så har vi så många engagerade också, 
alltså alla är så engagerade, alla medarbetare. Det är lätt att bli engagerade i det, men 
det är också det här att alla har en åsikt och det är både en tillgång och ibland en 
baksida. Tillgångarna säger sig självt, eh, man är engagerad och man får mycket 
engagerad personal och baksidan kan ju vara det att när det blir för mycket tyckande 
och tänkande, du vet, när man inte tillslut vet vad som gäller. Det är som svårt att ta 
på. 
 
(Jag) Ja, men det är klart, det är svårt det där, precis som du säger att man inte vill 
bli för stora för då kanske hela grejen försvinner.  
 
- Det där diskuterar vi mycket, vi lever ju varje dag med den här, alltså avvägningen, 
alltså vi är ett kommersiellt bolag. Men vi är också ett långsiktigt och ett 
kulturhistoriskt bolag. Vi måste alla hela tiden väga kommersialismen mot det 
kulturella ansvaret och om vi inte är kommersiella och säljer kan vi ju inte ha vårat 
kulturarv, då kan vi ju inte fördriva det. Men vi har ju en väldigt lång historia. 
Det är ju en väldig lyx att slippa stå med kvartalsrapporten i hand liksom och att 
leverera goda siffror till aktieägarna. Utan det viktigaste är ju för våra ägare är ju att, 
ja vi ska naturligtvis ge god avkastning men vi ska inte nagga på vår långsiktighet. 
Ibland i min roll då som att vara ansvarig för den kommersiella sidan i bolaget då och 
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Thommy då som marknadschef för den kreativa sidan. Jag kan ibland tycka det är lite 
jobbigt då jag inte kan sälja till alla som frågar. Jag får ju förfrågningar världen över 
flera gånger i veckan att de vill bli återförsäljare av våra produkter. Så att det är en 
enorm efterfrågan. Och då liksom, vi har en tydlig strategi. Och det är att vi är ett 
inredningsföretag, inte ett möbelföretag eller textilföretag, vi är ett inredningsföretag. 
Så ska vi gå ut så ska vi noga veta var vi går ut någonstans och vi ska sälja 
inredningsfilosofi. Så vi ska inte sälja brickor till Shanghai eller vi ska inte sälja, 
eh...nä vi vill inte splitta. Nä så det är ett väldigt tydligt uppdrag från våra ägare. Men 
det är också det där..! Vi kunde säkerligen ha tredubblat omsättningen det är jag helt 
säker på, men hur hade det gått med de här åttiofem åren vi vill leva till. *skratt* Det 
är svårt, men det är spännande också. Det är det som är lite häftigt för det är det som 
gör det lite mer subtilt, och sen det att inte bli för feg. Vi måste våga vara 
kommersiella och våga klampa i traveret ibland. Det måste man göra annars utvecklas 
man inte. 
 
Fråga 3 
 
Hur arbetar ni aktivt för att möta konkurrensen från andra aktörer, tycker ni 
att ni har en konkurrens? 
 
Både ja och nej, man kan inte sätta sig på sina högaste hästar och säga att vi inte har 
konkurrens för det är klart att vi har konkurrens och vi, vi, eh.. om en människa ska gå 
ut  och köpa en möbel finns det ju väldigt många möbelföretag. Ska man se på 
företaget i stort och varumärket, nä, då finns det få varumärken eller jag kan nog inte 
nämna något egentligen i Sverige som har precis de ingredienserna som vårt företag 
har. Sen finns det ju många fina anrika företag som jobbar med hantverkstradition och 
då är ju Carl Malmsten ett utmärkt exempel på det. Men när man har alla de här 
delarna som vi har, äh det är jättesvårt så på ett sätt har vi inga konkurrenter *skratt* 
och på ett sätt så har vi givetvis det. Och vad vi gör rent konkret, på olika nivåer, det 
finns massa olika sätt, ett konkret exempel på butiksnivå till exempel det är att 
personalen går ut och gör butiksbesök hos Asplund, ROOM, Nordiska Galleriet och 
liksom går och kollar personal, service, öppettider och sådana där handfasta saker. 
Och sen försöker man också självklart måste vi hålla koll på vad som händer på 
marknaden, alltså; vad finns det för aktörer..., detaljhandeln tittar vi på men vi kan ju 
inte bara titta på detaljhandeln utan vi måste även titta på andra kreativa branscher 
som inredningsbranscher, vi jobbar ju mot arkitekter och företag. Så vi tittar ju på 
arkitekt kontor som görs där. Vi måste också titta mot kulturarv, då är det museer och 
utställningar; hur det ser ut där. Så det är ganska många bollplank kan man väl säga. 
 
(Jag) Vad jag själv har tänkt på, under åren jag varit här och gått igenom butiken; 
har ni kompletterat med andra varumärken som inte bara är Svensk Tenn? 
 
- Jag kan säga att vi omsätter knappt hundra miljoner och åttio procent av vår 
omsättning är vår egen produktion och resten är sånt vi köper in och köper ut och det 
har ju varit genom åren ganska blandat och blandade varumärken och de har också 
funnit på andra ställen. Ett led i att förändra organisationen är att hålla ihop 
sortimentet. Nu mera lägger sortimentsansvaret på marknadssidan men tidigare legat 
på inköps sidan. Då har varje inköpare varit ansvarig för sin del, vilket har gjort att 
bitvis har då sortimentet spretat lite grann. (Jag) Ok.  Nu är det Thommy som är 
övergripande ansvarig för sortimentet sen har han en person som är 
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sortimentsansvarig till sin hjälp. Men det är liksom…, och sen en som hjälper till med 
produktutveckling för egen produktion. Så att ja, vi har externa produkter och nu 
jobbar vi mer och mer med det. Vi är så pass litet företag så vi kan inte producera allt 
själva. Ehh, för att få det här ut och in; man måste ha säsongs produkter och man 
måste ha nyheter och så där. Då jobbar de mer och mer med alltså korta inköp, alltså 
man köper in en mängd sen kommer det inte in mer. Även att vi får ensamrätt under 
de första perioderna. (Avbruten av mikrofon koll) Sen att man, var var jag, eh jo att 
man kan få ensamrätt på produkter. Att man säger att ja, vi får lansera det här i 
Sverige, det finns bara på Svenskt Tenn i sex månader kanske. Och sen så finns det på 
andra affärer. (Jag) Det är som en del av Svenskt Tenn tycker jag. - Ah, så det 
försöker vi ju ahh..., sen var det ju Estrid Ericsson som grundade Svenskt Tenn, dels 
så skapade hon sina egna grejer, sen åkte hon ju runt vilket ju inte var så vanligt på 
den tiden. Hon handplockade grejer och inspirerades från saker hon hittade på 
marknaden runt om i världen men också köpte hon in...det är inte helt vanligt att det 
blev en del kitschiga grejer. Det är ju det som är lite spännande. Det kan vara ett 
billigt föremål men det är sammanhanget som skapar hela grejen.  
 
(Jag) Jag tänkte det här med ACNEs gästspel, Johnny Johansson tog fram produkter 
tillsammans med er. Kan man se det som ett samarbete för att öka intresset ännu mer 
bland de yngre som till exempel köper ACNEs kläder? 
 
-Mmm, absolut. Det var en så ganska medveten inriktning sen följdes det ganska 
lyckosamt. Det var en massa faktorer för Johnny Johansson är en ST fan, han är en 
gammal kund till oss och Tommy känner honom sedan tidigare och man pratar myckt 
om mode och inredningsvärlden. ACNE levererar mycket, alltså har på ett sätt ett 
gemensamt språk med oss som i uppfattar det. Men sen också, ja, att hitta en annan, 
litet annat segment, en annan kundgrupp; att nå dom på ett nytt sätt. Och det, ah, det 
blir ju då det här arbetet; vilka vi ska rikta oss mot. Ja, det här var mot en grupp och 
sen så lanserade vi besticken för prinsen…, prinsens bestick. Ja det är ju en annan 
målgrupp. Och att vi kan jobba med event för de olika. Snart så kommer ett annat 
event, för en tredje målgrupp… 
 
(Jag) Jag tycker att det var lite intressant, speciellt med det här med ACNE. För det 
ekade ända upp till Norrland. Det är ganska stort. Jag har några kusiner som bor här 
nere i Stockholm. Jag pluggade fortfarande uppe i Umeå under hösten. Genom mina 
vänner samt kusiner fick jag under samma dag som lanseringen höra om samarbetet 
med ACNE och blev väldigt chockad. Det var faktiskt ganska kul!  
 
- Det bloggades ju väldigt mycket om, det var hysteriskt mycket bloggar om 
utställningen så att vi, ahh, det märktes också i butiken att vi fick en hel del nya 
ansikten. Det var jättespännande faktiskt och det jag också tyckte var roligt var vad 
Johnny lyckades göra var att han lyckades lyfta fram möblerna på ett nytt sätt. Det var 
ju inte ett mönster utan han lyfte ju fram möblerna och dess form. Och det känner jag 
personligen att ibland måste man göra det lite oftare för att man tappar bort ibland..., 
för det är så mäktigt att komma in här då det är mycket mönster. Det krävs ett tränat 
öga ibland att ha många mönster samlade. Ibland så ser man kanske inte just hur 
vackra faktiskt möblerna är. Så att det är så mycket. Så det var härligt på det sättet 
tycker jag. ( Jag) Ja, det är kul att det ger så stort genomslag. Jag tror också att, då 
ACNE är så pass stort att det påverkar . - Vi känner verkligen att vi fick en god, ett 
väldigt gott samarbete. 
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(Jag) Kan man säga att detta samarbete ändå är som en slags strategi? 
- Absolut, men det har vi ju gjort genom hela historien, det är ju inget nytt egentligen. 
Men det att just ACNE blev sådant stort genomslag, det kanske beror kanske på 
ACNE som företag. Att de är spännande och stora och att många känner till dom. 
Men det är inte första gången vi bjuder in, för det har vi ju gjort väldigt länge. Vi har 
bjudit in utställare och så. Vi har ju den här ytan som vi kallar för Strandvägsgalleriet 
och där har vi ju..., vad är det, fyra utställningar om året ungefär som förändras dess 
emellan. De står ju inte så länge, de kan stå sex till åtta veckor. Men vi har också det 
vi gör internt; vi har ju duktiga dekoratörer. ( Jag) Det har jag ju märkt! Väldigt 
uppfräschat hela tiden. - Ja det är ju meningen; att butiken ska hela tiden skall vara i 
förvandling, det är väldigt viktigt. De är superduktiga. Det ska vara lite som att 
komma in, lite överraskande, att komma in i en egen magisk värld av ting som Estrid 
uttryckte sig. Alltså att det skall vara föränderligt..., ah det är jätte viktigt. Då har vi 
också tillgång till det här Strandvägsgalleriet, dels det utrymmet vid ingången vid 
möbler; "akvariet" bakom glasdörrarna. Det är också en sådan fredad zon där vi kan 
skapa tittskåp som är lite "vild-n-crazy" *skratt*. Som liksom, nä men, så har man det 
där. (Jag) Det har väl inte varit så länge ni arbetat med konstant förvandling? - Nja, vi 
har alltid haft det, men jag tror att vi har ovanligt skickliga personer som gör det just 
nu. Så det är bara att gratulera de som gör det och ta hand om dom. För vi har lyckats 
få det jätte bra. Så det har nog väldigt med det att göra. Ambitionen har nog funnits 
tidigare också, men det har nog..., men sedan har vi lagt lite mer resurser på det nu 
också. Vi har lagt resurserna lite annorlunda. 
 
Fråga 4 
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
Åh, den är så ljus! Det är vår! *skratt*. (Jag) Ja precis, det är vår! Men om man tänker 
på konjunktur, konkurrens... 
Alltså vi, det kokar ju mycket i företaget och det händer mycket och det är så att 
Annika Rost som tillträdde som VD för et och ett halvt år sedan, nä två år sedan, hon 
hade också som uppdrag att internationalisera företaget också att göra en 
organisationsförändring för att möta en expansion. Det har naturligtvis tagit mycket 
energi, i det arbetet har det legat ett byte av affärssystem. Det vi har gjort det gångna 
året har varit otroligt mycket, du vet; bygga om, organisation, implementerat 
affärssystemet och det är oerhört komplext för det är allt inte bara kassan utan hela 
företaget och vi har ju så mycket egen produktion; så många olika varianter. För 
mycket av det vi säljer är ju som "custom made", man beställer j den soffan med det 
tyget. Så det finns oändliga variationer. ( Jag) Det är ju en bra grej.  
Vi har liksom byggt grunden och fundamentet och sen har vi rekryterat en 
markandschef som ska säkerställa den kreativa höjden och det har ju gått bra. Med 
ACNE utställningen och har fortsatt nu med Prinsens utställning. Och det fungerar 
jätte jätte bra. Och sen ska vi bli kompletta inom organisationen, vi ska ha en 
inköpschef på plats också. Men så nu börjar vi väl jobba, vad ska jag säga, nu 
försöker vi också liksom sjösätta en varumärkesstrategi och jobba med det. Vi håller 
på med ett arbete med en ny e-handel, en web-shop. Och det är ju som att öppna en 
helt ny butik och parallellt med den här varumärkesstrategin, för den måste man ju ha 
om man ska öppna en ny butik. Ehh, och vi har ett oerhört tryck utifrån och..., alltså 
jag är väldigt, det är mycket som talar för att vi har en god framtid. Det som gör det är 
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dels vårt hantverk tror jag, att det är intresset för vårt varumärke runt omkring, men 
dels vårt hantverk; liksom att det här görs av personer..., alltså man har tröttnat på 
lyxkonsumtion, och det här är inte lyxkonsumtion utan det här är en investering att 
köpa en möbel här. DU kan sälja på andra hands marknaden, den går i generationer, 
den går i arv. Det är en människa som stått i många timmar och gjort den här by hand. 
Det är de här bitarna vi vill lyfta fram väldigt mycket. Det kommer ju bli så; ska man 
handla överhuvudtaget i framtiden kanske man tänker mer på vad det är man handlar. 
Det är inte försvarligt att köpa ett par brallor för 99 kronor för det går inte att 
producera ett par brallor för 99 kronor eller liksom..., ja utan att ifrågasätta mänskiga 
rättigheter så där va. Alltså det är lite sådana aspekter som jag tror att det ligger 
mycket i tiden för oss. Så om vi lyckas lyfta fram det och framförallt vår ägar bild; att 
vårt överskott är ingen enskild person som blir rikare och rikare utan pengarna går in i 
stiftelsen som genererar pengar till karolinska institutet genforskning, 
cancerforskning, Uppsala universitet, vi ger stipendier till formgivare och designers. 
Som det står i stadgarna man ska vara svensk heminredningsproduktion.  Alltså, 
pengarna går tillbaka till någonting positivt, något bra, något hållbart, hållbarhet är ju 
liksom en av våra värde nycklar. Och det tror jag kommer bli viktigare och viktigare 
framförallt i den yngre generationen. Man liksom accepterar inte, man vill veta, det 
ska vara transparents i företaget, man ska veta vart produkterna kommer ifrån och 
man ska ha koll och... ja. Det får gärna kosta, men det får inte vara "dyrt". Med det 
budskapet och att kunna ge en god kunskap, god service alltså hela den biten jobbar vi 
också med, för vi måste ju också..., vi är ju ett serviceföretag inom detaljhandeln... Vi 
måste ju också vara ute på den banan. Det är ju också en utmaning. Att vara, att jobba 
mycket med det här med det här på säljsidan..., att jobba mer pro-aktivt. Mer ta över 
kontrollen över processerna än att arbeta re-aktivt. Det går så bra att vi får mer att 
göra hela tiden. Nu när långkonjunkturen kommer....alltså det är faran då när 
lågkonjunkturen kommer att man vet inte vet, man står handfallen för man inte har 
jobbat pro-aktivt. Så att bland annat, vi har ju tre inredare som jobbar med projekt 
sådär...det kommer säkert hända något där. Vi måste liksom förbereda oss här nu; hur 
skapar vi kontakter, hur går vi ut och liksom får nya kunder.. Och det har ännu liksom 
inte behövts *skratt*, och det är tacksamt och bra men det är också viktigt att ta över 
rodret och ha den kunskapen och det är en utmaning för oss. Speciellt för många som 
jobbat här länge som inte riktigt är vana vid det....men lyckas vi med det och liksom 
få ut vårat budskap med det här så kommer det gå jättebra. Bara vi lyckas hålla den 
här balansen. 
(Jag) Ja det låter ju väldigt vettigt. - Ja, alltså det är en spännande framtid för Svenskt 
Tenn faktiskt. Det är en hel del kvar att göra innan vi når våra mål, så är det 
verkligen..., på många plan. Just det att vi har väldigt mycket på gång som funkar bra. 
(Jag) Det är så det ska vara, det ska hända lite saker! - Ja, absolut! Sen är det inte 
alltid så lätt att ändra och förändra ett företags struktur, där du har ett gammalt företag 
där många jobbat länge. Där många har sin själ i företaget. Det har varit rätt 
smärtsamt tror jag för många, den här förändringen, att kanske inte vara del i alla 
processer längre utan helt plötsligt har man bara den här i biten. Att vända det till att 
se utmaningen i att; nu kan du bli riktigt vass på det här istället för att vara halvbra på 
lite av varje. Nu kan du bli riktigt bra istället. Det är lite svårt.  Och sen att vi har flera 
kreativa människor och det gäller att kunna ta vara på den kreativitien men på ett 
konstruktivt sätt så att inte alla går runt och är kreativa på sitt håll; förstår du vad jag 
menar, alltså att det inte blir skadligt liksom att det fattas beslut här och där... Det är 
också utmaningar som man har. Men utan att döda den här fantastiska kraften som 
finns för det är så mycket idéer och kunskap i företaget. Det är oerhört hög 
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utbildningsnivå, speciellt på försäljarna som säljkåren. Många har gått någon 
säljutbildning. (Jag) Alltså för försäljning då? - Nej det kan vara alla möjliga, nej inte 
försäljning dessvärre..., det är ju en...men nu har vi börjat få in lite mer 
försäljningsdriv, för det har ju varit en baksida med att man varit mer ett kultur 
företag än ett kommersiellt bolag. Och det gör ju varsamt, men hur man säljer, att 
man gör det på ett ansvarsfullt sätt. Men för mig finns det liksom inga motreaktioner, 
men vi har ju många som utbildat sig i konsthistoria eller designhistoria eller.... ah. 
Vad har vi..., vi har alla möjliga som jobbat inom service branschen, flyget...osv. 
(Jag) Ja, det är ju väsentligt att ha personer som har en serviceinriktad bakgrund. - 
Ja verkligen, så det jobbar vi med. Det är ett hårt uppdrag, det är tufft. Vi har nyligen 
gjort en kundundersökning. Vi fick väldigt höga betyg på vårt kundbemötande när 
man väl har fått kontakten. men lite lägre, alltså där är vår utmaning, att vara mer....att 
hälsa på personer, när kunderna kommer in, att våga gå fram och säga att man finns 
här så där. Där var det väl lite lägre, så det den stora utmaningen just nu för just 
butiken. Men sen är ju service; det är ju service rakt igenom företaget. Jag menar 
inköparen ska serva med produkter och ja...det är alla delar. Man måste ha intern 
service också.  
(Jag) Jag tänkte på, ni verkar ha stor ruljans på personal. Ofta ser man nya ansikten. 
- Jaså...nä, däremot har vi ju rätt stor personal stab och eftersom hela företaget ligger 
här alltså där sitter inköp, marknad sitter där, jag sitter där borta med ekonomi och där 
sitter jag med försäljning också. Våra inredare sitter här. Man tar ju emot besök i 
butiken idag Vi ska bygga om kontoret här nu, och då kommer det bli en reception så 
man kommer inte in via butiken, så att nu är det ju så att alla är ju nere i butiken 
väldigt mycket. Så det kan ju vara en del i det hela plus att jag menar 
butikspersonalen, de är ändå tolv till femton personer som jobbar under en heldag. 
Dels är lokalerna rätt så... Men det är säkert tio heltidare, det är det. Lördagar är det ju 
fler. (Jag) Men det är ju bra att det finns service! - Ja, alltså för att helt plötsligt 
kommer det in någon och du kan stå en halvtimma timma med en kund och det är 
klart ska du köpa möbler för hundratusen kronor kanske du vill ha lite tid och 
uppmärksamhet. Det är ju det här också..., man måste tänka på det också det att när 
någon kommer in så måste man tänka på att det är många som kan sparat länge, flera 
år, för att köpa det här skåpet för fyrtiotusen... Att vi visar det respekt, alltså att man 
inte tappar respekten för sina produkter...alltså då ska man göra det till en köp 
upplevelse. Sånt där diskuterar vi mycket; hur gör man det osv.  
(Jag) Ja det är klart, man vill väl ha lite extra uppmärksamhet eller något... - Ja eller 
hur! Det skulle jag vilja! Om jag köpte ett skåp för fyrtiotusen skulle jag vilja ha lite 
uppvaktning. För en vanlig människa är det väldigt mycket pengar att investera i en 
möbel. Det är liksom få som kan gå runt och peka utan att tycka att det är en stor 
grej...! En annan utmaning jag tänker på också är ju det här med, våra inrednings- 
filosofier, alltså det finns ju..., att signalera det, jag har förstått det att det inte är 
många som känner till att vi har inredare. Och om de känner till det så tror de att våra 
inredare bara använder våra produkter men så är det inte. Utan dom, tvärtom, i vår 
inrednings filosofie ingår att man ska blanda gammalt nytt, billigt, dyrt...,osv. Alltså 
våra inredare kan andrahandsmarknaden, konstmarknaden, dom kan antikmarknaden, 
och dom kan liksom, ah, de plockar ju in italienska lampor och.. alltså för att skapa 
den här mixen, den här blandningen. Många tror ju att det ska se så här, du vet, 
svenskt tennigt ut, perfekt. Det är mycket mer crazy än så *skratt*. (Jag) Jag såg ju 
det där i...Strandvägsgalleriet, bumlingen. - Ja just det, precis! Det är ju Ateljé 
Lyktan.... 
Slut. 
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          Bilaga 1.3 
SWEDESE - Transkribering  

 
Intervjuns tidsspann: 22.01 minuter 
Tidpunkt för intervjun: 2009-04-28 
Resondent: Mats Weldes, ansvarig för Stockholmsregionen 
Transkriberingen utförd av: Nils Klockhoff  
 
Fråga 1 
 
Vilken betydelse tror du själva varumärket - SWEDESE, har för produkterna ni 
säljer? 
 
- Man ska få en känsla av hög kvalité, man ska få en känsla av att det här är en bra 
formgivning eller rättare sagt det skall man ju se att det är bra formgivning, som man 
också skall uppskatta. Dessutom ska de förmedla att de är bra användbara möbler, 
komfortabla möbler. Så att vi vill att de ska båda den här traditionen som funnits i 
företaget sedan 1945 då det grundades samtidigt som det ska vara ett företaget som 
känns som om vi är på väg framåt inte bara vid den punkten vi är nu utan vi ska vara 
in i framtiden också. 
 
(Jag) Om du tänker tillbaks på hur kundgruppen varit med åren, har den förändrats 
något? 
 
- Ja det har den, absolut. Den har varit rätt traditionell i med att Swedese tidigare stod 
med ett ben då i möbler för offentlig miljö med mycket möbler för omsorgsmiljöer 
var det en period också. Vi hade en ägare som tillverkade mycket omsorgsmöbler. 
Tittar vi då ute i ledet med konsumenter så var det i stort sett de enda produkterna 
Lamino fåtöljer och det var rätt traditionell möbelhandel. Men allteftersom vi då har 
tagit fram nya produkter; vi har ju då Libri hyllan här, Tree, vi har Happy fåtöljerna, 
vi har gjort ett antal nya bord; flower, breeze osv. så har vi förändrat kundgruppen 
skulle jag vilja säga, eller kundgruppen har kommit att förändrats till en väldigt 
designintresserad medveten rätt ung publik.  
 
Fråga 2 
 
Har ni en specifik utarbetad strategi ni följer för att saluföra ert varumärke? 
 
- Hmm..., svårt att säga. Eller jo strategin är ju naturligtvis att vara med i rätt media, 
att synas. Vi har ju för butiken använt oss av annonser på Tv sidorna i SVD bland 
annat. Sedan har vi annonserat med image annonser regelbundet i Dagens Industri, 
Weekend bilagorna. Just nu har vi en period vi inte gör det, utan vi har gjort så för att 
lägga en stor del i inredningstidningar så att vi lägger mycket kontinuerligt i Elle 
Interiör, Residence och Arkitektur. Och det är en strategi; att vi skall synas på rätt 
ställe nå rätt målgrupp eller målgrupper som dels har råd för att vi ligger ju ändå lite 
över medelklasspris och dels är påverkare. 
 
 
 
(Jag) Du pratade också lite grann innan om offentliga miljöer, att ni syns kanske 
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mycket runt om i Sverige; hur ser det ut utanför Sverige? 
 
- Främst Norden, alltså Sverige och Norden är ju våra stora marknader. Därutöver har 
vi ju en ökande export men den är fortfarande…, jämfört med då de här 
närmarknaderna så är det fortfarande en relativt blygsam export.  
 
Fråga 3 
 
Hur arbetar ni aktivt för att möta konkurrensen från andra aktörer på 
marknaden? 
 
Vi jobbar egentligen rätt mycket utifrån våra egna tyckanden; tycker vi att en sak är 
bra så jobbar vi med det. Vi ser inte att om vi tar Lamino fåtöljen några andra 
leverantörer som gör snarliknande produkter så måste vi möta den. Om man är ute 
efter en fåtölj, fårskinnsklädd, så finns det flera, det finns åtminstone tre-fyra stycken 
som är relativt likvärdiga kvalitetsmässigt och prismässigt också. Men vi har aldrig 
haft någon strategi för att möta dom genom att göra några priskampanjer, att 
annonsera för att möta dom utan vi arbetar efter vår egen plan där också. Tittar man 
på contract sidan på offentliga miljöer så är det så att vi jobbar för att försöka ta 
marknadsandelar helt enkelt, vara bra på det vi gör.  
 
(Jag) Har ni någon internet butik? 
- Nej, ingenting sånt, ingenting. Inte egen i vare fall, det säljs ju på det sättet, men 
inget eget. Och inga planer på det heller. 
 
(Jag) Samarbete med andra företag/leverantörer 
- En del har vi gjort i samman med mässor, men ingenting annat. 
 
Fråga 4 
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
- Vi ser faktiskt positivt på den, vi har bra fart fortfarande. Nu vet vi ju inte om vi är i 
botten eller om vi ska vidare men det kommer ju att dröja ett tag innan det börjar gå 
uppåt igen det gör det ju. Men än så länge har det gått rätt bra. På hemsidan så är det 
ju långsammare, det märker vi ju att marknaden har ju fått stryk och det har ju 
naturligtvis delvis drabbat oss också. Men annars så ser vi positivt på det, vi är ett 
företag som har en rätt stark ekonomi vi är solida, vi tror att vi ska kunna ta 
marknadsandelar just för att det kommer gå sämre för andra. Eller för att andra 
företag inte har råd att synas, så tror jag att vi kommer att kunna ta en del 
marknadsandelar. Vi är rätt så säkra på att vi kommer att rida ut en lågkonjunktur 
också. Så vi ser framtiden som rätt positiv...! Det finns ingen anledning att linda in 
det, utan vi ser det som rätt hoppfullt, att vi ska klara det här. *skratt* (Jag) Ja man 
kanske måste tänka så!  
- Ja för det är ju alltid så naturligtvis att det finns många andra som har små bra 
produkter, samtidigt som dom kanske inte har råd, och har vi råd och samma bra 
produkt så kanske vi klarar oss bättre helt enkelt. Så jag tror att det här kan vara ett 
bra tillfälle för ett företag med en målmedveten satsning och med en ekonomi att 
kunna ta marknadsandelar. Och saken är ju den att vi fortfarande är rätt små, vi 
omsatte hundrafemtiofyramiljoner förra året, vi gjorde ungefär samma siffror året 
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innan. Vi hamnade nästan på samma summa då med. Och därför så, kan vi säga att vi 
inte är större att några projekt till kan ju göra att man är uppe i 160 eller 170 miljoner, 
det krävs inte så mycket till för att vi ska öka siffrorna procentuellt sett rätt mycket i 
vare fall. Sen finns det naturligtvis där någonstans en psykologisk gräns, 200 miljoner 
ligger väl den vid någonstans. Och kommer vi upp i den, då är vi på väg i nästa steg 
och det kommer påverka hela organisationen på det sätt att man då börjar tro på 300 
som nästa steg, så att steget från 150 till 200 blir då psykologiskt sett lika stort som 
steget från 200 till 300 miljoner....Så att då kan man sätta nästa mål lite högre. Det är 
ju det man måste göra. 
 
Slut. 
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Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader: 0 0 0 0 
Res. f. disp: 143 539 89 72 
Boksluts. disp: 37 136 23 19 
Skatter: 31 114 34 16 
ÅRETS RESULTAT: 74 289 32 38 
 
 
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 
Bokslutsperiod: 200705-200804 200605-200704 200505-200604 200405-200504 
Likvida medel: 7 208 15 521 
Kundford: 283 399 393 194 
Varulager: 2860 2758 2578 2584 
Övr. oms. tillg: 294 235 116 213 
Sum. oms. tillg: 3444 3599 3102 3511 
Spärrkonto:     
Mask. o. inv: 235 237 262 246 
Sum. anl. tillg.: 235 237 289 313 
 
 
BALANSRÄKNING SKULDER 
Bokslutsperiod: 200705-200804 200605-200704 200505-200604 200405-200504 
Leverantörsskulder: 773 1026 581 698 
Summa kortfristiga 
skulder: 1521 1789 1231 2258 
Summa långfristiga 
skulder: 0 0 539 0 
Obeskattade reserver: 233 196 60 36 
Aktiekapital: 237 237 237 237 
Övrigt bunden kapital: 48 48 48 48 
Obunden eget kapital: 1640 1565 1277 1245 
Summa eget kapital: 1925 1850 1562 1530 
Summa skulder och eget 
kapital: 3679 3836 3391 3824 
 
 
NYCKELTAL 
Bokslutsperiod: 200705-200804 200605-200704 200505-200604 200405-200504 
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Res före avskrivningar 
(% av oms): 1.48 5.08 1.99 2.02 
Nettoresultat (% av 
oms): 1.12 4.38 0.89 0.75 
Vinstmarginal (%): 1.26 4.65 1.36 1.38 
Omsättning/anställd 
(tkr): 3193.75 3077.50 2503.75 2392.25 
Soliditet (%): 56.88 51.91 47.34 40.69 
Kassalikviditet (%): 38.40 47.01 42.57 41.05 
Kassaflöde från rörelsen 
(tkr): -170.00 730.00 -1003.00 1271.00 
Avkastning på eget 
kapital (%): 6.83 27.07 5.54 4.63 
Avkastning på totalt 
kapital (%): 4.38 14.94 4.01 3.45 
Lönekostnad/anställd 
(tkr): 392.00 335.50 308.50 281.25 
Res. f. disp. o skatt/anst 
(tkr): 3679 3836 3391 3824 
Omsättningsförändring 
(%): 3.78 22.92 4.66 9.27 
Föränd. sum. tillg. (%): -4.09 13.12 -11.32 3.88 
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Svenskt Tenn AB         Bilaga 2.2 
Orgnr: 556032-0375 
 
Box 5478 
11484 STOCKHOLM 
 
Telefon: 08-6701600 
 
Reg.datum: 1933-04-18 
Kommun: Stockholm 
Län: Stockholms län 
 
 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 
Bokslutsperiod: 200609-200708 200509-200608 200409-200508 200309-200408 
Antal anställda: 40 41 37 35 
Omsättning (tkr): 94615 80880 74721 64630 
Omsättningsför. (%): 16.98 8.24 15.61 1.10 
Res. e. fin.netto (tkr): 13698 6749 5215 4259 
Summa tillgångar(tkr): 68696 57962 51162 46245 
Soliditet (%): 68.93 66.97 71.67 73.14 
 
 
VERKSAMHET 
47591 Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 
47593 Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 
47594 Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar 
 
 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 
Exekutiva befattningar 
Eva Annika Rost (f. 1957), Extern VD 
 
Styrelse och andra övervakande befattningar 
Karl Anders Wall (f. 1931), Ordinarie ledamot 
Karl Anders Wall (f. 1931), Styrelseordförande 
Åsa Margareta Bonnier (f. 1969), Ordinarie ledamot, Bosatt utomlands inom EES 
Lars Göran Carlson (f. 1957), Ordinarie ledamot, Bosatt i land utanför EES 
Kersti Charlotta Sandin Bülow (f. 1950), Ordinarie ledamot 
Jan-Erik Wikström (f. 1932), Ordinarie ledamot 
 
Tillsynsbefattningar 
Ernst & Young Aktiebolag, Revisor 
Tom Björklund (f. 1950), Revisor 
 
 
FIRMATECKNARE 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas två i förening av 
ledamöterna 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 
 
 
BOLAGSORDNING 
Bolaget skall idka handelsrörelse, företrädesvis med möbler, texti- 
lier och annan utrustning för inredning av hem och andra lokaler, 
och utöva därmed förenlig verksamhet.
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RESULTATRÄKNING 
Bokslutsperiod: 200609-200708 200509-200608 200409-200508 200309-200408 
Omsättning: 94615 80880 74721 64630 
Löner och ersättningar: 16535 13703 12316 11132 
Res. f. avskrivningar: 14098 7142 5242 4125 
Avskrivningar: 1317 763 389 306 
Res. e. avskrivningar: 12781 6379 4853 3819 
Finansiella intäkter: 919 387 380 460 
Finansiella kostnader: 2 17 18 20 
Res. e. finansnetto: 13698 6749 5215 4259 
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader: 0 0 0 0 
Res. f. disp: 13698 6749 5215 4259 
Boksluts. disp: 1740 1504 106 799 
Skatter: 2673 2176 1347 1007 
ÅRETS RESULTAT: 9285 3069 3762 2453 
 
 
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 
Bokslutsperiod: 200609-200708 200509-200608 200409-200508 200309-200408 
Likvida medel: 20117 12323 9828 7665 
Kundford: 3150 2989 1919 2300 
Varulager: 22050 20266 20307 18354 
Övr. oms. tillg: 18040 17143 14228 13931 
Sum. oms. tillg: 63357 52721 46282 42250 
Spärrkonto:     
Mask. o. inv: 4063 3647 3715 3194 
Sum. anl. tillg.: 5339 5241 4880 3995 
 
 
BALANSRÄKNING SKULDER 
Bokslutsperiod: 200609-200708 200509-200608 200409-200508 200309-200408 
Leverantörsskulder: 5299 4094 3380 3018 
Summa kortfristiga 
skulder: 17995 16286 11889 9832 
Summa långfristiga 
skulder: 0 0 170 185 
Obeskattade reserver: 11949 10209 8705 8591 
Aktiekapital: 10000 10000 10000 10000 
Övrigt bunden kapital: 2000 2000 2000 2000 
Obunden eget kapital: 26752 19467 18398 15637 
Summa eget kapital: 38752 31467 30398 27637 
Summa skulder och eget 
kapital: 68696 57962 51162 46245 
 
 
NYCKELTAL 
Bokslutsperiod: 200609-200708 200509-200608 200409-200508 200309-200408 
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Res före avskrivningar 
(% av oms): 14.90 8.83 7.02 6.38 
Nettoresultat (% av 
oms): 14.48 8.34 6.98 6.59 
Vinstmarginal (%): 14.48 8.37 7.00 6.62 
Omsättning/anställd 
(tkr): 2365.38 1972.68 2019.49 1846.57 
Soliditet (%): 68.93 66.97 71.67 73.14 
Kassalikviditet (%): 229.55 199.28 218.48 243.04 
Kassaflöde från rörelsen 
(tkr): 11209.00 5789.00 4445.00 2755.00 
Avkastning på eget 
kapital (%): 28.93 17.39 14.22 12.59 
Avkastning på totalt 
kapital (%): 19.94 11.67 10.23 9.25 
Lönekostnad/anställd 
(tkr): 413.38 334.22 332.86 318.06 
Res. f. disp. o skatt/anst 
(tkr): 68696 57962 51162 46245 
Omsättningsförändring 
(%): 16.98 8.24 15.61 1.10 
Föränd. sum. tillg. (%): 18.52 13.29 10.63 9.74 
 
 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 
Kjell och Märta Beijers Stiftelse, 8020065515, Koncernmoder 
Svenskt Tenn Collection AB, 5565925889, Dotter, Andel: 100 
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Swedese Möbler AB         Bilaga 2.3 
Orgnr: 556280-1323 
 
Box 156 
56723 VAGGERYD 
 
Telefon: 0393-79700 
 
Reg.datum: 1986-08-07 
Kommun: Vaggeryd 
Län: Jönköpings län 
 
 
ANMÄRKNING 
Fusion - Fusion pågår 20040621 
 
 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 
Bokslutsperiod: 200801-200812 200701-200712 200601-200612 200501-200512 
Antal anställda: 105 97 84 51 
Omsättning (tkr): 153283 153247 131645 80101 
Omsättningsför. (%): 0.02 16.41 64.35 13.08 
Res. e. fin.netto (tkr): 17033 17010 14025 9560 
Summa tillgångar(tkr): 63066 60754 51961 37313 
Soliditet (%): 52.09 46.14 46.07 52.54 
 
 
VERKSAMHET 
31090 Tillverkning av andra möbler 
47591 Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 
 
 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 
Exekutiva befattningar 
Lars Peter Jiseborn (f. 1958), VD 
 
Styrelse och andra övervakande befattningar 
Lars Peter Jiseborn (f. 1958), Ordinarie ledamot 
Klas Gösta Gunnar Litzén (f. 1959), Ordinarie ledamot 
Klas Gösta Gunnar Litzén (f. 1959), Styrelseordförande 
Sten Ingmar Andersson (f. 1958), Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant 
Anna Therése Alfsdotter Johansson (f. 1971), Ordinarie ledamot 
Kerstin Elisabeth Johansson (f. 1949), Ordinarie ledamot 
Nils Anders Peter Thorsson (f. 1963), Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant 
Lars Niklas Wolfhagen (f. 1973), Ordinarie ledamot 
Linda Christina Alfsd:r Johansson (f. 1968), Suppleant 
 
Tillsynsbefattningar 
Mats Bengt Anders Nilsson (f. 1967), Revisor 
 
 
TIDIGARE NAMN 
Aktiebolaget Clemback 247, Registreringsdatum: 1986-08-07 
 
 
FIRMATECKNARE 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas två i förening av 
ledamöterna 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 
 
 
BOLAGSORDNING 
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av möbler, 
samt därmed förenlig verksamhet. 
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RESULTATRÄKNING 
Bokslutsperiod: 200801-200812 200701-200712 200601-200612 200501-200512 
Omsättning: 153283 153247 131645 80101 
Löner och ersättningar: 30451 29617 24965 15025 
Res. f. avskrivningar: 18069 17957 14943 10423 
Avskrivningar: 1290 961 920 794 
Res. e. avskrivningar: 16779 16996 14023 9629 
Finansiella intäkter: 370 163 124 25 
Finansiella kostnader: 116 149 122 94 
Res. e. finansnetto: 17033 17010 14025 9560 
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader: 0 0 0 0 
Res. f. disp: 17033 17010 14025 9560 
Boksluts. disp: 3180 3821 2967 2025 
Skatter: 4084 3836 3211 2185 
ÅRETS RESULTAT: 9769 9353 7847 5350 
 
 
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 
Bokslutsperiod: 200801-200812 200701-200712 200601-200612 200501-200512 
Likvida medel: 8011 6292 9228 4678 
Kundford: 17433 26652 18207 7974 
Varulager: 18428 16950 16178 10079 
Övr. oms. tillg: 1901 1240 761 3397 
Sum. oms. tillg: 45773 51134 44374 26127 
Spärrkonto:     
Mask. o. inv: 4937 4370 1933 1762 
Sum. anl. tillg.: 17293 9620 7587 11185 
 
 
BALANSRÄKNING SKULDER 
Bokslutsperiod: 200801-200812 200701-200712 200601-200612 200501-200512 
Leverantörsskulder: 7681 7257 5493 3904 
Summa kortfristiga 
skulder: 24332 26868 22916 12972 
Summa långfristiga 
skulder: 729 1589 1910 2406 
Obeskattade reserver: 18410 15231 11409 8326 
Aktiekapital: 5600 5600 5600 5600 
Övrigt bunden kapital: 1120 1120 1120 1120 
Obunden eget kapital: 12875 10346 9006 6889 
Summa eget kapital: 19595 17066 15726 13609 
Summa skulder och eget 
kapital: 63066 60754 51961 37313 
 
 
NYCKELTAL 
Bokslutsperiod: 200801-200812 200701-200712 200601-200612 200501-200512 
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Res före avskrivningar 
(% av oms): 11.79 11.72 11.35 13.01 
Nettoresultat (% av 
oms): 11.11 11.10 10.65 11.93 
Vinstmarginal (%): 11.19 11.20 10.75 12.05 
Omsättning/anställd 
(tkr): 1459.84 1579.87 1567.20 1570.61 
Soliditet (%): 52.09 46.14 46.07 52.54 
Kassalikviditet (%): 112.38 127.23 123.04 123.71 
Kassaflöde från rörelsen 
(tkr): 18783.00 8391.00 7982.00 10013.00 
Avkastning på eget 
kapital (%): 51.85 60.68 58.58 48.77 
Avkastning på totalt 
kapital (%): 27.19 28.24 27.23 25.87 
Lönekostnad/anställd 
(tkr): 290.01 305.33 297.20 294.61 
Res. f. disp. o skatt/anst 
(tkr): 63066 60754 51961 37313 
Omsättningsförändring 
(%): 0.02 16.41 64.35 13.08 
Föränd. sum. tillg. (%): 3.81 16.92 39.26 15.48 
 
 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 
Swedese Holding AB, 5565727590, Koncernmoder 
 

 
     
 
 


