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Sammanfattning 
 
Mönsterformgivare på den svenska marknaden verkar i en växande bransch som är svår att slå 
sig in och särskilja sig på. Många arbetar även som egenföretagare vilket innebär att individens 
personlighet till stor del påverkar hur varumärket uppfattas. En möjlighet att stärka eller 
marknadsföra sitt varumärke är genom storytelling, där sanna historier används för att spegla 
företagets kultur och värderingar, vilket kan bidra till en unik position på marknaden. Det finns 
sedan tidigare forskning som visar hur storytelling kan användas för att bygga ett varumärke och 
som marknadsföringsstrategi. Dock har inga studier inom storytelling som riktar sig mot 
egenföretagare, mönsterformgivare eller den svenska marknaden identifierats. Därför ämnar 
denna studie att undersöka hur egenföretagande mönsterformgivare på den svenska marknaden 
kan använda storytelling för att bygga sitt varumärke. 
 
Studiens empiri redogör hur storytelling kan användas vid uppbyggnad av ett varumärke och 
berör teorier uppdelade i tre huvudområden där hitta historier handlar om varumärkets identitet, 
anpassa historier om positionering och varumärkets mening samt använd historier som tar upp 
teorier om marknadsföring och kommunikation. Utifrån dessa teorier och insamlad data med 
fallstudieansats, där tre framgångsrika och etablerade formgivare på den svenska marknaden 
intervjuats med fokus på uppbyggnaden av deras varumärken, analyserades materialet för att 
besvara studiens syfte.  
 
Resultatet visar att egenföretagande mönsterformgivares personlighet, bakgrund och värderingar 
är de främsta delarna som utgör varumärkets identitet, eftersom en stor del av privatlivet 
sammanlänkas med varumärket. Det är även utifrån dessa delar historier kan hittas och användas 
genom storytelling. Historierna kommuniceras omedvetet genom mönsterformgivares stil, vilket 
även är den faktor som särskiljer dem från varandra om den uppfattas unik. Utifrån stilen borde 
därefter mönster skapas och genom dem kan storytelling sedan användas, både utifrån 
varumärkets identitet eller från intuition. Historierna kommuniceras därefter i marknadsföringen 
av varumärket för att nå kunderna eller genom att låta dem tala för sig själva genom mönstren. 
Kommunikationen i marknadsföringen sker främst genom ethos och pathos på Instagram, 
Facebook, hemsidan, PR eller andra medier och signalerar olika budskap utifrån varumärkets 
identitet beroende på vald medieplattform.  
  



 

Abstract 
 
 
Pattern designers on the Swedish market operate in a growing industry that makes it difficult for 
them to succeed and distinguish themselves amongst others. A lot of them are self-employed, 
which means that the pattern designers personality have a large affect on how the brand is 
perceived. An opportunity to enhance or promote their brand is through storytelling, which 
through true stories that reflect the company's culture and values, can contribute to an unique 
position on the market. Research showing how storytelling can be used to build a brand or as a 
marketing strategy exist, although no studies have been found about storytelling on the Swedish 
market or with the target of self-employees or pattern designers. Therefore this study intends to 
examine how self-employment pattern designer on the Swedish market can use storytelling to 
build their brand. 
 
In the case study data has been collected from interviews with three successful and established 
designers on the Swedish market with focus on how they build their brands. The study explains 
how storytelling can be used to build a brand and theories concerning three main areas: finding 
the stories (brand identity), adapting the stories (positioning and the brand meaning) and using 
the stories (marketing and communication). Based on these theories and the collected data the 
material was analysed in order to answer the study's purpose. 
 
The results show that self-employed pattern designer’s personality, background and values are 
the main elements that define the brand identity, since a great deal of the pattern designer’s 
private life is linked with the brand. Stories can also be found in these parts and used as 
storytelling. The stories are unintended communicated through the pattern designer’s style. Their 
unique style is also what distinguishes them from others. Based on the style, patterns should be 
created and through them storytelling can be used, either from the brand’s identity or from 
intuition. The stories are communicated by marketing or through the patterns where the stories 
can speak for themselves. The marketing primarily communicates through ethos and pathos on 
Instagram, Facebook, websites and public relations and has different meaning based on the brand 
identity depending on the selected media platform. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
 
I alla tider har berättelser använts för att sprida budskap eller föra vidare kunskap. Detta grundar 
sig i att stammar behövde bygga upp ett starkt rykte och föra vidare sin kunskap i framtida 
generationer. I dagens samhälle kan detta jämföras med personer eller företag som använder 
marknadsföringsstrategin “storytelling” för att stärka eller marknadsföra sitt varumärke, sälja en 
produkt eller skapa en känsla av tillhörighet och förståelse hos sina kunder. Under de senaste 
åren har begreppet blivit mer utbrett och fler företag ser nyttan med att kommunicera varumärket 
genom att strategisk använda storytelling. (Webbgaraget, 2013; Heijbel, 2005; Heijbel, 2014a; 
Ögren Wagner, 2011)  
 
Mönsterformgivare är en yrkeskategori där många arbetar som egenföretagare vilket innebär att 
individens personlighet bakom företaget påverkar dess varumärke och hur det kommuniceras till 
sina kunder (Zervant, 2014). Mönsterformgivare på den svenska marknaden verkar även i en 
växande bransch som är svår att slå sig in och överleva på, vilket gör det extra viktigt att särskilja 
sitt varumärke (Arbetsförmedlingen, 2014a; Arbetsförmedlingen, 2014b). Mönster utgör ingen 
fysisk produkt eller tjänst och alla formgivare har samma erbjudande i olika utföranden, men 
med hjälp av storytelling kan ett varumärke bli unikt trots att dess produkter eller tjänster inte är 
det (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  
 
Att utnyttja dessa möjligheter kan medföra att formgivarna överlever på marknaden eftersom att 
en unik position är det mest konkurrenshöjande medlet ett företag kan ha. Nystartade företag kan 
exempelvis berätta händelser om produkterna eller om människan bakom varumärket. Med 
berättelser som förtydligar vad varumärket är och står för, kan det differentieras på marknaden 
och uppfattas unikt. (Dennisdotter et al., 2008) 
 
I denna studie kommer begreppet storytelling att innefatta den svenska motsvarigheten till 
“corporate storytelling” som kan beskrivas som ett företag som använder sig av sanna historier 
eller berättelser som speglar företagets kultur och värderingar (Wejlid, 2014). 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
I bakgrunden konstaterades det att marknaden för egenföretagande mönsterformgivare är svår att 
slå sig in och överleva på eftersom det råder hård konkurrens på den växande marknaden. 
Marknadsföringsstrategin storytelling är en stark möjlighet att särskilja sig, men användningen 
av metoden mot mönsterformgivares varumärke är inte sedan tidigare utforskad. Detta gör det 
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relevant att undersöka på vilka sätt storytelling kan användas i uppbyggandet av mönster-
formgivares varumärken. 
 
Vid sökningar på databaserna Scopus och Web of Science har studier funnits kring sökorden 
marketing, personal brand och storytelling. Studier som berör marknadsföring tar upp marknads-
föringsstrategier, som exempelvis 4P-marknadsmixen, men saknar en stark koppling till 
egenföretagares varumärken och deras användning av storytelling. (Constantinides, 2006) 
Studier har dock klargjort att storytelling kan påverka kundernas syn på varumärket och på så vis 
stärka det. Fördelar med storytelling, dess påverkan på ett företag och roll i utformningen av ett 
varumärke, har även tagits upp i olika studier. (Spear & Roper, 2013; Barker & Gower, 2010; 
Marshall & Adamic, 2010; Petrick, 2014; Rossiter & Bellman, 2012; Yang, 2013) Inom de 
studier baserade på de tre huvudsökorden saknas även en tydlig koppling till den svenska 
marknaden.  
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur egenföretagande mönsterformgivare på den 
svenska marknaden kan använda storytelling för att bygga sitt varumärke. 
 

1.4 Disposition  
 
Efter inledningen består rapporten av fem delar som tar upp följande:  
 
Referensram: Referensramen behandlar teorier utifrån tre steg som utgör användandet av 
storytelling för att bygga ett varumärke för att besvara studiens syfte. De tre stegen är hitta 
historierna, anpassa historierna och använd historierna och berör teorier som handlar om ett 
varumärkes identitet, positionering, mening samt marknadsföring och kommunikation. I slutet av 
referensramen presenteras en analysmodell som förklarar hur studiens insamlade data kommer 
analyseras utifrån de teorier som presenteras. Referensramen riktar sig till de personer som inte 
är insatta i ämnet men ändå intresserade av djupare kunskap inom det.  
 
Metod: I detta kapitel redogör och motiveras hur studiens författare gått till väga för att samla in 
data som sedan presenteras i empirin samt vilken typ av metod som används för att göra detta. 
Kapitlet riktar sig mot de som vill genomföra en liknande studie eller på ett metodiskt sätt följa 
författarnas struktur. De som själva vill bedöma studiens trovärdighet kan under delen som rör 
validitet analysera de aspekter som kan ha påverkat studiens resultat. 
 
Empiri: Empirin presenterar den data som samlats in i form av intervjuer och dokumentation. 
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Varje fall presenteras enskilt, sammanställd utifrån rapportens struktur, och kapitlet riktar sig till 
de som är intresserade att få mer information om de formgivare som intervjuats eller vill få en 
detaljerad inblick av det insamlade materialet. 
 
Analys: Detta kapitel analyserar den empiri som samlats in utifrån de teorier som behandlas i 
rapporten. Alla fallen analyseras individuellt och sammanställs i slutet av kapitlet. Analysen 
ligger sedan till grund för de slutsatser som dras och riktar sig främst till de som vill veta mer om 
slutsatsernas ursprung för att göra en egen bedömning om de känns relevanta. Dessa personer 
kan exempelvis vara verksamma inom eller liknande den bransch som berörs i studien.  
 
Avslutning: I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som dragits utifrån det analyserade 
materialet. Slutsatserna svarar på studiens syfte som vidare diskuteras och ligger till grund för de 
rekommendationer och förslag till vidare studier som tas upp. Kapitlet riktar sig mot alla som är 
intresserade att se studiens resultat. Dessa kan exempelvis vara verksamma personer i branschen, 
de som är intresserade av storytelling eller varumärkesuppbyggnad samt de som är intresserade 
att göra vidare studier inom ämnet.  
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2 Referensram  
 
I referensramen redovisas de teorier som ligger till grund för att besvara studiens syfte “att 
undersöka hur egenföretagande mönsterformgivare på den svenska marknaden kan använda 
storytelling för att bygga sitt varumärke”. Teorierna utgår från de delar som bygger på 
storytelling vilka berör varumärkets identitet (där berättelserna kan hittas), positionering och 
varumärkets mening (där berättelserna anpassas) och avslutningsvis marknadsföring och 
kommunikation (där berättelserna används och sprids). Avslutningsvis redovisas den 
analysmodell som förklarar hur studiens insamlade data kommer analyseras utifrån de teorier 
som presenterats. 
 

 

2.1 Storytelling  
 
Storytelling kan användas av företag för att knyta an till sina anställda, visa på varumärkets 
betydelse för både interna och externa intressenter och för att positionera varumärket gentemot 
dess konkurrenter (Roper & Fill, 2012, refererat i Spear et al., 2013). För att undersöka hur ett 
företag använder berättelser bör det först definieras vad som utgör en berättelse (Spear et al., 
2013). En berättelse är enligt Forster (1963, refererat i Spear et al., 2013) en serie relaterade 
historier i logisk och kronologisk ordning. För att bygga ett varumärke bör man reflektera över 
vem man är (Montoya & Vandehey, 2003). Berättelserna bör även betona de attribut som står för 
organisationens anseende (van Riel och Fombrun, 2007, refererade i Spear et al, 2013). För att 
kommunicera företagens berättelser sker detta exempelvis via webbplatser, pressmeddelanden, 
årsredovisningar och tal (Roper & Fill, 2012, refereras i Spear et al., 2013). Vad som tidigare 
nämnts kan liknas, och placeras under Dennisdotter et al:s (2008) tre steg kring användandet av 
storytelling inom ett varumärke. Stegen berör identitet, positionering samt exponering och delas 
in i hitta historierna, anpassa historierna och använd historierna.  
 
Då studien riktar sig mot egenföretagande mönsterformgivare innebär det att varumärket endast 
består av en varumärkesinnehavare. På så vis kan kopplingar till personligt varumärke skapas då 
varumärkesinnehavaren står i centrum och utgår mycket från sig själv (Shepherd, 2005). Det 
personliga varumärket bygger på varumärkesinnehavarens identitet och innefattar med andra ord 
dess personlighet och kompetens. Det involverar även unika egenskaper vilka används för att 
särskiljas från konkurrenter. Att det personliga varumärket framhävs positivt är viktigt då det 
bidrar till andra personers associationer kring det personliga varumärket. För att påverka deras 
uppfattningar och skapa möjligheter ifrån dem ska publiken bli informerad om vem du är, vad du 
göra och vad som gör dig annorlunda eller hur ett värde skapas för målgruppen. (Montoya et 
al., 2003) Clark (2011) beskriver i sin studie hur en person kan återfinna och ta kontroll över sitt 
personliga varumärke, vilket han beskriver utifrån fem steg. Det första steget innefattar 
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personens mål och de färdigheter som krävs för att uppnå målen. Därefter bör personen använda 
sina skiljepunkter och tidigare erfarenheter till sin fördel. En berättelse ska därefter utvecklas. 
Personen bör kommunicera, med fokus på värdet av upplevelserna, dess förflutna och hur det 
passar in idag. Nästa steg är att återinföra sig själv som personligt varumärke, visa på sina 
färdigheter och ta itu med eventuella negativa uppfattningar. I det sista steget exponeras det 
personliga varumärket, vilket bland annat kan ske genom internet. Teorierna för det personliga 
varumärket talar för hur ett varumärke kan byggas utifrån bland annat identitet, positionering och 
exponering och kan på så vis även kopplas till Dennisdotter et al:s (2008) tre indelningar inom 
storytelling, hitta-, anpassa- och använda historierna. Dennisdotter et al:s (2008) teori utgör 
studiens grundstruktur då det både kan liknas vid uppbyggnaden av ett varumärke samt utgår 
från storytelling. 
 

2.2 Hitta historier - Varumärkets identitet 
 
Enligt Dennisdotter et al. (2008) är det viktigt att hitta historier som symboliserar företaget eller 
personen bakom det. Dessa kan med fördel byggas utifrån innehavarens värderingar, egenskaper 
och visioner. Spear and Roper (2013) understryker även vikten av att inkludera företagets 
värderingar, vision samt mission i deras historier.  

Varumärkesidentiteten är en av de mest grundläggande principerna för att bygga ett starkt 
varumärke samt utveckla en relation mellan det och konsumenterna (Keller et al., 2012; Aaker 
2002). Aaker (2002) menar även att identiteten genererar en värdegrund som involverar 
funktionella, emotionella och individuella fördelar. Detta kan jämföras med Keller et al:s (2012) 
teori om att skapa konsumentbaserat varumärkesvärde och syftar till att skapa rätt varumärkes-
identitet, varumärkesmening och betydelse som sedan leder till respons från konsumenterna som 
därefter kan bilda en relation till varumärket. 

Ett varumärkes identitet bör stämma överens med kundernas bild och uppfattning av varumärket, 
även kallat image. Om konsumenternas förväntningar gör detta kan de bilda en relation och bli 
lojala gentemot varumärket vilket stärker det. (Kapferer 2012; Keller et al., 2012; Kotler, 1999). 
Dennisdotter et al. (2008) belyser även vikten av att kärnan stämmer överens med verkligheten 
samt att varumärkets identitet förmedlar rätt budskap om vad det har för värderingar, eftersom 
den första produkten som möter konsumenten är varumärket. 

 
2.2.1 Identitetsprismat  

Kapferer (2012) beskriver ett varumärkets identitet utifrån det så kallade Identitetsprismat (se 
figur 1). Prismat ger en övergripande bild över hur varumärkesägare vill bli uppfattade av 
målgruppen där sändarbilden visar varumärkets identitet och mottagarbilden motsvarar dess 
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image. Det som ska undersökas i denna rapport är delarna som är kopplade till varumärkets 
identitet samt dem varumärkesinnehavaren själv kan kontrollera vid uppbyggnaden av sitt 
varumärke vilket utgör de gråmarkerade delarna i figur 1.  

Den första delen beskriver de fysiska egenskaperna (eng. physical facet) ett varumärke har och 
utgör dess grundstomme. Dessa fungerar som kännetecknen av varumärkets erbjudande i form 
av produkter eller tjänster. Den andra delen utgör varumärkets personlighet som karaktäriserar 
de mänskliga egenskaperna som associeras till varumärket. Dessa kan skapa en samhörighet 
mellan varumärket och konsumenterna vilket kan underlätta relationsskapandet mellan dem. 
Varumärkets fysiska egenskaper och personlighet är de delar som varumärkesinnehavaren själv 
kontrollerar, men varumärkets kultur återspeglar värderingar och bakgrund, vilket även till viss 
del kan styras av varumärkesinnehavaren. (Kapferer, 2012) 

 

 
 
Figur 1 - Identitetsprismat (Kapferer, 2012, s.158, egen översättning) 
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2.2.2 Kärnvärden 
 
För att skapa en konkurrenskraftig profil på marknaden krävs det att ha förståelse över företagets 
värderingar samt uttrycka dem för att differentiera företaget. I en bransch där likartade produkter 
och tjänster ökar är företagets grundvärderingar den viktigaste faktorn som formar varumärkets 
identitet samt särskiljer det mot konkurrenterna. (Dennisdotter et al., 2008)  
 
Ett varumärkes kärnvärden (eng. brand mantra) karaktäriserar de tre till fem ordfraser som 
beskriver vad varumärket representerar samt dess själ och löfte till konsumenterna. Syftet med 
dessa är att ge företaget tydliga riktlinjer över exempelvis hur kampanjer ska utformas, vilka 
produkter som ska skapas och på vilka platser samt hur varumärket ska exponeras eller säljas. 
Kärnvärdena ska även bidra till att ge ett enhetligt intryck av de viktigaste delarna av varumärket 
vilka framstår som mest minnesvärda. (Keller et al., 2012) 
 
Kärnvärdena kan tas fram utifrån varumärkets kärnassociationer (eng. core brand associations) 
som beskriver de fem till tio viktigaste aspekterna som presenterar ett varumärkes attribut och 
fördelar samt kan i sin tur ligga till grund för hela varumärkes- och positioneringsstrategin 
(Keller et al., 2012). Dessa kan liknas vid de värderingar Dennisdotter et al. (2008) beskriver 
som sex till tio sanna och tydligt beskrivna ord framtagna av företaget och består av en blandning 
av riktiga kärnvärden, önskningar, floskler och värderingar som är branschpraxis. Dock menar 
Keller et al. (2012) att kärnassociationer tas med fördel fram genom en undersökning av 
kundernas uppfattning av företaget. 
 
Kärnvärdena kan i sin tur med fördel tas fram i samband med varumärkets positioneringsstrategi 
eftersom dessa kan användas till att styra varumärket mot företagets önskvärda position. Det 
finns tre aspekter kärnvärdena tillsammans bör uppfylla i enlighet med Keller et al. (2012): 
 
● Kommunikativt: Kärnvärdena ska tydligt kommunicera varumärkets verksamhet samt 

definiera vad som är unikt med den. 
● Enkelhet: Kärnvärdena ska vara korta, specifika och relevanta eftersom det gör dem lätta 

att komma ihåg. Att använda fler än tre ord bör undvikas om de inte tas fram i syfte att 
beskriva en komplicerad verksamhet eller tydliggöra kärnvärdenas betydelse. 

● Inspirerande: Kärnvärdena måste kännas relevanta och meningsfulla för så många 
anställda som möjligt och inte bara fungera som en guide utan även inspirera. 

 
Motsvarande hur Keller et al. (2012) beskriver de tre aspekterna ett varumärkes kärnvärden bör 
uppfylla sorterar Dennisdotter et al. (2008) ett företags värderingar i fyra olika dimensioner. 
Dessa består av kärnvärderingar (djupt förankrade som utgör företagets hjärta och kan syfta till 
att styra olika beslut), eftersträvade-, politiskt korrekta- och oavsiktliga värderingar.  
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2.3 Anpassa historier - Positionering och varumärkets mening 
 
Vid användning av storytelling är det viktigt att anpassa historierna efter tid och marknad. Det 
gäller även att skapa en mall för hur historierna ska kommuniceras och vad som ska sägas genom 
att bland annat skala bort onödiga delar. (Dennisdotter et al., 2008) Med positionering kan 
varumärket berätta hur det ska upplevas av andra. För att skapa ett enkelt och tydligt personligt 
varumärke bör positioneringen vara uppbyggd genom att beskriva vem personen är, vad 
personen gör och vad som särskiljer personen från andra. Varumärkeselement, som exempelvis 
en logotyp, kan även berätta en stor del om varumärket. (Montoya, 2003) Keller et al. (2012) 
framhäver att bildspråk och utförande är en stor del i hur varumärket uppfattas. Både vid 
uppbyggnaden av ett varumärke samt vid användningen av storytelling är det på så vis relevant 
att studera varumärkets positionering, bildspråk, utförande och varumärkeselement.  
 

2.3.1 Varumärkespositionering 
 
Keller et al. (2012) menar att varumärkespositionering är hjärtat av marknadsstrategin. Målet 
med positionering är att skapa en specifik plats i målgruppens medvetande och på så vis få 
kunderna att förknippa produkter eller tjänster med varumärket på önskvärt sätt (Keller et al., 
2012; Kotler, 1999).  
 
Att identifiera bland annat konkurrenterna ligger till grund för positioneringen (Keller et al., 
2012). En bra positionering klargör vad varumärket är och står för och hur den förhåller sig 
gentemot konkurrenterna (Keller et al., 2012; Kapferer, 2012). Keller et al. (2012) menar även 
att en viktig del är därför att definiera vad som är unikt, samt likt, mellan varumärket och dess 
konkurrenter samt varför kunderna bör köpa och använda sig av varumärkets produkter eller 
tjänster framhävs genom detta. Kotler (1999) menar även att positionering innefattar mer än en 
fördel eller ett centralt attribut hos varumärket. Han beskriver den fullständiga positioneringen 
som varumärkets erbjudande, vilket svarar på frågan “varför ska jag köpa ditt varumärke?”. 
Detta instämmer även Kapferer (2012) med då han beskriver att positioneringen ska besvara 
frågan “varför är jag?”. 
 
Keller et al. (2012) menar att begreppen skiljepunkter (eng. points of difference) och 
likhetspunkter (eng. points of parity) kan användas för att definiera varumärket i förhållande till 
dess konkurrenter med en utvald målgrupp och marknad.  
 
Skiljepunkterna är de fördelaktiga, starka och unika associationer som skapas i kundernas 
medvetande som särskiljer sig gentemot konkurrenterna. Associationerna kan baseras på i stort 
sätt vilka positiva attribut som helst och skiljepunkterna yttras genom varumärkets visuella eller 
funktionella attribut. Hos kunderna är det viktigt att skiljepunkterna är relevanta, trovärdiga och 
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uppfattas på ett personligt plan. Ur ett företagsperspektiv är det viktigt att skiljepunkterna är 
genomförbara, hållbara och kommunicerbara. (Keller et al., 2012) 
 
Likhetspunkter är de associationer hos ett varumärke som delas med andra varumärken på 
samma marknad. Likhetspunkter delas upp i likhetspunkter av kategorityp samt konkurrens-
betonade likhetspunkter. Den förstnämnda står för de associationer som är nödvändiga för att 
kunderna ska placera dem i en specifik produktkategori samt anses trovärdiga inom kategorin. 
Konkurrensbetonade likhetspunkter är då ett varumärkes skiljepunkter försvinner. Detta uppstår 
då ett varumärkes attribut inte uppfattas unikt av kunderna längre då konkurrenter skapar något 
liknande. På så vis kan ett varumärkets tidigare skiljepunkter omvandlas till likhetspunkter. 
Likhetspunkter bör definieras innan skiljepunkter då det klargör produktkategorin för kunderna 
innan det framgår vilka associationer som skiljer varumärket från dess konkurrenter. (Keller et 
al., 2012) 
 

2.3.2 Bildspråk 
 
Den första delen som utgör varumärkets mening är dess bildspråk (eng. Imagery) behandlar de 
yttre egenskaper hos produkter eller tjänster och hur de möter kunderna och deras behov på ett 
psykologiskt och socialt plan. Bildspråket innefattar hur kunderna tänker om varumärket på ett 
abstrakt plan snarare än vad de tror att varumärket faktiskt gör och kan hjälpa till att 
tillfredsställa fler latenta behov hos kunderna. Associationerna kring bildspråket kan skapas 
direkt av kunderna i exempelvis kontakt med produkten eller indirekt genom exempelvis en 
informationskälla. (Keller et al., 2012) 
 
Keller et al. (2012) definierar även de fyra mest utmärkande kategorierna inom bildspråket är: 
användarprofil, köp- och användningssituation, personlighet och värderingar samt historia, arv 
och erfarenhet. Framför allt de två sistnämnda kategorierna kan liknas vid indelningarna 
personlighet och kultur i Kapferers (2012) identitetsprisma. Han menar då att personlighet och 
kultur visar på de mänskliga egenskaperna som associeras till varumärket samt de grundläggande 
värderingar som framhävs via kultur. Keller et al. (2012) menar även att varumärken kan ta på 
sig värderingar och personlighetsdrag, likt människor. Parker (2008) beskriver även att 
bildspråket ur användarens perspektiv, liknas varumärkets personlighet eftersom båda begreppen 
representerar mänskliga egenskaper ett varumärke kan förknippas med. Dock menar Parker 
(2008) att varumärkets personlighet representerar en mer omfattande helhetsbild sammansatt av 
olika attribut som exempelvis visuella element, produkter och verksamma personer inom 
företaget. 
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2.3.3 Utförande 
 
Keller et al. (2012) beskriver utförande (eng. Performance) vilket är den andra delen som utgör 
varumärkets mening samt är en viktig del för att skapa ett starkt varumärke. Med 
varumärksutförande menar han vad produkterna eller tjänsterna, på en funktionellt plan, har för 
betydelse för kunderna samt uppfyller deras behov. Det finns fem olika kategorier som ofta 
stärker utförandedelen hos ett varumärke: huvudsakliga beståndsdelar och kompletterande 
attribut, tillförlitlighet, hållbarhet och serviceförmåga, servicens effektivitet, kompetens och 
inlevelse, pris samt stil och design. (Keller et al., 2012) Utförandet kan liknas vid de fysiska 
egenskaperna som Kapferers (2012) beskriver som första del i identitetsprismat. De fysiska 
egenskaperna kännetecknar de produkter och tjänster ett varumärke har att erbjuda och är en 
viktig grund för varumärket.  
                                                             

2.3.4 Varumärkeselement 
 
För att identifiera och särskilja ett varumärke används varumärkeselement. Användningen av 
varumärkeselement strävar efter att skapa ett starkt varumärkesvärde. Det sker bland annat då 
varumärkeselementen har betydelse för kundernas medvetande om varumärket, hur de uppfattar 
varumärket och dess kärnassociationer. Varumärkeselement innefattar främst: varumärkesnamn, 
hemsideadress, logotyp, symboler, karaktärer, slogans, jinglar, talespersoner, förpackningar och 
skyltning. Elementen är med andra ord en stor del av varumärkes bildspråk och dess visuella 
uttryck. Vid varumärkesbyggnad kan elementen designas utifrån minnesvärdhet (eng. 
memorability), meningsfullhet (eng. meaningfulness) och tilltalande (eng. likeability) för att 
stärka varumärket. Detta är viktigt för att skapa igenkänning, påverka vad som ska förknippas 
med varumärket och för att varumärket ska uppfattas estetiskt tilltalande av kunderna. Med 
åtanke på hur elementen kan användas och anpassas i olika situationer samt i 
varumärkesbevarande syfte är överförbarhet (eng. transerability), anpassningsbarhet (eng. 
adaptability) och skyddbarhet (eng. protectability) viktiga kriterier för varumärkeselementen. 
Detta för att elementen ska kunna ge möjlighet till produkt- eller kategoriutökning samt vara 
geografiskt överförbara. Ett varumärke går att överföra på flera olika kategorier desto mindre 
specifikt varumärkeselementen är. Kriterierna menar även att elementen ska vara 
anpassningsbara för att kunna uppdateras med tiden och vid nya marknader. Varumärkes-
elementen bör även gå att skydda, både konkurrensmässigt och juridiskt. (Keller et al., 2012) 
 

2.4 Använd historier - Marknadsföring och kommunikation  
 
Genom att använda historierna menar Dennisdotter et al. (2008) hur historierna får spridning 
och på vilket sätt de framställs. Teorier kring marknadsföring och retorik behandlas i studien då 
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det är relevant för både storytelling samt uppbyggnaden av ett varumärke. Retorik påverkar hur 
berättelserna framhävs och handlar om konsten att övertyga (Dennisdotter et al., 2008). 
Marknadsföring i olika kanaler kan uppfylla olika syften genom att retorisk kommunicera 
varumärket utifrån specifika mål. På detta sätt kan kundernas uppfattning av varumärket 
överensstämma med dess identitet (Kapferer, 2012). Detta menar Keller et al. (2008) är viktigt 
för att skapa ett starkt varumärke. 
 

2.4.1 Marknadsföring 
 
Hur marknadsföringen av varumärket ska förmedlas mot konsumenterna är en viktig fråga 
företaget bör ta ställning till. Om varumärkets image stämmer överens med identiteten kan 
konsumenterna skapa en relation till varumärket vilket ökar dess värde och styrka. (Keller et al., 
2012; Dennisdotter et al., 2008; Kapferer 2012). Detta kan även jämföras med delarna kultur och 
relation i Kapferers (2012) identitetsprisma (se figur 1) som syftar till att sammanföra bilden av 
varumärkets identitet och image. Dessa inkluderar dock inte hur kommunikationen utförs utan 
snarare vad som kommuniceras.  
 
Ett varumärke kan kommunicera enligt Kotler (1999) mot konsumenterna utifrån olika verktyg 
som faller inom kategorierna Reklam, Säljstöd, PR, Försäljare och Direktmarknadsföring. 
Reklam kan användas för att öka kännedomen om varumärket och bygga upp imagen i 
konsumenternas medvetande. Företag kan fatta beslut om reklamkampanjens målsättning, vilket 
budskap som ska förmedlas, i vilket medium samt hur mycket det får kosta. Säljstöd har syftet att 
påverka konsumenters beteende och innefattar olika strategier som exempelvis kampanj-
erbjudanden eller realisation vilket leder till att konsumenterna agerar. Denna metod kan vara 
användbar då ett varumärke är starkt men är i behov av ökat medvetande hos konsumenterna och 
fler kunder. PR beskriver de relationer ett företag kan skapa för att öka anseendet eller stärka 
varumärket. Marknads-PR som är en form av detta och passar denna studie specifikt, kan bestå 
av publikationer i olika medier, evenemang i form av exempelvis sponsring, nyheter, samhälls-
engagerade aktiviteter, identifieringsmedier exempelvis som visitkort eller brevpapper, lobbying 
som påverkar lagstiftning samt socialt ansvariga aktiviteter som kan skapa ett bra företagsrykte. 
Försäljare arbeta ute på fält eller på kontor för att marknadsföra företaget eller sälja dess 
produkter till befintliga eller potentiella kunder. Genom Direktmarknadsföring når man 
effektivare en specifik målgrupp eller enskilda personer genom specialiserade medier. (Kotler, 
1999) 
 
Keller (2012) menar vidare att man kan använda sig av olika mediekanaler i marknadsföringen 
av varumärket. Dessa listas som TV, radio, magasin, tidning, direktreklam, interaktiva medier 
samt utomhusreklam och används i olika syften för att föra över budskapet från sändaren till 
mottagaren. (Keller et al., 2012)  
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2.4.2 Retorik 
 
Kommunikation och retorik har i syfte att förmedla budskap till mottagaren. Filosofen 
Aristoteles talade om ethos, logos och pathos som tre medel för att övertyga. (Renberg, 2007; 
Dennisdotter et al., 2008) Inom ethos är det fram för allt sändaren och dess trovärdighet i 
sammanhanget som står i fokus. Allt som stärker sändarens respekt och status är av värde inom 
ethos. Exempel på detta kan enligt Renberg (2007) vara erfarenheter, uppträdande, meriter, 
logotyper och tryckkvalitet. Ethos syftar till att väcka intresse, skapa samhörighetskänslor och ett 
förtroende mellan sändaren och mottagaren. Smicker är ett exempel på vad som kan användas 
inom ethos för att skapa en positiv inställning bland mottagarna. (Renberg, 2007)  
 
Inom logos är förnuftet i fokus. Logos inriktar sig på det intellektuella innehållet i form av bland 
annat tankegångar, ord och argument. Den behandlar fakta från pålitliga källor och övertygandet 
sker via rationella argument och bevis. Pathos står för känsla och syftar till att beröra mottagaren. 
(Renberg, 2007; Dennisdotter et al., 2008) Pathos används mycket inom reklam för att skapa 
starka känslor som exempelvis glädje, hopp, vrede och fruktan (Renberg, 2007). Genom att 
använda berättelser som uppfattas verkliga och som går att relatera till menar forskare att det är 
mer övertygande än klassisk statistik och argument (Dennisdotter et al., 2008). 
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2.5 Analysmodell  
 
Analysmodellen utgår från referensramens tre delar som behandlas i detta kapitel och bygger på 
hur storytelling kan användas för att bygga ett varumärke. Analysmodellen visar hur problemet 
kan besvaras i studiens syfte utifrån dessa teorier tillsammans med den insamlade datan.   

 
 
Figur 2 - Analysmodell  
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3 Metod  
 
Den metod som använts för att besvara studiens syfte presenteras och motiveras i detta kapitel 
som innehåller metodansats, insamling av data samt hur den tolkas och analyseras. Till sist 
redogörs aspekter rörande studiens kvalitet och trovärdighet. 
 

 

3.1 Metodsansats 
 
Studien är av kvalitativ ansats då den har i syfte att undersöka användandet av storytelling vid 
uppbyggnad av ett varumärke. Studien utforskar relationer och jämförelser mellan olika idéer 
vilket Creswell (2013) menar är typiskt för kvalitativa studier. Studiens problem studeras utifrån 
befintliga teorier, vilket även avser en kvalitativ ansats i en studie (Creswell, 2013). 
 
Studien strävar efter en djupare förståelse kring ämnet storytelling samt hur olika 
mönsterformgivare har byggt upp sitt varumärke relaterat till detta, vilket medför att data som 
samlas in inte kommer att kvantifieras. Eftersom datan även kommer att samlas in under en 
begränsad tid, utifrån ett fåtal liknande fall som därefter ligger till grund för en djupgående 
analys, baseras den på en fallstudie. (Creswell, 2013) 
 
För att få en djup förståelse över hur redan etablerade formgivare kan ha använt sig av 
storytelling som marknadsföringsstrategi är intervjuer att föredra eftersom de ger personliga 
preferenser och erfarenheter som går att relatera till verkligheten. Detta inger trovärdighet för 
studien och gör även att den kan användas som inspirationskälla för de som känner till 
intervjudeltagarna. Intervjuer är en passande metod för kvalitativa studier då syftet är att 
undersöka hur man kan gå tillväga (Creswell, 2013). Eftersom studien är en fallstudie finns även 
intresset av att hitta fördjupad information kring ett fåtal mönsterformgivares användning av 
storytelling ur ett personligt- och marknadsföringsperspektiv. Intervjun följer därför ett 
förbestämt frågeformulär men ger plats för öppna frågor och friare tankegångar.  
 

3.2 Teorival 
 
För att skapa en trovärdigare och mer relevant studie har teorierna hämtats från litteratur samt 
vetenskapliga artiklar. Då studiens huvudämnen baseras på storytelling och varumärkesbyggande 
har böckerna Storytelling av Dennisdotter et al. (2008) och Strategic Brand Management av 
Keller et al. (2012) framförallt används som utgångspunkter. Böckerna har hög relevans då de 
fördjupar sig inom områdena. Boken Storytelling av Dennisdotter et al. (2008) är en av få böcker 
om storytelling på svenska som dessutom inriktar sig på storytelling som marknadsförings-
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begrepp. Dennisdotter et al. (2008) har bland annat använt sig av Matts Heijbel som referens, 
vilket gör texten mer tillförlitlig då Heijbel anses vara den första som förde in tankarna på 
corporate storytelling i organisationer i Sverige (Heijbel, 2014b). Hans bok Storytelling befolkar 
varumärket fokuserar mer på praktiska exempel från verkligheten än teorier att utgå ifrån och gör 
därför boken mindre relevant för studien. Författarna till boken Strategic Brand Management har 
även hög trovärdighet inom ämnet, framförallt Keller då han är citerad cirka 1600 gånger på 
databasen Scopus (Scopus, 2014a). Övriga författare som studien refererar till är exempelvis 
Kotler som är citerad mer än tusen gånger (Scopus, 2014b) och Kapferer som är citerad över 
hundra gånger på Scopus (Scopus, 2014c).  
 

3.3 Urval och insamling av empiri  
 
Datainsamlingen har baserats på analysmodellens tre delar för att undersöka användningen av 
storytelling i varumärken. Den primära datainsamlingen har skett via kvalitativa intervjuer med 
mönsterformgivare. Därefter har insamling av sekundärdata skett via dokumentation baserat på 
respondenternas svar på del 3 i analysmodellen “Hur kan mönsterformgivare använda sina 
berättelser till varumärket?”. Frågan behandlar exponering och dokumentationen har därför skett 
genom de kanaler mönsterformgivarna marknadsför sig via, så som exempelvis hemsidor och 
sociala medier. 
 

3.3.1 Primärdata - kvalitativa intervjuer  
 
Den primära datan har skett via kvalitativa intervjuer. Dalen (2007) menar att detta är särskilt 
lämpligt då intervjuerna syftar till att ge insikt om respondentens egna tankar, åsikter och 
erfarenheter. För att besvara de tre delarna i analysmodellen bör datainsamlingen ske via samtal 
med respondenterna. Kvale (1997) beskriver en intervju som ett samtal med syfte och struktur 
som tar del av olika människors erfarenheter och världar.  
 

3.3.1.1 Urval av respondenter  
 
Då studien är en fallstudie har ett urval skett på tre specifika fall för att få en djupare förståelse 
kring ämnet. Trost (2010) menar att färre väl genomförda intervjuer är att föredra framför fler 
mindre bra genomförda intervjuer. De tre utvalda fallen resulterade i Lotta Kühlhorn, Lisa 
Bengtsson och Emma von Brömssen.  
 
Respondenterna framtogs genom ett strategiskt urval, vilket Trost (2010) menar är ett sätt att 
uppnå variation och önskad uppsättning av respondenter. På så vis kunde olika önskvärda 
kriterier ställas upp genom variabler. Urvalet skedde även genom att använda ett bekvämlighets-
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urval vilket Trost (2010) beskriver som en metod för att uppnå ett strategiskt urval. Trost (2010) 
menar att bekvämlighetsurval är ett urval där “man tar vad man råkar finna”. En av författarna 
till denna rapport kände en av respondenterna sedan tidigare. De två övriga respondenterna 
upptäcktes via sökmotorer på internet. Ord som användes vid sökningarna var exempelvis 
“mönsterformgivare”. Sökningarna skedde på svenska då studien riktar sig mot den svenska 
marknaden. Avgörande för valet av respondenter var antal sökträffar samt den information som 
fanns att ta del av om formgivarna på de olika hemsidorna. Betydande information var 
exempelvis vilka kunder de arbetat med. Genom att ha arbetat med etablerade varumärken ökas 
därmed även förtroendet för mönsterformgivaren.  
 
Trots bekvämlighetsurvalet har det varit viktigt att respondenterna skulle uppfylla de krav som 
framtogs innan urvalet påbörjades. För att kunna besvara studiens syfte fanns kraven att 
respondenterna skulle vara egenföretagande mönsterformgivare som är aktivt verksamma i 
branschen och på den svenska marknaden. Kön och ålder hade ingen större betydelse då fokus 
snarare låg på deras erfarenheter i arbetet. Vid kvalitativa studier är en variation mellan fallen 
önskvärt (Trost, 2010). På så sätt var det en avgörande aspekt vid valet av respondenter att deras 
formspråk skulle skilja sig åt. Genom att intervjua tre mönsterformgivare med olika sätt att 
arbeta och uttrycka sig, kunde studien därmed bli mer omfattande och intressant. Trost (2010) 
menar även att en variation i form av att någon enstaka person är “avvikande” från de övriga 
fallen kan vara önskvärt. I de tre utvalda fallen för studien skiljer sig Kühlhorn åt då hon har 
varit verksam längst i branschen.  
 
 

 
 
Tabell 1 - De utvalda respondenterna och de kriterier som syftade till att skapa en variation 
mellan fallen.  
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3.3.1.2 Intervjuguide 
 
Intervjuguiden (se bilaga 1) innehåller nio frågor som eftersträvar att ge respondenterna samma 
möjligheter att berätta om deras varumärken. Studiens kvalitativa intervjuer har dock en relativt 
låg grad av standardisering. Standardiseringen är i vilken nivå situationen och frågorna är lika för 
alla intervjupersoner. Anledningen till intervjuernas låga grad av standardisering är då frågorna 
ställs anpassat till respondentens språkbruk, ordningsföljden av frågorna kan variera och det ges 
plats för följdfrågor. (Trost, 2010) 
 
Intervjun är halvstrukturerad, även kallad semistrukturerad (Dalen, 2007), då den varken håller 
sig till ett strikt och stängt frågeformulär eller är hålls som ett öppet samtal. Intervjun genomförs 
på så vis genom en intervjuguide innehållande förslag på frågor inom studiens tema. (Kvale, 
1997) Detta likställs med vad Trost (2010) formulerar som en intervju av strukturerad sort och 
där frågorna är öppna. Med andra ord att intervjun handlar om ett specifikt område och att 
frågorna saknar svarsalternativ. En lista över frågeområden skapades innan intervjutillfället, 
vilket Trost (2010) rekommenderar vid kvalitativa intervjuer. Genom att ha en relativt kort lista 
som omfattar stora delområden blir intervjun mindre låst och respondenten får påverka 
ordningsföljden av frågorna (Trost, 2010). Denna studiens lista bestod av orden: person, 
verksamhet, varumärke, konkurrenter, formspråk, arbetsprocess, marknadsföring samt 
storytelling. Utformningen av intervjuguiden är baserad på befintliga teorier vilka utgår från 
Dennisdotter et al:s (2008) tre indelningar kring användandet av storytelling: hitta historierna, 
anpassa historierna och använd historierna. Frågorna är skapade för att besvara frågor inom de 
tre indelningarna (se tabell 2).  
 
 

 
 
Tabell 2 - Intervjufrågor och de områden dessa förväntas besvara inom Dennisdotter et al:s 
(2008) tre indelningar: hitta historierna, anpassa historierna och använd historierna.    
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3.3.1.3 Genomförande av intervju 
 
Genomförandet av intervjuerna ägde rum i en miljö som ansågs bekväm för mönsterformgivarna. 
Trost (2010) menar att miljön inte ska ha några åhörare och vara ostörd samt att det är viktigt att 
respondenten känner sig trygg. På så vis fick respondenterna avgöra tid och plats för intervjun. 
Det resulterade i att intervjuerna ägde rum på deras arbetsplatser, varav två var i Stockholm. Då 
von Brömssen arbetar hemifrån skedde intervjun i hennes hemmiljö i Göteborg.  
 
För att intervjupersonen ska känna sig bekväm och kunna tala fritt om sina erfarenheter med en 
främmande människa vill intervjupersonen skapa en uppfattning av intervjuaren innan påbörjad 
intervju (Kvale, 1997). På så vis startades varje intervjutillfälle med en kort rundtur av 
arbetsplatsen samt höll en friare konversation. Därefter gavs en bakgrund till intervjun, vilket 
Kvale (1997) kallar en orientering. En lös fråga ställdes då kring respondentens insikt om 
storytelling. Ämnet och syftet med studien presenterades kort. Författarna till rapporten frågade 
respondenterna om tillåtelse att göra en ljudinspelning via mobiltelefon under intervjun, vilket 
alla respondenterna gav sitt medgivande till.  
 
En av författarna till rapporten höll i intervjun och den andra författaren antecknade. Genom att 
göra anteckningar framhävdes vilka delar av intervjun som var extra viktiga. Det underlättade 
även den senare sammanställningen som utgick från anteckningarna och kompletterades med 
ljudupptagningen.  
 
Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter och innefattade de frågor som skapats i intervjuguiden. Då 
intervjufrågorna var semistrukturerade gav de plats till följdfrågor och öppna svar. 
Respondenterna besvarades emellanåt flera frågor på samma gång och på så vis ändrade 
ordningen i intervjuguiden. Författarna till studien var dock noga med att alla frågor besvarades.  
 

3.3.2 Sekundärdata - dokumentation 
 
Dokumentationen är baserad på respondenternas svar på del 1 i analysmodellen (2.5 
Analysmodell) “Hur kan mönsterformgivare använda sina berättelser till varumärket?”. Då 
frågan besvarades framgick vilka mediekanaler mönsterformgivarna marknadsför sig genom, 
vilket var följande: deras hemsidor, Instagram, Facebook samt genom en bok. Författarna till 
studien har objektivt granskat dess innehåll i form av texter och visuella attribut.  
 
Hela studien utgår från hur mönsterformgivarna framställer sina varumärken. På så vis är 
dokumentationen anpassad efter de mediekanaler mönsterformgivarna själva sänder ut 
information genom. Andrahandsinformation om dem, som skett exempelvis via pressklipp, har 
därför inte studerats.  
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Då storytelling är en marknadsföringsmetod (Dennisdotter et al., 2008) behövs sekundärdatan 
för att ge en utförligare beskrivning av deras marknadsföring och deras eventuella användning av 
storytelling. Genom sekundärdatan kan marknadsföringen undersökas för att se om svaren från 
de tidigare delarna ur analysmodellen (angående identitet och positionering) når ut genom 
mediekanalerna.  
 

3.4 Dataanalys och tolkning  
 
Den insamlande primär- och sekundärdatan analyserades och tolkades utifrån analysmodellen 
(2.4 Analysmodell). Sammanställningen och analysen har skett fall för fall. Då studien är en 
fallstudie behandlas den insamlade datan som separata fall där jämförelser mellan dem inte är 
nödvändiga.   
 
Den insamlade primärdatan utifrån intervjutillfällena fanns till en början i form av anteckningar 
samt ljudinspelningar. Intervjuerna transkriberades inte på grund av den begränsade tidsramen 
samt att det inte ansågs nödvändigt att anteckna exempelvis exakta ord, utfyllnadsord och 
tonlägen. Intervjuerna sammanställdes dock, fall för fall, genom att komplettera anteckningarna 
med ljudinspelningarna. Sammanställningarna av intervjuerna skickades sedan till respond-
enterna för deras godkännande. På så vis kunde det säkerhetsställas att datainsamlingen var 
korrekt. Därefter tolkades vad som ansågs relevant för studiens syfte och tog bort det övriga. Den 
nedtecknade datan sorterades så att liknande svar placerades tillsammans samt att ordningen 
följde analysmodellen. På så vis blev den insamlade datan tydligt uppdelad i de tre delarna hitta, 
anpassa och använda historierna med dess tillhörande teorier.  
 
Sekundärdatan i form av dokumentation utgick från de mediekanaler respondenterna angav sig 
använda. Mediekanalerna studerades med en eftersträvan att vara så objektiva som möjligt. Vad 
som ansågs relevant vid dokumentationen var på vilket sätt mönsterformgivarna använde sig av 
bilder samt texter genom mediekanalerna. 
 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 
 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används vid mätning av kvaliteten på en studie. 
Validitet syftar till att beskriva studiens giltighet, med andra ord om studien mäter det den var 
avsedd att mäta. (Trost, 2010) För att kontrollera att validiteten är tillräcklig vid studiens 
insamlade data, det vill säga att den är noggrant beskriven utifrån verklig fakta, har en 
sammanställning från intervjuerna lämnats till respondenterna för att låta dem granska datan för 
att upptäcka potentiella brister. Före intervjuerna godkände även respondenterna ljudinspelning, 
dokumentering av material, offentlig publicering av studien samt tillåtelse av att använda deras 
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namn vid studien. Reliabilitet står för tillförlitlighet och att en stabil mätning sker utan till 
exempel slumpinflytelser. (Trost, 2010) Reliabilitet behandlar även i vilken grad studien skulle 
kunna upprepas för att nå samma resultat (Merriam, 1994). Då studien är en fallstudie är 
resultatet starkt beroende på det urval av respondenter som skett. Studien skulle kunna upprepas 
vid flera tillfällen, dock endast ge liknande resultat då den skulle behandla samma fall. Resultatet 
hade då varit likställt med det studien framtagit i nuläget gällande den övre delen av 
analysmodellen (se 2.5). Detta eftersom den behandlar bland annat mönsterformgivarnas 
bakgrund och uppbyggnad av verksamheten, vilka är konstanta genom tiden. Den nedre delen av 
analysmodellen, som behandlar hur mönsterformgivarna arbetar i nuläget, är dock något som 
ständigt kan förändras genom tiden och på så vis ge olika resultat. Trost (2010) anser att 
termerna reliabilitet och validitet främst lämpar sig till kvantitativa studier och bör därför inte 
användas vid kvalitativa studier. Han menar dock att det är en självklarhet att datainsamlingen 
ska ske så att den blir relevant och trovärdig, vilket vidare nämns vid behandlingen av studiens 
kvalitet.  
 
Vid beslutet av respondenter kan författarnas egna värderingar och tycke ha påverkat urvalet, 
vilken i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Detta i och med att författarna till studien själva 
har definierat hur deras formspråk skiljer sig åt samt vilka mönsterformgivare som ansågs 
intressanta att studera vidare på. Att en av författarna kände en av respondenterna sedan tidigare 
kan innebära att studiens trovärdighet ifrågasätts. För att motverka detta utförde författaren till 
studien som inte kände respondenten intervjun samtidigt som författaren som kände 
respondenten höll sig i bakgrunden och antecknade.  
 
Att det är två författare till studien höjer trovärdigheten då metod, analys samt slutsatser är 
framtagna och påverkade av två perspektiv. Kommunikationen mellan författarna har även varit 
god vilket har lett till att empirin sammanförts entydigt och korrekt. Trovärdigheten av studien 
har även stärks då två opponenter och en handledare har granskat studien under ett flertal 
tillfällen. Därefter har en fjärde person i form av examinator godkänt studien.   
 
Då studien är en fallstudie menar Merriam (1994) att den syftar till att gå på djupen med en 
bestämd person, situation eller händelse och avser därmed inte att vara så generellt som möjligt. 
Vidare menar Merriam (1994) att frågan om generaliserbarhet inom fallstudier diskuterar om 
studien överhuvudtaget kan generaliseras och på vilket sätt om så är fallet. Denna studie är 
generaliserbar i det syfte att använda storytelling i uppbyggnaden av ett varumärke. Dock 
avgränsas studien till mönsterformgivare i Sverige vilket är ett begränsat område. Studien skulle 
trots detta vara applicerbar på andra yrken inom formgivning- och designbranschen. Att alla de 
utvalda fallen är kvinnor och verksamma i storstäder bör även vara i åtanke då detta påverkar om 
studien kan anses generaliserbar på alla människor och städer i Sverige.  
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4 Empiri 
 
Detta delkapitel redogör för den empiri som samlats in utifrån den metod som beskrivs i 
metodkapitlet. Den primära datan som samlats in utifrån kvalitativa intervjuer redogör varje fall 
för sig med sekundärdata presenterad efter respektive fall som baseras på primärdatan. Empirin 
redogör hur respektive fall arbetat med uppbyggnaden av sitt varumärke. 
 

 

4.1 Lotta Kühlhorn 

4.1.1 Hitta historier 
 
Kühlhorn är 50 år och kommer från Stockholm, efternamnet kommer från hennes pappa vars 
härkomst är från Tyskland. Kühlhorns mamma arbetade som bildlärare och inom familjen fanns 
det delvis en tradition att arbeta med form och färg. Något som även var typiskt för familjen var 
att de stack ut. Hennes mamma målade exempelvis huset blått vilket gjorde det ensamt i sitt slag 
bland de andra husen. Som liten ville Kühlhorn heller inte vara som alla andra, hon ville sticka ut 
från mängden och uttryckte detta genom att bland annat klä sig annorlunda. 
 
Idag har Kühlhorn tre vuxna barn som föddes efter att hon gick ut högskolan Konstfack. Hon 
berättar att de vävts in i formintresset under uppväxten och idag studerar två av sönerna på 
Konstfack och Beckmans samt arbetar tillsammans med Kühlhorn som assistenter. Förutom sina 
tre söner har Kühlhorn man och flera vänner. När hon är ledig tillbringar hon tid på Gotland och 
håller gärna på i trädgården, men eftersom jobbet är hennes intresse blandas privatlivet lätt ihop 
med det. I vardagen ser hon saker i mönster och kommer ofta på mycket idéer vilket medför att 
privata händelser ofta påverkar jobbet. Hon vill ändå hålla isär arbete och ledighet, antingen är 
det hårt arbete eller vila som gäller. 
  
Vid 20 års ålder började Kühlhorn studera på Konstfacks utbildning Grafisk design och 
illustration där hon gick ut 4 år senare. Det var även där hon gjorde sitt första bokomslag och har 
därefter arbetat som frilansande grafisk formgivare och illustratör inom olika arbetsområden. 
Hon beskriver även att hon inte skulle trivas på en vanlig arbetsplats eftersom hon föredrar att 
arbeta själv utan att behöva ”styras”. Efter 20 år som bokformgivare började Kühlhorn arbeta 
med mönster, runt år 2000. Mönster har alltid inspirerat henne och hon ville därför prova att 
arbeta med det. På den tiden var det inte lika etablerat att skapa mönster och Kühlhorn började 
göra dem på exempelvis omslagspapper samt arbetande med liknande uppdrag för bland annat 
IKEA.  
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Kühlhorn arbetar utifrån uppdrag och säljer eller producerar inte hennes egna produkter. Hon 
beskriver att uppdrag gör att hon arbetar effektivt, om hon inte har en deadline eller en deadline 
långt fram händer det lätt att hon blir lat. Däremot tror hon att om hon skulle arbeta på det sättet 
skulle det möjligen vara lättare att skapa ett varumärke eftersom man då håller sig inom ett 
område. Just nu gör hon många olika saker vilket gör att det känns svårare för henne att begränsa 
allt till ett varumärke. Kühlhorn tycker att man kan arbeta med sitt varumärke om man vet hur 
ens uttryck alltid ser ut, hon har dock inte reflekterat över om hennes eget uttryck är välkänt och 
uppfattas som ett varumärke. 
  
Kühlhorns arbeten utgår oftast från ett uppdrag med en tillhörande beskrivning över vad 
uppdraget gäller. Hon utgår därefter från själva produkten för att kunna ”paketera innehållet”. 
Ibland händer det att hon gör något för sig själv, hon har exempelvis haft en utställning och 
skrivit en bok om att göra mönster. Vid framtagningen av nya mönster utgår Kühlhorn ofta 
utifrån egna erfarenheter samt vad hon tycker är kul och snyggt för stunden. Hon beskriver att 
dels väger uppdraget in men vad som även behöver synas är hennes egna uttryck. Inspiration 
hittar hon ofta i sin närhet, mycket kommer från kläder eller platser. Hon förklarar att efter sin 
resa i USA skulle hon till exempel kunna göra ett mönster med en pool eller palmer. Hon tar 
även inspiration från foton hon själv tagit eller lagt upp på Instagram vilka baseras på egna 
erfarenheter, drömmar, böcker och vardagen. Det känns även väldigt viktigt för Kühlhorn att 
arbeta med intuition, ofta kan dagsformen påverka vad som skapas. Ibland händer det även att 
hon kommer på en idé och börjar producera, för att i ett senare skede upptäcka att idén påminner 
om något annat. Hon förklarar med ett exempel där hon hade gjort ett mönster med blåbär och 
lingon och i efterhand märkte att det påminde om sagan “Putte i blåbärsskogen”. Efter det 
fortsatte hon på det spåret och döpte även mönstret utifrån sagan. I vissa fall berättar Kühlhorn 
historien bakom idén för uppdragsgivaren, vilket var fallet med “Putte i blåbärsskogen”. 
 
Som person beskriver Kühlhorn sig som intuitiv, vild, väldigt social men samtidigt någon som 
gillar att vara själv. Hon är en person som inte är som alla andra, som går sin egen väg, gör ofta 
som hon själv vill och är i sin egen värld. Kühlhorn får ofta mycket idéer, vilket leder till att hon 
struntar i det hon anser sig borde göra. Efter och under tiden på Konstfack kände Kühlhorn sig 
väldigt modig och var inte rätt för att söka jobb eller uppdrag. Hon beskriver det som att om hon 
hade varit gymnast hade hon haft inställningen: “Nu ska jag hoppa högst! Jag ska träna, träna, 
träna och vara med i OS”. I dagsläget behöver Kühlhorn inte söka efter uppdrag eftersom de 
kommer till henne, dock tror hon att inställningen fortfarande lever kvar i henne och används 
idag på ett annat sätt. Idag beskriver Kühlhorn sin inställning som ”Jag ska visa dem!” och tror 
att hennes framgång beror på hennes tävlingsinstinkt, att hon arbetar väldigt mycket och snabbt 
samt att hon är hård mot sig själv. Hon beskriver att hon pressar sig för att göra något nytt och 
unikt. Om Kühlhorn pratar om något hon inte tycker om, ändras ofta uppfattningen till 
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motsatsen. Hon förklarar exempelvis att hon inte tycker om färgen blå, men att efter hon har 
berättat det kommer hon förmodligen att använda och tycka om färgen. 
 

4.1.2 Anpassa historier 
 
Kühlhorn har aldrig reflekterat över hennes varumärke. Hon beskriver att hon endast ser sig själv 
som en person och tänker aldrig ”mitt varumärke” och förklarar att hon inte vill bli förknippad 
med de produkter hon gör. Om hon exempelvis gör en bok om jul vill hon i efterhand inte bli 
förknippad med jul. Kühlhorn har inte någon grafisk profil men har däremot en hemsida, 
visitkort, samt olika logotyper anpassade efter uppdragsgivarens efterfrågan. En av dessa är en 
logotyp till ett japanskt företag vars ursprung kommer från namnets utseende på omslaget till 
hennes egenskrivna bok ”Rapport” (se bilaga 2.1 Logotyp). Hon minns att det var väldigt svårt 
att bestämma sig hur den skulle se ut och på andra ställen ser logotypen helt annorlunda ut, i 
exempelvis hennes agents portfolio. Hon förklarar att hon enkelt kan göra logotyper och har 
gärna många olika, men skulle aldrig kunna bestämma sig för ett enda märke till sig själv. Hon 
låter snarare dem som vill ha användning för logotypen påverka utseendet och skapar dem efter 
behov. 
 
Däremot har Kühlhorn medvetet arbetat med hennes och Karin Carlbarks företag Koloni 
Stockholms varumärke, där till skillnad mot hennes egen verksamhet inte är Kühlhorns egna 
namn som står i fokus. På det viset har Kühlhorn lättare att tänkta hur varumärket ska vara och se 
ut. Koloni Stockholm ligger just nu på is eftersom den krockar med Kühlhorns egen verksamhet. 
Hon förklarar att hon inte vill begränsa och sätta ord på sin egen verksamhet samt att det är svårt 
att komma bort från något man byggt upp om sig själv. 
 
Kühlhorns stil är det som gör henne unik gentemot de andra aktörerna på marknaden eftersom 
den ser ut på ett speciellt sätt. Den har dock haft olika uttryck för olika uppdrag, men förknippas 
ofta med mycket färg. Hennes stil innehåller även ofta olika grafiska och enkla former, hon tror 
att det kommer från att hon i grunden är grafisk formgivare. Hennes stil kan sammanfattas som 
”Form, färg och något som ska synas” (se bilaga 2.2 Formspråk). Det Kühlhorn gör ska hon 
känna att hon skulle kunna bära som kläder och förklarar att det hon själv gillar borde även 
någon annan tycka om. Hon vill att saker ska synas, sticka ut och vara något nytt som inte finns, 
vilket hon tror sitter i ryggmärgen från när hon var liten. 
 

4.1.3 Använd historier 
 
Kühlhorn har en hemsida (se bilaga 2.3 Hemsida) där hon främst visar de böcker hon formgivit 
och finns även med på Agent Bauers hemsida (se bilaga 2.4 Agent Bauer) som riktar sig mot 
reklambyråer som köper tjänster av frilansande grafiska formgivare och illustratörer. På Agent 
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Bauers hemsida är det främst hennes illustrationer som är i fokus. Som tidigare nämnts har 
Kühlhorn gett ut en bok om mönster efter att ha blivit tillfrågad av förlaget som gav ut den. Hon 
beskriver boken som väldigt personlig eftersom alla hennes tankar och idéer beskrivs i text 
skriven av henne själv och i själva boken skriver Kühlhorn att många mönster kan skapas utifrån 
en händelse eller en berättelse. 
 
För Kühlhorn är det inte viktigt att kommunicera idén bakom något hon har skapat till 
slutkonsumenten eftersom hon vill att arbetet ska tala för sig själv. Ett beslut går väldigt snabbt 
eftersom utseendet och kundens intuition avgör personens handling. Idéerna används främst för 
hennes egen skull och hon tror detta beror mycket på hennes vana att göra bokomslag där det 
redan finns en idé i bokens innehåll som ska kommuniceras genom formgivningen. Det har dock 
hänt att hon döpt ett mönster efter dess arbetsnamn eller idén bakom. Kühlhorns mönster “7 
sorters blommor” baseras på folkvisan “Ut i vår hage” vars betydelse syftar till att en blandning 
av alla blommorna som nämns i visan kan framkalla abort eller användas som preventivmedel. 
Mönstret ska tryckas på tyg till klänningar och underbyxor och berättelsen bakom idén ska hon 
skriva en text om och bifoga med plaggen.  
 

4.1.4 Sekundärdata 
 
På Kühlhorn hemsida, www.lottakuhlhorn.se, presenterar hon en del av hennes arbeten, 
framförallt bokomslag. Hemsidan är på engelska och innehåller tre sidor: “Lotta Kühlhorn”, 
“About” och “Blog”. Dessa tre har samma typsnitt och storlek och finns högst upp på hemsidan. 
Startsidan där arbetena är placerade är under “Lotta Kühlhorn” och på sidan “About” står det 
kontaktuppgifter och namn på stora kunder som exempelvis Albert Bonniers Förlag, Elle, IKEA, 
Coop, Dagens Nyheter, Svenska Spel, Systembolaget och Norstedts. På sidan “Blog” blandas 
yrkesmässiga och personliga bilder med kort tillhörande text. Bloggen har hon hitintills 
uppdaterat cirka 2 gånger i månaden. På hemsidan finns även länkar till hennes agent “Agent 
Bauer” och ”Koloni Stockholm” där fokus ligger på Kühlhorns mönster och illustrationer. 
Kühlhorn har även ett Instagramkonto där hon lägger ut personliga bilder från sin vardag (se 
bilaga 2.5 Instagram). Innehållet på bilderna skiljer sig och är bland annat på personer i hennes 
omgivning, hennes katt, inspirerande händelser och föremål. 
  
Kühlhorn har även skrivit en bok med titeln “Rapport - En bok om att göra mönster” (se bilaga 
2.6 Bok). I boken skriver Kühlhorn om vad hon får inspiration ifrån som exempelvis hennes 
barndom, mode, film, loppisar och hennes sommarställe på landet. Boken är baserad på 
Kühlhorns tankar och erfarenheter kring mönster och texterna innehåller personliga berättelser. 
Kapitlet som beskriver hur prickar kan användas i mönster inleds exempelvis med en text om när 
hennes barn var små och hur de tittade på henne då hon ammade dem med deras små runda 
ögon. Hon beskriver även att hennes ena son skrattade enormt mycket åt två borrhål i badrummet 
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och att hon tror att han tänkte att det var ögon. Kühlhorn menar att mönster kan skapas från allt, 
exempelvis från fina minnen och upplevelser men även baserade på vardagliga och jobbiga 
situationer. Mest spännande tycker hon det är då det finns ett meddelande och budskap i 
mönstret. I boken berättar Kühlhorn även hur hennes arbetsprocess ser ut, hur man gör mönster 
och ger praktiska tips. 
 

4.2 Lisa Bengtsson 

4.2.1 Hitta historier 
 
Lisa Bengtsson är 33 år och är uppvuxen i samhället Gnosjö som ligger i Småland. 2005 flyttade 
hon till Stockholm där hon nu har familj och hus. Familjen är det hon värderar högst i livet och 
hon älskar att spendera tid tillsammans med sina två söner. Bengtsson beskriver sig själv som 
passionerad, otålig och påhittig och har ett stort intresse för inredning. Ett nyvunnet intresse 
Bengtsson har är att arbeta i sin trädgård, tidigare var hon även väldigt intresserad av måleri. 
 
Under hennes studietid på Berghs blev hon snabbt förknippad med mönster av sin omgivning. 
Hennes verksamhet startade efter att Bengtsson gjorde tapeten “Familjen” som examensarbete 
(se bilaga 3.1 Familjen). Hon blev sponsrad med 150 tapetrullar som blev slutsålda på 
examensutställningen. När Bengtsson skapade tapeten fick hon inspiration från hur det var att 
flytta från sin släkt i småsamhället Gnosjö till den stora staden Stockholm. Bengtsson började 
reflektera över sin uppväxt och familj samt vad man väljer att rama in sitt liv med. Efterfrågan på 
tapeten blev stor och Bengtsson startade upp sin verksamhet direkt efter examen. Därefter 
besökte hon den största tapetbutiken i Stockholm där hon fick bra råd om exempelvis 
prissättning. Bengtsson tror att “Familjen”-kollektionens framgång mycket beror på att den var 
rätt i tiden och passade en bred målgrupp.  
 

4.2.2 Anpassa historier 
 
Bengtssons varumärke började växa fram då hon skapade material och en logotyp (se bilaga 3.2 
Logotyp) inför examensutställningen på Berghs. Hon funderade mycket på vad hennes 
varumärkesnamn skulle vara och kom fram till att hon endast ville vara sig själv genom att heta 
sitt eget namn, samt att lägga till ordet “studio” före (eftersom hon arbetade i sin studio). Idag 
har Studio Lisa Bengtsson en anställd utöver Bengtsson själv och hennes produkter säljs både via 
återförsäljare och nyligen även från den egna hemsidan.  
 
Tidigare har Bengtsson gjort många grafiska profiler i hennes roll som Art Director samt under 
studietiden. Hon har dock inte arbetat från start med en grafisk profil till sitt eget varumärke utan 
låtit det växa fram. Varumärket visar tydligt på vem och hur Bengtsson är samt innehåller 
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mycket glädje och personlighet. Hon heter exempelvis sitt eget namn, pratar öppet och ställer 
upp på intervjuer. 
  
”Studio Lisa Bengtsson produces unique things with love, happiness and personality” är ett citat 
som Bengtsson använder för att beskriva varumärket och vad hon står för. Hennes stil har inte 
förändrats med tiden men hon vågar mycket mer nu, vilket främst beror på att varumärket har 
stärkts. Mönsterglädje är en stor del av hennes varumärke och Bengtsson anpassar sig inte efter 
trender utan gör det som faller henne in, vilket gör hennes stil unik. Hon strävar framåt för att 
inte ”stanna upp i ett fack”. Tidigare var exempelvis hennes mönster bara svart-vita vilket hon 
har arbetat sig bort ifrån. I början betraktade Bengtsson andras mönster och skapade liknande 
varianter men kände dock att det inte passade henne och kämpade länge för att hitta sin stil som 
utvecklades till vad den är idag efter examensarbetet där hon tog fram tapeten “Familjen”.  
 
Tidigare inledde hon fler samarbeten med olika partners till skillnad mot idag där hon bedriver 
en helt egen verksamhet och producerar främst mönster i egen regi. Efter examensutställningen 
på Berghs ansågs Bengtssons stil vara banbrytande, andra mönster var ofta gjorda med perfekta 
linjer i programmet Illustrator. Hennes stil var, och är än idag, ruffare, pixligare och innehåller 
raster, hon arbetar även mycket med kollage och fotografier (se bilaga 3.3 Formspråk). För 
Bengtsson är det viktigt att skaparprocessen är snabb där fokus inte ligger på att göra allt perfekt 
eftersom hon blir lätt uttråkad om arbeten tar för lång tid. Bengtsson anser inte att hon 
konkurrerar med andra mönsterformgivare eftersom alla har olika stil och hade snarare 
eftersträvat mer kontakt med dem. Det hon tror att hon har gemensamt med andra 
mönsterformgivare är passionen för mönster och glädjen över att se något rapporteras (tapetens 
rullar med mönsterpass upprepas). 
 

4.2.3 Använd historier 
 
Studio Lisa Bengtsson sköter all marknadsföring själv, med en bakgrund som Art Director har 
Bengtsson kunskap och erfarenhet av detta sedan tidigare. Hon lägger stor vikt på att ha bra 
produkt- och miljöbilder och brukar skapa ”moodboards” (inspirationscollage som beskriver en 
viss känsla som ska förmedlas i en design) inför fotograferingarna för att produkterna ska 
framställas på önskvärt sätt. Bilderna syns sedan på allt från hennes hemsida till olika tidningar. 
När hennes första tapet “Familjen” släpptes 2007 var även bloggar väldigt utbrett och genom 
dem spreds mönstret över hela världen. 
 
Bengtsson skriver ofta pressreleaser som mejlas ut, ibland har hon även anordnat pressträffar där 
nya mönster presenteras för journalister med fler. När tapeten “Tillsammans” lanserades 
anordnades exempelvis ett event med tydligt tema kopplat till motivet på taxar. Bland annat 
delade en korvgubbe ut korvar, (eng. ”sausages”, som taxar kan kallas) samt “goodiebags” för att 
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locka till sig pressen. Hon lade även stor vikt på att lyfta fram releasen av mönstret “Boudoir” 
som skulle äga rum i Stockholm, Göteborg och Umeå. Det började med att hon skickade ut 
kylskåpsmagneter med texten ”save-the-date” till önskvärda besökare och mejlade samt skickade 
därefter ut fysiska inbjudningar. Det trycktes även upp affischer inför releasen och under eventet 
bjöds det på mat och dryck, tygerna visades upp och det kom många besökare och journalister. 
 
Bengtsson har inte strategiskt använt sig av marknadsföringsstrategin storytelling i sina arbeten, 
men har ändå använt sig av berättande i olika former. I sitt arbete utgår hon väldigt ofta från sig 
själv och vad som händer i hennes liv för tillfället, exempelvis då hon fick sina två barn. Det 
finns alltid mycket tankar bakom hennes mönster och till många av dem finns det även texter 
som inte behöver vara något som andra ser, utan finns där snarare för henne själv. Trots att hon 
hellre kommunicerar via mönster än ord måste hon upprätthålla skrivande för att uttrycka sig 
enhetligt och uppfattas konsekvent. En del av hennes produkter har tillhörande lappar med en 
kortare text som beskriver motivet. 

Bengtsson har aldrig annonserat för att marknadsföra sig själv men använder mycket sociala 
medier där hon får direkt kontakt med kunderna. Hon försöker att flitigt använda Instagram och 
Facebook som marknadsföringskanaler där fokus inte endast ligger på att sälja sina produkter 
utan att uppfattas mer personlig samt ge tips till sina följare. Bengtsson skapar även utskick 
direkt till kunder som gillar hennes produkter, en idé hon har är att skapa ett överrasknings-
moment där att hon ger ut presenter till utvalda kunder som förhoppningsvis blir glada och 
sprider det vidare. Dessa kunder kan exempelvis vara personer som ofta gillar Studio Lisa 
Bengtssons bilder på Instagram eller inlägg på Facebook. 

 
4.2.4 Sekundärdata 
 
På Studio Lisa Bengtssons hemsida (se bilaga 3.4 Hemsida), som finns på både svenska och 
engelska, visas på startsidan i sidhuvudet (högst upp på sidan) Bengtssons logotyp gjord i samma 
stil som hennes mönster och föreställer henne själv inuti en ram omringad med blommor (se 
bilaga 3.2 Logotyp). På startsidan finns även ett bildspel föreställande Bengtsson själv samt 
produkt- och miljöbilder på de mönster hon producerat. Under bildspelet visas mottot “Studio 
Lisa Bengtsson produces unique things with love, happiness and personality” och längst ner på 
startsidan i sidfoten finns ikoner som är länkar till sociala medierna Facebook, Pinterest och 
Instagram. I hemsidans webshop kan man antigen handla de varor som finns eller 
“inspirationsshoppa” genom att se miljöbilder där mönstren presenteras på olika produkter i olika 
sammanhang. Under sidan “Samarbeten” visas resultatet av samarbeten med olika företag som 
exempelvis Hemtex, Rädda barnen, Motel L och Barncancerfonden. Under varje bild står även 
en beskrivande text om uppdraget. Under kontaktsidan står en text som beskriver Bengtssons 
uppväxt, arbetslivserfarenheter, utbildning, och verksamhet. Det står även att företaget finns i 
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hela Sverige och totalt i 17 länder världen över och är även under expandtion. På de andra 
sidorna kan man även se vilka återförsäljare till Bengtssons produkter som finns, olika 
pressklipp, kundtjänst samt en länk till bloggen (Instagram).  
 
Studio Lisa Bengtssons officiella Facebook-sida (se bilaga 3.5 Facebook) skapades år 2009 och 
har idag 2533 “gilla”-markeringar och uppdateras med inlägg och bilder cirka en gång om dagen. 
Inläggen som läggs upp är främst bilder på produkterna och mönstren i olika sammanhang, ofta 
ursprungligen från andra som skrivit eller uppmärksammat företaget eller dess produkter. En del 
privata bilder läggs även upp på vardagen och Bengtssons familj men majoriteten av inläggen är 
hur hennes produkter kommer i uttryck i olika kanaler. 
 
På Instagram har Studio Lisa Bengtsson ett konto (se bilaga 3.6 Instagram) med 606 inlägg och 
1582 följare sedan mars 2013. I den beskrivande texten står det att “Studio Lisa Bengtsson är ett 
designföretag som gör tapeter, porslin, tyg, kuddar etc. Följ min vardag och designprocess. 
www.lisabengtsson.se”. Bengtsson lägger främst upp bilder på hennes mönster och produkter, 
människor i henne omgivning som familj (främst hennes två söner), vänner, arbetskamrater samt 
saker som händer i hennes liv. Texterna till bilderna är oftast korta och beskriver det bilden visar. 
 

4.3 Emma von Brömssen  

4.3.1 Hitta historier 
 
Von Brömssen föddes 1975 och är uppvuxen och bosatt i Göteborg. Hennes föräldrar var lärare 
och hennes pappa hade ett stort intresse för fåglar. Naturen och framförallt fåglar har därför varit 
betydande under hennes uppväxt. Hennes föräldrar gjorde mycket hemmagjort, exempelvis 
bakade de sitt eget bröd. Även von Brömssen skapar idag mycket i hemmet och liknar det vid en 
fågel som bygger sitt bo. Under hennes skoltid satt hon mycket hemma och arbetade eftersom 
hon lättare kunde koncentrera sig där. Hon älskar sitt hem och trivs väldigt bra med att vara där, 
idag arbetar hon även hemifrån och har en ateljé på vindsvåningen i hennes familjs villa. 
Eftersom von Brömssen lätt startar upp nya projekt behöver hon struktur för att det inte ska bli 
rörigt. Struktur och bestämda tider anser hon även är viktigt för att kunna skilja på jobb och 
fritid. Att hon är målmedveten är något hon värdesätter som egenföretagare då hon agerar flera 
yrkesroller, exempelvis marknadsförare och administratör. 
 
Von Brömssen har alltid tänkt att hon skulle sysselsätta sig med design på något vis och 
bestämde sig vid 20-årsåldern för att hon skulle arbeta med design. Von Brömssen har 
inställningen att när hon väl bestämmer sig för något så kan hon också genomföra det. Hon vill 
gå sin egen väg och göra det på sitt eget vis. Hon läste en del förberedande utbildningar och 
började vid 26-årsålder på Högskolan för design och konsthantverk, HDK. Där fick hon inrikta 
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sig på det hon intresserade sig för. I årskurs tre kom hon på att det var mönster hon ville arbeta 
med efter att ha gjort mönstret “Stäpphöna” som examensarbete (se bilaga 4.1 Stäpphöna). Efter 
examen fick von Brömssen en del uppdrag vilket startade med att hennes examinator satt i 
styrelsen till Svenskt Tenn och förde mönstret vidare till att produceras för Svenskt Tenn. Detta 
innebar mycket för von Brömssen då det bland annat gav henne publicitet i tidningar. Von 
Brömssen gjorde även en masterutbildning och spenderade mycket tid i verkstaden och 
textiltrycket där hon fick många kontakter. Som examensarbete på masterutbildningen gjorde 
hon en tapetkollektion som Boråstapeter köpte och producerade. Under studietiden på HDK fick 
von Brömssen även sina tre barn. Familjen är det hon värdesätter mest och hon får mycket 
inspiration från sina barn. Hon får även inspiration från erfarenheter och upplevelser, exempelvis 
resor.  
 
Innan studierna på HDK skapade von Brömssen en väskkollektion som såldes i olika butiker. 
Detta blev starten för hennes företag där hon även frilansade med grafiska uppdrag. Hon 
reflekterade inte då över sitt varumärke eller hur det skulle uppfattas. Detta var något som 
byggdes upp med tiden då hon insåg vad hon främst ville göra. Under masterutbildningen 
pratade hon mycket med hennes examinator om hur man ska profilera sig, bygga sitt varumärke 
och visa sig. Hon kände redan då att hon värdesätter det långsamma där hon får arbeta med 
någonting länge och där ”handen är med” och jobbar mer gediget. Detta skrev hon även en del 
om i sin rapport då hon fick sätta ord på sitt arbete. Von Brömssen har till viss del arbetat med 
sin grafiska profil. Hon ändrar sig dock ofta och byter utseendet på exempelvis sina visitkort. 
 
Von Brömssen skapar mönster för sig själv och på uppdrag. Hon säljer inget i eget regi, vilket 
hon till viss del hade velat göra för att kunna producera det hon i dagsläget inte har producenter 
till. Negativt vore dock enligt von Brömssen att det tar tid från skapandet samt blir mycket extra 
administration. De mönster hon skapar i eget syfte väcker dock intresse hos andra företag 
emellanåt som köper rättigheter att producera dem. Von Brömssen säljer dock inte rättigheterna 
till själva mönstret (med vissa undantag) och tar oftast betalt på royalty. 
 
Von Brömssen menar att de mönster hon skapar för egen del även skulle kunna användas i en 
utställning eller liknande samt att mönster är något som vanligtvis inte framhävs i sådana 
sammanhang. Hon arbetar med två olika “spår” varav den ena är mer kortsiktig, kommersiell och 
genererar mer pengar och den andra är konstnärligare med en längre arbetsprocess. Hon tror att 
det som tar mer tid är det som i efterhand blir mer varaktigt. Det andra spåret är det von 
Brömssen vill profilera sig inom och förhoppningsvis utveckla och arbeta mer med.  
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4.3.2 Anpassa historier 
 
Under von Brömssens skolgång på HDK var det populärt att göra mönster. Hon var därför noga 
med att profilera sig och hålla sig till en speciell stil. Von Brömssen har arbetat med att bygga 
upp sin stil och menar att i dagsläget kan det ske tydliga kopplingar mellan det hon skapar och 
hennes varumärke. Hon anser att det är hennes formspråk som gör henne unik, precis som hos 
andra mönsterformgivare och deras personliga stilar. På så vis ser inte von Brömssen andra 
aktörer på marknaden som konkurrenter och eftersom hon även känner en del mönsterformgivare 
ser hon dem snarare som vänner. Von Brömssen anser att hennes kontakter i form av lärare, 
praktikplatser, examinatorer, opponenter på exjobb, de som gillar vad hon skapar samt de som 
producerar det, har lett till hennes framgång.  
 
Von Brömssen beskriver sin stil som tämligen klassisk och med anknytningar till naturen, ibland 
med en liten “twist”. Typiskt för von Brömssens stil är även att använda sig av få färger, 
exempelvis blått och vitt i ett mönster (se bilaga 4.2 Formspråk). Hon tycker om då det går att 
titta på ett mönster länge och upptäcka nya saker i det, som en resa genom det. Mönstren blir 
som en berättelse. Hon beskriver även sina mönster som relativt tidlösa, även om de omedvetet 
säkerligen påverkas av material och trender.  
 
De uppdrag von Brömssen får är ofta relativt fria då uppdragsgivarna redan tycker om von 
Brömssens stil och jämför med hennes tidigare motiv. På så vis får von Brömssen göra något 
nytt och som samtidigt är i linje med hennes stil. Hon anser att det svåra är då uppdragsgivaren 
kommer med flera synpunkter i ett tidigt stadie då det begränsar arbetet. Von Brömssen arbetar 
helst med fria projekt som kommer direkt från henne själv där ingen kan ha åsikter över hur det 
ska se ut. När von Brömssen tar fram mönster tänker hon ofta att de ska placeras på tapeter eller 
tyger som är mer tidlösa än exempelvis kläder. Inom inredning menar von Brömssen att det finns 
möjligheter att arbeta med större format och under en längre period. Hon har även tankar på att 
trycka upp sina mönster på affischer.  
 
Hennes arbetsprocess börjar med att hon funderar på vad hon vill arbeta med och vad hon vill 
förmedla, exempelvis vad för slags figurer eller känsla. Hon kan även inspireras av en speciell 
stil eller teknik utan att veta vad det ska resultera i, exempelvis vattenfärg som flödar ut. Hon 
skissar därefter upp ett flöde då hon arbetar med rapporter eller kompositioner som upprepas. På 
så vis kan det finnas berättelser i mönstret som leder betraktaren vidare i rapporten eller nästa 
del. Flödet kallar även von Brömssen för ett ”skelett” vilket utgör grunden av mönstret som hon 
sedan adderar motivet till. Von Brömssen skapar skelettet genom att skissa upp linjer för hand 
eller i datorn och rapporterar upp dem för att se hur det blir för att sedan justera och fylla dem. 
Vid ett tidigare mönster skapade hon ett skelett baserat på uppförstorade stickade maskor. Hon 
har även använt sig av grundstrukturer från tidigare mönster för att skapa nya motiv och mönster 
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men med samma skelett.  Utan grundstrukturen blir det lätt att ”det blir som det blir” vilket von 
Brömssen också tycker kan vara spännande beroende på vad hon ska skapa. Grundstrukturen 
beror bland annat på själva produkten och storleken på motivet. Von Brömssen är även väldigt 
noggrann med kvalitén och detaljerna på hennes produkter och vill gärna ha kontroll över det, 
trots att andra producerar dem. 
 
Von Brömssen tar inspiration från upplevelser och berättar om en resa till Afrika där hon bland 
annat såg vackra krontranor, vilket inspirerade henne att skapa något av. Von Brömssen 
beskriver att hon lätt går in väldigt mycket för något och lever sig in i, i detta fall tranans 
personlighet och vill utforska den vidare. Hemkommen från Afrika provade hon därför olika 
tekniker och tecknade tranan på flera olika sätt. När hon sedan börjar måla tänker och ser hon 
hela tiden i mönster och lägger alltid upp en rapport (63x54) på stora akvarellark. Von Brömssen 
anser att de kan bli vackra som endast bilder, men tänker ändå att de ska vara ”rapporterbara”.  

4.3.3 Använd historier 
 
Von Brömssen marknadsför sig via hennes hemsida www.emmavonbromssen.se där hon visar 
mönster och kollektioner (se bilaga 4.3 Hemsida). Hon framhäver dock att hemsidan i dagsläget 
inte är uppdaterad. Hon är dock flitigare med att uppdatera sitt Instagramkonto, vilket hon anser 
är ett väldigt bra sätt att marknadsföra sig på, bland annat då det är gratis. På Instagram visar hon 
upp “sin värld” där privata bilder blandas med exempelvis skisser och produkter (se bilaga 4.4 
Instagram). Von Brömssen har även fått mycket kontakter via Instagram som till exempel 
webbshopbutiker som gärna vill sälja hennes produkter. 
  
Von Brömssen har skapat två kollektioner för tygföretaget Bantie. Där inledde hon ett samarbete 
med en av dem som drev företaget. Von Brömssen beskriver henne som väldigt duktig på PR 
och genom henne anordnades pressreleaser när von Brömssen skapade nya kollektioner. Flera 
tidningar besökte tillfällena vilket ledde till mycket publicitet. Von Brömssen beskriver att när en 
tidning hade fått upp ögonen för henne sprids det fort till andra tidningar och de inser att det är 
värt att hålla koll på kommande kollektioner av von Brömssen. Emellanåt händer det att 
journalister besöker henne för att fotografera produkterna i hennes hemmiljö. Hon tänker även 
strategiskt vilka hon vill förknippas med. Angående prissättning på uppdrag kan hon tänka sig att 
gå ner i pris om hon tror att det kan generera publicitet och spridning. 
 

4.3.4 Sekundärdata 
 
Von Brömssen använder sin hemsida samt Instagram för att marknadsföra sitt varumärke. I det 
övre vänstra hörnet syns hennes namn på hemsidan vilket kan liknas vid ett ordmärke eller en 
logotyp (se bilaga 4.5 Logotyp). Hennes hemsida är på engelska och presenterar hennes mönster 
genom både produkt- och miljöbilder. Hennes mönster presenteras även vid namn och vem som 
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är producenten. Under fliken “About me” inleds sidan med rubriken “The story about me” 
därefter står texten: 
 
“A pattern is like music. The rythm of the flow will take you on a journey through the pattern. A 
pattern is a surface that contains compositions that are endlessly repeated to the left, to the right, 
downwards and upwards. The composition is built from shapes that have stories to tell. But. The 
foundation of the whole pattern is its ground structure – the skeleton. It is the tool that lets me 
create directions of flow. Building the skeleton is when I set music to the pattern.”  
 
För att presentera sig själv skriver hon “I am a swedish designer based in Gothenburg. My main 
focus is pattern design for fabric and wallpaper” och därpå följs listor på hennes utbildning och 
kunder. På sidan finns även en stor bild på von Brömssen samt bilder från hennes 
arbetsprocesser, vilket visar att hon arbetar mycket analogt med exempelvis akvarellfärger. 
Övriga flikar på hemsidan är “Instagram”, “Publications” och “Contact”.  
 
Von Brömssen har två Instagramkonton varav den ena är privat och den andra står för Emma von 
Brömssen som varumärke. Det sistnämnda kontot presenterar von Brömssen med en kort text på 
engelska om att hon är en mönsterdesigner i Göteborg. Hennes bilder har ett enhetligt uttryck 
och majoriteten av bilderna ser ut att vara arrangerade, likt stilleben. Bilderna är stillsamma och 
har samma ljus exponering. Huvudmotiven på bilderna är framförallt växter, både inomhus och i 
hennes trädgård. Hon lägger även ut bilder på hennes arbetsprocess och färdiga mönster, hennes 
barn och olika sysselsättningar i hemmet som exempelvis då hon bakar bröd, flätar pil i 
trädgården eller pyntar inför barnkalas. Bortsett från hennes barn är bilderna sällan på 
människor. Von Brömssen lägger även ut inspirerande föremål och händelser, exempelvis en fin 
kopp eller en resa. Texterna till bilderna förklarar oftast kortfattat vad bilden visar. Emellanåt 
skriver hon längre berättande texter som exempelvis “När en son har åkt buss själv för första 
gången och plockar vitsippor på vägen. Jag sätter de i lilla söta kannan från mammas farmor 
Mollan.” och “På den här stranden satt min mormor 7 år gammal 1931 i Chaplins knä. Hon 
bodde här i fem år med sin mamma och sina tre syskon. #imormorsfotspår”.  
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5 Analys  
 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån de teorier som tagits upp i referensramen rörande 
identitet, positionering, varumärkets mening, marknadsföring och kommunikation. Kapitlet följer 
den struktur som presenteras i analysmodellen för att besvara hur berättelser kan hittas, 
anpassas och användas. Svaret på detta kan sedan besvara studiens syfte vidare i slutsatserna. 
 

 

5.1 Kühlhorn  

5.1.1 Identitet 
 
Kühlhorn är grafisk formgivare och illustratör. Hon arbetar på uppdrag med bokformgivning och 
skapar mönster och illustrationer inom framförallt inredningskategorin. Detta utgör i enlighet 
med Kapferer (2012) varumärkets grundstomme eftersom de beskriver Kühlhorns erbjudande i 
form av tjänster och produkter. Då de berör de fysiska egenskaperna ett varumärke har kan det 
därmed kategoriseras inom identitetsprismat (se figur 1). 
 
Eftersom Kühlhorn inte reflekterat över sitt varumärke utan utgår från sig själv som person är 
hennes varumärkesidentitet och kärnvärden starkt sammankopplade med hennes personlighet 
och egna värderingar. Detta innebär i enlighet med Kapferer (2012) att varumärkets identitet 
lättare överensstämmer med dess image vilket Keller et al. (2012) menar stärker 
varumärkesvärdet. På de sätt Kühlhorn beskriver sig som person (4.1.1 Hitta historier) kan 
placeras under identitetsprismats (se figur 1) del personlighet där de mänskliga egenskaperna 
som associeras till varumärket framhävs. Dessa beskrivningar skulle kunna liknas med ett 
varumärkes kärnvärden, men Kühlhorn har inte strategiskt skapat specifika ordfraser som 
beskriver vad varumärket står för, dess själ och dess löfte till konsumenterna, vilket enligt Keller 
et al. (2012) kännetecknar varumärkets kärnvärden. 
 
De delar som Kühlhorn berättar om hennes familj, värderingar, sysselsättning och intressen 
(4.1.1 Hitta historier) är alla delar betydande för varumärket och kan, enligt Kapferer (2012), 
placeras under kultur i identitetsprismat (se figur 1) som återspeglar varumärkets värderingar och 
bakgrund. Dennisdotter et al. (2008) framhäver även att det viktigt att hitta historierna som 
symboliserar företaget eller personen bakom det. Kühlhorn utgår mycket från sig själv och 
tidigare upplevelser och erfarenheter då hon skapar mönster. Dessa utgör även varumärkets 
erbjudande vilket Kapferer (2012) menar utgör dess fysiska egenskaper som en del av 
identitetsprismat. I enlighet med Kapferers (2012) identitetsprisma kommuniceras därmed 
varumärkets personlighet och kultur genom dess fysiska egenskaper. 
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5.1.2 Positionering och varumärkets mening 
 
Kühlhorn har inte reflekterat över sitt varumärke vilket Keller et al. (2012) och Kapferer (2012) 
menar är viktigt för att skapa en bra positionering. Kühlhorns stil och formspråk är hennes 
egentliga produkt som sedan appliceras på olika föremål och material. Detta kan, enligt Keller et 
al. (2012) räknas till utförande där varumärkets produkter och tjänster definieras. 
 
Kühlhorn uttrycker sig genom sitt personliga formspråk (4.1.2 Anpassa historier) vilket skiljer 
sig mot de övriga aktörernas uttryck på marknaden. Keller et al. (2012) och Kapferer (2012) 
menar att det är viktigt att definiera hur varumärket förhåller sig gentemot konkurrenterna och 
visa på dess likhets- och skiljepunkter för att skapa en god positionering. Kühlhorns formspråk 
kan i enlighet med Keller et al. (2012) passa beskrivningen av skiljepunkter där unika 
accociationer skapas genom visuella eller funktionella attribut, som sedan skiljer sig från 
konkurrenterna. Formspråket är kommunicerbart, hållbart och genomförbart, vilket Keller et al. 
(2012) menar är tre viktiga aspekter för skiljepunkter ur ett företagsperspektiv. Det kan även 
uppfattas relevant, trovärdigt och på ett personligt plan eftersom hon arbetar som formgivare och 
ständigt uttrycker sig kreativt, vilket Keller et al. (2012) menar är viktiga aspekter för 
skiljepunkter ur ett kundperspektiv. Kühlhorns slutprodukter i form av exempelvis böcker, 
porslin och textilier, kan definieras som likhetpunkter av kategorityp. Detta menar Keller et al. 
(2012) är associationer som är nödvändiga för att kunderna ska kunna placera dem i en 
produktkategori där de anses trovärdiga. 
 
Då varumärket är baserat på Kühlhorn som person delar (4.1.1 Hitta historier) hon många 
personlighetsdrag samt värderingar med varumärket eftersom hon ofta utgår från egna 
erfarenheter och upplevelser. Keller et al. (2012) förklarar att ett varumärkes bildspråk behandlar 
de yttre egenskaper hos produkter och tjänster och menar exempelvis att varumärken kan ta på 
sig personlighetsdrag, likt människor. Därför kan Kühlhorns formspråk liknas vid två 
utmärkande kategorier inom bildspråket; personlighet och värderingar samt personlighetsdrag. 
 
Kühlhorns formspråk förknippas ofta med mycket färg och grafiska och enkla former, vilket hon 
tror kommer från att hon i grunden är grafisk formgivare. Detta kan i enlighet med Kapferer 
(2012) hänvisas till varumärkets kultur eftersom Kühlhorns bakgrund kommer till uttryck i 
hennes visuella attribut. Hon beskriver även sin stil som något som ska synas, sticka ut och vara 
något nytt som inte finns, vilket också kan hänvisas till varumärkets kultur i Kapferers (2012) 
identitetsprisma eftersom hon beskriver att detta är något som kommer från hennes barndom. 
Eftersom Kühlhorn även beskriver sig själv med dessa ord kommuniceras även i enlighet med 
Kapferer (2012) hennes personlighet som är en del av identitetsprismat. Dessa aspekter kan bidra 
till att varumärkets image överensstämmer med dess identitet vilket Keller et al. (2012) menar 
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kan stärka varumärkets värde och kundernas abstrakta associationer till det som en del av 
varumärkets bildspråk. 
 
Kühlhorn arbetar på uppdrag och har med andra ord ingen direktkontakt med konsumenterna och 
hennes kunder är företag som tar del av hennes tjänster inom formgivning vilket innebär i 
enlighet med Keller et al. (2012) att varumärkets tillförlitlighet kan stärkas vilket är en väsentlig 
del av dess utförande. Eftersom Kühlhorn har en utbildning från en designhögskola samt i 
hennes arbetet och erbjudande alltid utgår från sig själv och sina erfarenheter i sin arbetsprocess, 
styrker detta varumärkets utförande i enlighet med Keller et al. (2012) eftersom Kühlhorns 
kompetens och inlevelse kommer till uttryck. Detta menar Keller et al. (2012) även kan stärka 
varumärkesvärdet hos konsumenterna. 
 
Kühlhorn har ingen enhetlig grafisk profil, däremot har hon visitkort, en logotyp samt 
varumärkesnamn och en hemsideadress. Detta är några av de varumärkeselement Keller et al. 
(2012) menar syftar till att identifiera och särskilja ett varumärke. Vid användning av Kühlhorns 
logotyp har dess utseende förändrats vid olika sammanhang (4.1.2 Anpassa historier) vilket 
Keller et al. (2012) menar kan minska minnesvärdheten av varumärkeselementet. Vid skapandet 
av Kühlhorns bok Rapport! utformade hon en logotyp som visar på hennes formspråk och stil 
vilket skapar en tydligare koppling mellan varumärkselementen och varumärket. Keller et al. 
(2012) menar att detta bör ske för att skapa igenkänning och minnesvärdhet hos konsumenterna. 
Eftersom utformningen av logotypen varieras utifrån olika syften, kan den i enlighet med Keller 
et al. (2012) ses som anpassningsbar där den kan uppdateras med tiden och mot nya marknader. 
 
Kühlhorns varumärkesnamn är detsamma som hennes personnamn och eftersom namnet 
innehåller den tyska bokstaven “ü” menar Keller et al. (2012) att det kan ses både som svårt vid 
geografisk överföring men även uppfattas som unikt. Genom namnet framhävs hennes identitet 
och för med sig en historia om hennes bakgrund. Kühlhorns hemsideadress har dock bara ett “u” 
och är enligt Keller et al. (2012) på så vis mer överförbar.  
 

5.1.3 Kommunikation och marknadsföring 
 
Kühlhorn marknadsför sitt varumärke framförallt genom sin hemsida, Agent Bauer och på sin 
Instagram. Hon har inte reflekterat så mycket över sitt varumärke och på så vis möjligtvis inte 
reflekterat över marknadsföringen heller, vilket Keller et al. (2012), Dennisdotter et al. (2008) 
och Kapferer (2012) menar är en viktig fråga som företagen bör ta ställning till. Då hennes sätt 
att uttrycka sig är personligt vilket gestaltas framförallt genom hennes Instagramkonto, kan dock 
imagen stämma relativt bra överens med identiteten. Detta menar Keller et al. (2012), 
Dennisdotter et al. (2008) och Kapferer (2012) är viktigt för att konsumenterna ska skapa en 
relation med varumärket och på så vis stärka det. Att hennes Instagramkonto innehåller 
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personliga vardagsbilder, där hennes yrke inte framhävs, kan medföra att banden mellan 
konsumenterna och henne som person stärks, snarare än mellan konsumenterna och varumärket. 
 
Genom hennes Instagramkonto förmedlar hon ständigt berättelser om sig själv, till skillnad från 
på hennes hemsida där informationen om henne är begränsad. Att det på hemsidan finns 
kontaktuppgifter till Kühlhorn samt en lista på hennes kunder, väcks i enlighet med Keller et al. 
(2012) ett intresse och förtroende. Keller et al. (2012) menar även att det stärker hennes 
trovärdighet som formgivare eftersom detta kan kopplas till varumärkets mening. I enlighet med 
Renbergs (2007) teori kring retorik kommunicerar hon därmed genom ethos då hennes kundlista 
stärker hennes respekt och status i form av erfarenheter och meriter.  
 
Hennes trovärdighet stärks även genom hennes bok Rapport där hon genom personliga 
berättelser förklarar tankarna kring mönstren, hur de skapas och hur de slutligen blir. Kühlhorn 
agerar och skapar mycket på känsla vilket framhävs genom boken och kommunicerar därmed 
genom pathos vilket Renberg (2007) menar syftar till att beröra mottagaren och skapa känslor. 
Att Kühlhorns berättelser går att relatera till och upplevs verkliga menar Dennisdotter et al. 
(2008) även är mer övertygande än klassisk statistik.  
 
Kühlhorn säljer produkter till kunder som sedan säljer det till sina konsumenter. Agent Bauer 
kan i enlighet med Kotler (1999) ses som Kühlhorns försäljare i den mån att agenten arbetar för 
att marknadsföra samt sälja hennes produkter till befintliga eller potentiella kunder. Att hon har 
samarbetat med flera varumärken kan ses på hennes hemsida och kommunicerar i enlighet med 
Keller et al. (2012) varumärkets utförande vilket skapar trovärdighet hos konsumenterna. 
 

5.2 Bengtsson 

5.2.1 Identitet 
 
Bengtsson profilerar sig som mönsterformgivare och tar främst fram motiv till tapeter, tyger och 
diverse inredning. Studio Lisa Bengtsson producerar mönster i egen regi som säljs på företagets 
hemsida och har även återförsäljare i flera olika länder. Dessa aspekter menar Kapferer (2012) 
utgör varumärkets grundstomme eftersom de beskriver varumärkets erbjudande i form av 
produkter och tjänster. Därmed kan dessa kategoriseras i enlighet med Kapferers (2012) 
identitetsprismas (Se figur 1) del som berör de fysiska egenskaperna ett varumärke har. 
 
Som person beskriver Bengtsson sig själv som passionerad, otålig och påhittig samt någon som 
har ett stort intresse för inredning och trädgård. Detta utgör i enlighet med Kapferer (2012) den 
del som beskriver varumärkesidentitetens personlighet i identitetsprismat. Som varumärke 
beskrivs Studio Lisa Bengtsson utifrån deras slogan “Studio Lisa Bengtsson produces unique 
things with love, happiness and personality” vilket även det kan kopplas till Kapferers (2012) 
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identitetsprisma som definierar varumärkets personlighet. Dessa ord kan liknas vid Bengtsson 
beskrivning av sig själv där “passionerad” är synonymt med “love” och “påhittig” med “unique” 
vilket innebär i enlighet med Kapferer (2012) att varumärkets personlighet kommuniceras 
genom dess fysiska egenskaper.  
 
Som tidigare berörts är Bengtsson född och uppvuxen i Gnosjö i Småland och är nu bosatt i 
Stockholm med sin familj som hon värderar högst av allt. Framförallt älskar hon att spendera tid 
med sönerna. Som Kapferer (2012) beskriver kan dessa delar kopplas till identitetprismats del 
som berör varumärkets kultur eftersom dem handlar om Bengtssons bakgrund och värderingar. 
Att hon senare även arbetat som formgivare på Indiska, en reklambyrå, studerat på Berghs 
School of Communication samt inledde sin verksamhet efter examensutställningens resultat kan 
även i enlighet med Kapferer (2012) placeras under kultur i identitetsprismat. 
 
Studio Lisa Bengtssons slogan (4.2.2 Anpassa historier) representerar varumärkets löfte till 
konsumenterna och kan därmed i enlighet med Keller et al. (2012) liknas vid ett varumärkes 
kärnvärden. Hon har inte strategiskt skapa dessa som kärnvärden, men meningen är uppbrytbar i 
de fyra orden “uniqe”, “love”, “happiness” och “personality” vilket enligt Keller et al. (2012) 
kan utgöra de tre till fem ordfraser som beskriver varumärkets kärnvärden. Keller et al. (2012) 
menar även att eftersom varumärkets slogan kommuniceras i olika kanaler, främst på hemsidan, 
framstår varumärket som enhetligt och dessa ord blir extra minnesvärda. Ordfrasen 
kommunicerar både att varumärket är unikt samt vad som gör varumärket unikt, vilket i enlighet 
med Keller et al. (2012) definierar den första aspekten (kommunikativt) som kärnvärden bör 
uppfylla. Orden som bildar varumärkets slogan är korta, specifika och lätta att komma ihåg och 
uppfyller därmed i enlighet med Keller et al. (2012) den andra aspekten (enkelhet) över hur 
kärnvärden bör utformas. Dock menar Keller et al. (2012) att orden inte bör vara fler än tre om 
de inte tas fram i syfte att tydliggöra betydelsen av kärnorden eller verksamheten. Eftersom 
orden är framtagna av Bengtsson själv och syftar till att användas i sin egna verksamhet är dem 
relevanta uppfyller de även den tredje aspekten inspirerande som enligt Keller et al. (2012) anser 
att kärnvärden bör uppfylla. De uppfyller till stor del alla tre aspekter och kan därmed enligt 
Keller et al. (2012) användas i samband med varumärkets positioneringsstrategi. 
  

5.2.2 Positionering och varumärkets mening 
  
Bengtsson har identifierat att det är hennes stil som gör varumärket unikt gentemot andra 
formgivare eftersom hon inte anpassar sig efter trender utan gör det som faller henne in. I 
enlighet med Keller et al:s (2012) teori beträffande varumärkespositionering har Bengtsson 
därmed identifierat de skiljepunkter som särskiljer varumärket från de andra aktörerna på 
marknaden. Eftersom Bengtsson stil är framtagen av henne själv samt utgör grunden till 
företagets erbjudande kan detta vara en relevant, trovärdig och personlig skiljepunkt i kundens 
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perspektiv vilket Keller et al. (2012) menar är viktigt. För företaget är skiljepunkten genom-
förbar, hållbar och kommunicerbar genom det visuella uttrycket vilket Keller et al. (2012) även 
påvisar att de unika associationerna kan baseras på och vara. 
 
Studio Lisa Bengtsson skapar mönster som används främst på produkter inom inredning vilket 
kommuniceras till kunderna bland annat i form av varumärkets slogan, texter och de produkt- 
och miljöbilder från hemsidan, Facebook och Instagram. För att kunderna ska kunna placera 
Studio Lisa Bengtssons varumärke i en specifik produktkategori, är dessa aspekter i enlighet med 
Keller et al. (2012) nödvändiga att kommunicera. Bengtsson anser sig gärna arbeta mer 
tillsammans med andra mönsterformgivare eftersom de delar passionen för mönster och glädjen 
över att se något rapporteras. Att samarbeten inleds med företag inom det segment varumärket 
positionerar sig i kan därmed i enlighet med Keller et al. (2012) innebära att trovärdigheten av 
företagets erbjudande stärks hos konsumenterna. Bengtsson ser inte andra mönsterformgivare 
som konkurrenter eftersom alla har olika stil, däribland även hon själv. Detta innebär därmed att 
hon medvetet inte har tagit ifrån någon konkurrent dess skiljepunkter i form av deras formspråk, 
vilket Keller et al. (2012) menar utgör konkurrensbetonade likhetspunkter. Bengtsson hade 
snarare eftersträvat med kontakt med andra aktörer vilket styrker hennes uttalande om att hon 
inte har några konkurrensbetonade likhetspunkter framtagna av henne själv. 

 
Bengtssons produktutbud består dels av hennes mönster samt av fysiska produkter som mönstren 
återfinns på. Detta utgör en betydande del av Bengtssons varumärke eftersom de kan i enlighet 
med Keller et al. (2012) kopplas till ett varumärkes utförande och bildspråk. Bengtssons stil står 
för grunden till hennes mönster och produkter vilket Keller et al. (2012) menar kan uppfylla 
kundernas behov på ett funktionellt plan. Dock är stilen ett abstrakt attribut som snarare 
uppfyller kunders behov på ett socialt och psykologiskt plan och kopplas därför snarare i enlighet 
med Keller el al:s (2012) teori om ett varumärkes bildspråk.  
 
Bengtsson beskriver sin stil som ruff, banbrytande och utstrålar mönsterglädje samt eftersträvar 
inte perfektion eftersom en snabb skaparprocess är något hon föredrar. Detta kan kopplas till 
varumärkets slogan och värdeord vilket innebär i enlighet med Keller et al. (2012) att om detta 
överensstämmer med kundernas abstrakta associationer till Bengtsson stil kan varumärket 
stärkas. De sociala behoven Keller et al. (2012) beskriver kan uppnås genom värdeordet 
“unique” vilket är synonymt med banbrytande och de psykologiska behoven kan uppnås genom 
den känsla stilen förmedlar. Eftersom Bengtsson förklarar att utseendet av hennes stil beror på att 
hon eftersträvar en snabb arbetsprocess kan personlighetsdraget “otålig” kopplas till detta vilket 
även i detta fall innebär att Kapferers (2012) del i identitetsprismat som berör personligheten 
uttrycks i varumärkets fysiska egenskaper. 
 
Att Bengtsson har utbildning, undervisar på samma designhögskola samt har arbetslivserfarenhet 
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bekräftar Bengtssons kompetens. Detta tillsammans med att hon i sina arbeten utgår och 
inspireras av sina egna erfarenheter innebär att hon förmedlar inlevelse vilket i enlighet med 
Keller et al. (2012) är avgörande för varumärkets utförande och värde. På hemsidan presenteras 
Bengtssons återförsäljare samt hänvisar till kundtjänst vilket Keller et al. (2012) menar kan 
stärka varumärkets serviceförmåga och servicens effektivitet som är två parametrar av 
varumärkets utförande. Dessa aspekter syftar alla till ett varumärkes utförande och kan i enlighet 
med Keller et al. (2012) skapa tillförlitlighet hos varumärkets kunder. Bengtsson ansvarar även 
för försäljning och kvalitet på produkterna som säljs via hemsidan vilket i enlighet med Keller et 
al. (2012) innebär att hennes utförande påverkar varumärkets serviceförmåga och kvalitet. 
 
Bengtsson varumärkesnamn “Studio Lisa Bengtsson” innehåller en stor del av hennes eget namn 
vilket i enlighet med Keller et al. (2012) gör det meningsfull, vilket är en aspekt varumärkes-
element bör designas utifrån. Att hemsidenamnet även är samma som varumärkesnamnet, menar 
Keller et al. (2012) att varumärkeselement har designats för att skapa minnesvärdhet. 
Varumärketselemenet uppfyller även ett av de syften de enligt Keller et al. (2012) bör göra 
eftersom det är geografiskt överförbart. Om namnet skulle vara anpassningsbart i den mån att det 
byts ut kan dock minnesvärdheten av det ifrågasättas i enlighet med Keller et al. (2012). 
Bengtsson logotyp återspeglar hennes stil samt innehåller en bild av henne själv i en ram som 
liknas motiv från hennes kollektioner. Detta kan i enlighet med Keller et al. (2012) medföra ökad 
igenkänning av varumärket eftersom varumärkets personlighet och fysiska egenskaper som är 
delar av Kapferers (2012) identitetsprisma kommuniceras. 
  

5.2.3 Kommunikation och marknadsföring 
 
Bengtsson använder sig främst av sociala medier för att få direkt kontakt med kunderna där både 
Instagram och Facebook är personliga mediekanaler som Kotler (1999) menar bidrar till att 
varumärket effektivt når målgruppen genom interaktion. På Studio Lisa Bengtssons officiella 
Facebook-sida interagerar även varumärket med besökare som aktivt kan visa sitt intresse för 
varumärket genom att “likea” sidan och därmed i enlighet med Keller et al. (2012) stärka 
varumärkesvärdet. De bilder Studio Lisa Bengtsson publicerar i de båda medierna föreställer 
oftast produktbilder med hennes mönster eller vardagen på arbetet vilket i enlighet med Kotler 
(1999) innebär direktmarknadsföring av dem mot konsumenterna. Kotler (1999) menar även att 
detta kan bidra till ökad igenkänning av varumärket eftersom dessa utgör betydande delar av 
varumärkets erbjudande, utförande och positionering. Genom dessa medier kommuniceras även 
kärnordet “personality” tydligt eftersom konsumenterna får en tydlig inblick av personen bakom 
varumärket och kan därmed i enlighet med Keller et al. (2012) stärka varumärkesvärdet. Många 
bilder föreställer även Bengtssons två söner vilket Kapferer (2012) menar kommunicerar hennes 
värderingar och gör att varumärkets image lättare motsvarar dess identitet (4.2.1 Hitta historier 
och 4.2.3 Använd historier). 
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Den största skillnaden mellan dessa två sociala medier är främst att på Facebook-sidan 
publiceras oftast inlägg som är relaterade till andra företag, varumärken eller bloggar som 
uppmärksammat Studio Lisa Bengtsson vilket innebär i enlighet med Keller et al. (2012) att 
varumärkets utförande kommuniceras vilket kan skapa trovärdighet hos kunderna. På Instagram 
kommuniceras även varumärket genom “hashtags” vilket innebär att kunder kan interagera och 
sprida varumärket tillsammans med dess erbjudande. Detta medför att viss marknadsföring sker 
via konsumenterna själva och bidrar därmed i enlighet med Keller et al. (2012) till ett starkare 
värde av varumärket. 
 
På Studio Lisa Bengtssons hemsida innehåller startsidan de attribut som framhävs först vilka är 
företagets logotyp, bilder på produkter samt företagets slogan. Keller et al. (2012) menar att 
varumärket därmed lättare uppfattas enhetligt och kommunicerar vad det står för i form av dess 
fysiska egenskaper samt kommunicerar varumärkets likhetspunkter vilket skapar trovärdighet 
hos varumärket. På hemsidan under “om oss” beskrivs Bengtssons uppväxt och bakgrund, 
arbetslivserfarenhet och utbildning vilket innebär att varumärkets kultur som Kapferer (2012) 
beskriver i Identitetsprismat kommuniceras till besökaren. I texten kommuniceras även de 
produkter företaget erbjuder samt varumärkets personlighet, mål och slogan (4.2.1 Hitta historier 
och 4.2.2 Anpassa historier) vilket även kan kopplas till Kapferers (2012) identitetsprisma 
rörande varumärkets fysiska egenskaper och personlighet. Detta innebär även i enlighet med 
Kapferer (2012) att Bengtsson förmedlar varumärkets identitet till mottagaren vilket medför att 
varumärkets värderingar lättare överensstämmer med konsumenternas uppfattning av 
varumärket.  
 
På Studio Lisa Bengtssons hemsida presenteras även några av de samarbeten med andra företag 
som producerat och sålt hennes motiv på olika produkter vilket Keller et al. (2012) utgör en del 
av varumärkets utförande och kan stärka dess trovärdighet och varumärkesvärde. Bengtsson 
använder även direktmarknadsföring i form av digitala nyhetsbrev som skickas till hennes 
kunder. Detta menar Kotler (1999) är ett effektivt sätt att marknadsföra sitt varumärke till en 
specifik målgrupp eller enskilda personer.  
 
Eftersom Bengtsson visar på hennes hemsida vilka kunder hon arbetat och samarbetat med, 
menar Renberg (2007) att hon kommunicerar genom ethos vilket stärker varumärkets respekt, 
status samt skapar trovärdighet hos konsumenterna. Eftersom Bengtssons produktbilder ofta är 
fotograferade i inredningsmiljöer vilket Renberg (2007) även menar kommuniceras genom ethos 
eftersom personer som delar detta intresse skapar samhörighetskänslor till varumärket.  
 
Publikationer från olika tidningar presenteras på Bengtsson hemsida och Bengtsson skriver ofta 
pressreleaser och anordnar pressträffar, vilket i enlighet med Kotler (1999) visar att hon arbetar 
med PR. Vid eventen lägger Bengtsson stor vikt vid att motivets kärna ska kommuniceras och 
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sprider dem bland annat i form av analog och digital direktmarknadsföring till önskvärda 
besökare. I enlighet med Kotlers (1999) teorier om marknadsföringsmetoden PR ökas 
varumärkets anseende och värde i och med dessa event. Eftersom motivets kärna även utgår från 
varumärkets delar i Kapferers (2012) identitetsprisma som berör personlighet eller kultur, 
kommuniceras varumärkets identitet genom dess fysiska egenskaper samt i enlighet med Keller 
et al. (2012) varumärkets utförande. 
 
Eftersom Bengtsson lägger stor vikt vid att de bilder som publiceras i olika medier ska 
kommunicera en viss känsla, visar detta i enlighet med Kapferer (2012) att hon är medveten om 
hur hon vill bli förknippad av sina konsumenter för att identiteten bättre ska stämma överens 
med varumärkets image. Att identiteten effektivt kommuniceras till en specifik målgrupp, vilken 
även Bengtsson delar med magasinen, styrks även i enlighet med Kapferers (2012) 
identitetsprismas del som berör personlighet och kultur (4.2.1 Hitta historier) samt Keller et al:s 
(2012) teori om ett starkt varumärkesvärde. 
 

5.3 Von Brömssen 

5.3.1 Identitet 
 
Von Brömssen arbetar med att skapa mönster till inredning, i synnerhet tapeter och tyger och 
arbetar utifrån ett kortsiktigt kommersiellt spår och ett långsiktigt. Detta tillsammans med hur 
hon skapar och säljer mönstren (4.3.1 Hitta historier) utgör i enlighet med Kapferer (2012) 
varumärkets grundstomme, eftersom de beskriver von Brömssens erbjudande i form av tjänster 
och produkter. De kan därmed kategoriseras inom Kapferers (2012) identitetsprimas del som 
berör de fysiska egenskaperna ett varumärke har. Von Brömssen beskriver sig själv som en 
målmedveten person som vill göra på sitt eget vis och gå sin egen väg. Detta tillsammans med att 
hon är även gärna hemma och tycker om att ha struktur kan kopplas till Kapferers (2012) 
identitetsprismas del om personlighet eftersom det är de mänskliga egenskaperna som lyfts fram. 
Von Brömssens uppväxt, familj, värderingar, intressen, verksamhet och sysselsättning (4.3.1 
Hitta historier) kan i enlighet med Kapferers (2012) identitetsprisma placeras under den del som 
beskriver varumärkets kultur eftersom dem beskriver hennes bakgrund och värderingar. 

 
Von Brömssen har strategiskt arbetat med att profilera sitt varumärke till en önskvärd position 
där hon lyfter fram och värdesätter det långsamma och gedigna hantverket bakom produkterna. 
Hon har inte strategiskt kopplat dessa till varumärkets kärnvärden, men skulle kunna 
representera dessa i enlighet med Keller et al:s (2012) teori över vad ett varumärkes kärnvärden 
med fördel tas fram i samband med. Orden beskriver varumärkets verksamhet samt vad som som 
profileras som unikt med arbetet bakom produkterna. Orden är även korta, specifika och 
relevanta eftersom de inte är komplicerande för gemene man att förstå. Detta gör att orden 
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uppfyller två av de tre aspekter Keller et al. (2012) menar att kärnvärden bör uppfylla. Eftersom 
von Brömssen inte har några anställda och på egen hand har tagit fram orden utifrån vad hon 
själv värdesätter och inspireras av uppfylls även i enlighet med Keller et al. (2012) den tredje 
aspekten eftersom orden inte endast fungerar som en guide för von Brömssen. Dock är dessa ord 
inte framtagna utifrån hur kunderna uppfattar varumärket eller dess fördelar vilket enligt Keller 
et al. (2012) kan ligga till grund för företagets positioneringsstrategi.  
 

5.3.2 Positionering och varumärkets mening 
 
Von Brömssen har anser att det är hennes formspråk som gör hennes varumärke unikt på 
marknaden jämfört med andra mönsterformgivare. Detta kan i enlighet med Keller et al. (2012) 
ses som en unik, fördelaktig och stark skiljepunkt som särskiljer von Brömssen från de andra 
mönsterformgivarna eftersom de baseras på hennes stil och kommer i uttryck genom visuella 
attribut. Att stilen är skapad av von Brömssen själv kan detta för kunderna uppfattas som 
relevant, trovärdigt och uppfattas personligt vilket Keller et al. (2012) menar att skiljepunkter 
bör vara. Eftersom formspråket även är von Brömssens erbjudande och produkt är skiljepunkten 
genomförbar, hållbar samt kommunicerbar vilket den enligt Keller et al. (2012) bör vara för 
företag.    
 
Von Brömssen producerar hennes mönster inom inredning, mer specifikt textilier och tapeter, 
vilket även framgår på hennes hemsida i form av text och miljöbilder där mönstren presenteras 
på produkter som används inom inredning. Dessa aspekter är i enlighet med Keller et al. (2012) 
nödvändiga för att placera von Brömssens varumärke i en specifik produktkategori i kundernas 
medvetande. Det är därför med fördel att hon strategiskt arbetar med att bli förknippad med 
området samt gör sina presspublikationer i exempelvis inrednings- och designmagasin offentliga 
på sin hemsida vilket i enlighet med Keller et al:s (2012) teori om likhetspunkter av kategorityp 
leder till att det skapar trovärdighet hos konsumenterna. Von Brömssens stil är unik, precis som 
hon ser att andra formgivares stilar är vilket innebär för henne att dem inte ses som konkurrenter 
utan snarare som vänner. Detta kan i enlighet med Keller et al. (2012) ses som en likhetspunkt 
med andra formgivare och även att de inte är konkurrensbetonade eftersom von Brömssens stil 
kommer från henne själv. 
 
Von Brömssens erbjudande består likt de andra formgivarna i denna studie till huvudsak av 
hennes mönster som säljs på fysiska produkter av återförsäljare. Erbjudandet är i enlighet med 
Keller et al. (2012) en väsentlig del i varumärkets bildspråk och utförande. De produkter med 
von Brömssens produkter som säljs vid olika ombud är dem som främst fyller kundernas behov 
på ett funktionellt plan vilket Keller et al. (2012) menar utgör varumärkets utförande. Eftersom 
von Brömssen är väldigt noga med kvalitén och detaljer på produkterna som slutkonsumenten 
får, bekräftar hennes medvetenhet över service och hållbarhet vilket Keller et al. (2012) menar är 
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en väsentlig del av varumärkets utförande.  
 
Von Brömssen har studerat på designhögskola vilket tillsammans med de kunder hon arbetat 
tillsammans med intygas på hemsidan och kommuniceras därmed till konsumenterna. 
Tillsammans med detta visas även bilder på von Brömssens hemsida som visar hennes 
arbetsprocess. Båda dessa aspekter kan bekräfta varumärkets kompetens och inlevelse vilka 
Keller et al. (2012) hänvisar till varumärkets utförande och kan därmed stärka varumärkesvärdet. 
Varumärkets kultur i form av von Brömssens bakgrund, värderingar, utbildning, verksamhet och 
sysselsättning (4.3.1 Hitta historier och 5.3.1 Hitta historier) kan i enlighet med Keller et al. 
(2012) även kopplas till varumärkets historia, arv och erfarenhet. Detta beskriver Keller et al. 
(2012) är en del av varumärkets utförande och kan därmed stärka det. 
 
Von Brömssen säljer sina produkter via återförsäljare och får därmed inget personligt bemötande 
med slutkonsumenterna. Dock blir mötet med återförsäljaren personligt eftersom de får 
direktkontakt med von Brömssen vid efterfrågan av hennes erbjudande. Detta medför i enlighet 
med Keller et al. (2012) att von Brömssens intryck är en stor avgörande faktor när det kommer 
till köpsituationen samt de abstrakta associationerna hennes återförsäljare får av henne, vilket 
även är avgörande för varumärkets bildspråk som kan stärka det.  
 
Eftersom von Brömssens erbjudande är abstrakt och beroende av slutkonsumenternas behov på 
sociala och psykologiska plan är i enlighet med Keller et al. (2012) varumärkets bildspråk den 
främsta delen som varumärkesinnehavaren själv kontrollerar. På de sätt von Brömssen beskriver 
sin stil och sina mönster (4.3.2 Anpassa historier) kan de kopplas till hennes värderingar, 
bakgrund och intressen (4.3.1 Hitta historier) genom dess visuella uttryck. Dessa hänvisas i 
enlighet med Kapferer (2012) till varumärkets personlighet, fysiska egenskaper och kultur i 
identitetsprismat och kommuniceras därmed till konsumenterna. Om konsumenterna erinrar detta 
kan deras abstrakta associationer som Keller et al. (2012) kopplar till varumärkets bildspråk samt 
överensstämmer med dess identitet kan varumärket stärkas.  
 
Von Brömssens varumärkesnamn är samma som hennes fullständiga namn vilket visas i bland 
annat logotypen på hennes hemsida och adressen till hennes Instagramkonto och hemsida. 
Eftersom von Brömssen inte har några ytterligare varumärkeselement blir namnet en central del 
av varumärket vilket gör det minnesvärt och meningsfullt i enlighet med Keller et al (2012) samt 
har betydelse för kundernas medvetande om varumärket. Dock kan minnesvärdheten, vilket 
Keller et al. (2012) anser vara ett kriterium för varumärkeselement, av namnet ifrågasättas 
eftersom elementen inte återges på ett grafiskt unikt sätt. Om von Brömssen byter namn kan även 
minnesvärdheten av varumärket ifrågasättas. Keller et al. (2012) menar även i enlighet med 
dessa kriterier att namnet inte är överförbart till andra länder som inte har “Ö” i alfabetet men 
däremot kan bokstaven göra namnet ovanligt och därmed uppfattas unikt. I de marknads-
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föringskanalerna Instagram samt von Brömssens hemsida använder hon sitt eget namn med “O” 
istället för “Ö” som adresser, vilka enligt Keller et al. (2012) även kan ses som varumärkes-
element som är geografiskt överförbar. Von Brömssen har även en logotyp på hennes hemsida 
bestående av hennes namn vilket i enlighet med Keller et al. (2012) kan öka minnesvärdheten av 
detta hos konsumenterna. Logotypen innehåller dock ingen symbol eller unikt märke vilket 
Keller et al. (2012) menar kan innebära att minnesvärdheten kan minskas.  
 

5.3.3 Marknadsföring och kommunikation 
 
En stor del av von Brömssens direktmarknadsföring sker genom Instagram där hennes följare 
aktivt valt att ta del av hennes varumärke och verksamhet, vilket i enlighet med Kotler (1999) 
innebär att hon effektiv når en specifik målgrupp som frivilligt kan interagera med varumärket 
genom mediet. Detta bidrar även von Brömssen till genom använda “hashtags” som förklarar 
innehållet till de bilder som läggs upp. Majoriteten av de bilder von Brömssen lägger upp på 
Instagram visar hennes intresse för hem och trädgård och kan delvis kopplas samman med den 
produktkategori varumärket positionerar sig i, vilket är inredning. Det yttrar även hennes intresse 
av naturen vilket gör att varumärkets image och identitet överensstämmer i enlighet med 
Kapferers (2012) identitetsprisma. Att von Brömssens bildtexter på Instagram emellanåt 
innehåller berättande historier med familjerelaterat innehåll bidrar dem till att hon 
uppmärksammar sina starkaste värderingar. Detta medför i enlighet med Keller et al. (2012) att 
von Brömssens varumärkesvärde stärks eftersom en del varumärkets identitet kommuniceras till 
konsumenterna samt att varumärkets image lättare överensstämmer med dess identitet. De 
bilderna som von Brömssen publicerar är ofta arrangerade stilleben med samma exponering, 
vilket kan jämföras med hur hon i sitt varumärke värderar det långsamma samt att hon tycker om 
att ha struktur på tillvaron. Detta innebär att identiteten lättare överensstämmer med hur 
konsumenterna uppfattar varumärket enligt Kapferer (2012) samt att det uppfattas enhetligt.  
 
Ett fåtal av von Brömssens bilder på Instagram visar delar av hennes arbetsprocess eller mönster 
hon har skapat, dock används hennes hemsida i större grad till att marknadsföra dessa i form av 
produkt- och miljöbilder. Detta kan i enlighet med Kotler (1999) bidra till ökad igenkänning av 
varumärket eftersom dessa utgör en stor del av dess erbjudande, utförande och unicitet. I enlighet 
med Keller et al. (2012) ökar det även konsumenternas medvetande av varumärket vilket står till 
grund för ett starkt varumärkesvärde. På hemsidan beskriver von Brömssen historien om henne, 
hennes bakgrund och utbildningar och använder därmed de delar som kan kopplas till 
varumärkets kultur i Kapferers (2012). Detta innebär att sändarens bild lättare motsvarar 
mottagaren som är besökaren på hemsidan. Von Brömssen kommunicerar även vilket 
huvudfokus hennes verksamhet riktar sig mot på hemsidan och definierar därmed i enlighet med 
Keller et al. (2012) varumärkets likhetspunkter vilket skapar trovärdighet hos konsumenterna.  
Von Brömssen har även samarbetat med Svenskt Tenn vilket hon bland annat kommunicerar till 
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konsumenterna på sin hemsidas startsida genom produkt- och miljöbilder. Om varumärket i fråga 
är starkt, menar Keller et al. (2012) att varumärkets tillförlitlighet kan ökas med dessa 
samarbeten vilket även utgör en del av varumärkets utförande. Återförsäljare och producenter av 
von Brömssens mönster kan i enlighet med Kotler (2003) ses som varumärkesallianser där 
varumärkena kan inge fördelar till varandra. 
 
Under sidan “press” på von Brömssen hemsida visar hon upp de publikationer hon fått i olika 
tidningar vilket i enlighet med Kotler (1999) visar att hon arbetar med PR och i synnerhet 
Marknads-PR. Tillsammans med Bantie anordnades pressreleaser vilket enligt von Brömssen 
ledde till mycket publicitet och spridning. Detta var något von Brömssen värdesatte, samtidigt 
menar Kotler (1999) att det kan stärka varumärket och öka anseendet hos företaget. Eftersom det 
har gjorts reportage om von Brömssen i hennes hemmiljö bekräftas varumärkets produktkategori 
mot potentiella slutkonsumenter. Detta innebär i enlighet med Kapferer (2012) att varumärkets 
fysiska attribut kommuniceras till mottagaren och överensstämmer därmed lättare med 
varumärkets identitet.  
 
På von Brömssens hemsida kommunicerar hon i enlighet med Renberg (2007) genom ethos 
eftersom utbildning tillsammans med de kunder hon arbetat med visas upp. Renberg (2007) 
menar att detta skapar trovärdighet hos konsumenterna samt stärker von Brömssens status och 
respekt. Som även tidigare nämnts föreställer eller förknippas von Brömssens bilder på 
Instagram ofta med hem och trädgård. Detta kan innebära att besökare som delar detta intresse 
skapar samhörighetskänslor till varumärket vilket i enlighet med Renberg (2007) förmedlar ett 
budskap genom ethos.  
 
Von Brömssen beskriver även på sin hemsida att hennes mönster är uppbyggda från former som 
har historier att berätta samt att rytmen i mönstren kan liknas vid musik (4.3.4 Sekundärdata). 
Detta innebär i enlighet med Dennisdotter (2008) att besökaren lättare relaterar till von 
Brömssens verksamhet och berör mottagaren genom att berätta en historia och kommunicera 
genom pathos. Von Brömssen kommunicerar även genom pathos på Instagram eftersom 
majoriteten av hennes bilder syftar till att förmedla en specifik känsla. Dennisdotter (2008) 
menar att denna retoriska metod används som effektivast då von Brömssen beskriver verkliga 
berättelser som går att relatera till. 
 

5.4 Sammanfattning av analys  

5.4.1 Identitet 
 
I ett varumärkes identitet och kärna kan historier hittas som senare kan användas i form av 
storytelling. Men de kan även hittas i formgivarna Kühlhorn, Bengtsson och von Brömssens 
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mönster som utgör deras varumärkes erbjudande och fysiska egenskaper. Mönstren är främst 
anpassade till inredning i form av exempelvis textilier, porslin och tapeter. De personlighetsdrag 
som är utmärkande för alla tre formgivare är att de vill gå sin egen väg och inte göra som alla 
andra. Det tillsammans med de övriga ord de beskriver sig själva som kan kopplas till 
varumärkets personlighet. Alla formgivare värderar familjen och innehar en högskoleutbildning 
från olika skolor vilket kan kopplas till varumärkets kultur tillsammans med resterande av 
respektive formgivares bakgrund och värderingar. Ingen av formgivarna har strategiskt tagit fram 
specifika kärnvärden anpassade till deras varumärken. Däremot kan ord kopplade till hur de 
beskriver sig som personer eller sin verksamhet knytas till ett varumärkes kärnvärden. 
 

5.4.2 Positionering och varumärkets mening 
 
Den främsta skiljepunkten mönsterformgivarna har är deras unika stil som därmed utgör en stor 
del av varumärkets position. På grund av detta ser de heller inte andra aktörer på marknaden som 
konkurrenter utan skulle snarare efterfråga mer kontakt med dem vilket innebär att de inte har 
några konkurrensbetonade likhetspunkter. Alla mönster riktar sig mot en specifik produkt-
kategori och inger därmed trovärdighet eftersom de utgör varumärkets likhetspunkter av 
kategorityp.  
 
Stilen är även varumärkets bildspråk som ger konsumenterna abstrakta associationer som 
kopplas till varumärket. Formspråket för respektive formgivare kan kopplas till och är skapade 
utifrån deras personlighet och kultur (bakgrund och värderingar). Samtliga av formgivarna har 
en 3-5-årig utbildning från olika högskolor vilket bekräftar deras kompetens hos konsumenterna 
vilket är en del som utgör varumärkets utförande. Alla uttrycker även en inlevelse i varumärket, 
vilket även är en del av dess utförande, och sina produkter eftersom de hela tiden utgår från dem 
själva. Köpsituationen ser olika ut hos formgivarna då den kan ske genom företagets hemsida 
eller via återförsäljare. Hur detta sker påverkar varumärkets utförande genom användar-
situationen och eftersom försäljaren är formgivaren själv i alla fallen blir mötet personligt för 
kunden. 
 
Hur de olika formgivarnas varumärkeselement används och är utformade skiljer sig från 
varandra. Det varumärkeselementet alla formgivarna har gemensamt är respektives personliga 
namn som en del av eller hela varumärkesnamnet, vilket skapar igenkänning och minnesvärdhet. 
Förutom detta har Kühlhorn logotyper utformade utifrån hennes stil, men de är alla anpassade 
efter olika användningsområden och har därmed inget konsekvent uttryck. Bengtssons logotyp är 
även utformad efter hennes stil och innehåller även en bild av hennes själv samt en slogan som 
beskriver varumärket vilket kan öka igenkänningen och minnesvärdheten av varumärket 
ytterligare. Förutom von Brömssens namn har hon även en logotyp på sin hemsida som består av 
namnet och stärker därmed minnesvärdheten och igenkänningen av varumärket ytterligare.  
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5.4.3 Kommunikation och marknadsföring 
 
Alla formgivarna använder sig av marknadsföringskanalen Instagram där alla i olika grad främst 
uttrycker varumärkets personlighet och kultur men även till viss del mönster som utgör 
varumärkets fysiska egenskaper. Bengtsson har även en Facebook-sida för Studio Lisa Bengtsson 
som till skillnad från Instagram framhäver främst varumärkets fysiska egenskaper i form av 
publicitet av hennes mönster. En del av varumärkets personlighet och kultur kommuniceras även 
på Facebook-sidan i form av bilder från vardagen eller uttryckta värderingar. Genom dessa 
kanaler interagerar formgivarna genom direktmarknadsföring med en specifik målgrupp som 
själva valt att följa varumärket, vilket är ett effektivt sätt att nå dem på.   
 
Genom formgivarnas hemsidor marknadsförs även varumärket och främst dess fysiska 
egenskaper som utgörs av deras mönster som presenteras i form av produkt- och miljöbilder. De 
berättar även på sina hemsidor att de har en högskoleutbildning samt vilka kunder de har arbetat 
med vilket både beskriver varje persons kultur och stärker trovärdigheten av varumärket hos 
besökarna. Bengtsson och von Brömssen kommunicerar även deras personlighet på hemsidan i 
form av texter om dem själva och deras verksamhet. På alla formgivarnas hemsidor presenteras 
de kunder de arbetat med vilket stärker varumärkets trovärdighet. Detta kommuniceras genom 
ethos vilket innebär att varumärkets kompetens och respekt styrks i besökarens medvetande. 
Detta gäller även på Studio Lisa Bengtssons Facebook-sida där innehållet främst fokuserar på 
varumärkets erbjudande. Dock kommuniceras innehållet stundtals genom pathos som förmedlar 
en känsla kring varumärkesinnehavaren och varumärket. Detta gäller även på Instagram som alla 
formgivarna använder. 
 
För att marknadsföra varumärket arbetar formgivarna med PR i olika former. Alla brukar 
medverka i intervjuer för tidningar som har någon koppling till deras varumärke eller 
erbjudande. Bengtsson och von Brömssen har även arbetat med pressreleaser där Bengtsson 
bland annat har anordnat event med starka kopplingar till varumärkets erbjudande vilket även 
kommuniceras tydligt till besökarna. Kühlhorn har även marknadsfört sitt varumärke i form av 
en egenskriven och formgiven bok som kommunicerar både varumärkets identitet, mening och 
erbjudande.  
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6 Avslutning  
 
I avslutningskapitlets redogörs studiens slutsatser som utgår från teorier och empiri och avser 
att besvara studiens syfte “att undersöka hur egenföretagande mönsterformgivare på den 
svenska marknaden kan använda storytelling för att bygga sitt varumärke”. Därefter diskuteras 
studien utifrån aspekter som inte har tillräckliga belägg för att analyseras men ändå är värda att 
nämnas. Efter diskussionen följer de rekommendationer som kan ges utifrån slutsatserna och 
diskussionen. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare studier. 
 

 

6.1 Slutsatser 
 
Storytelling kan utgå från varumärkesinnehavarens personlighet, bakgrund och värderingar 
De historier som storytelling baseras på hittas främst utifrån varumärkesinnehavarens 
personlighet och kultur (bakgrund och värderingar) vilket även utgör, tillsammans med 
varumärkets fysiska egenskaper (dess erbjudande) och kärnvärden, varumärkets identitet. Utifrån 
varumärkets personlighet och kultur kan kärnvärden skapas, men utgör ingen betydande del vid 
uppbyggnaden av varumärket genom storytelling.  
 
Mönsterformgivarens stil som bygger på omedveten storytelling och utgör en unik position  
Mönsterformgivares stil utgör varumärkets enda skiljepunkt och bygger på storytelling som 
omedvetet används utifrån varumärkesinnehavaren personlighet och kultur (bakgrund och 
värderingar). Eftersom detta är en stor del av varumärkets identitet, kan det resultera i att den 
lättare överensstämmer med kundernas abstrakta associationer (varumärkets bildspråk) vilket gör 
att varumärket stärks.  
 
Storytelling kan yttras genom varumärkets erbjudande 
Mönsterformgivares mönster utgör varumärkets fysiska egenskaper, med andra ord dess 
erbjudande. Mönstren kan skapas och förmedla historier utifrån varumärkesinnehavarens 
personlighet och kultur eller utifrån mönsterformgivarens intuition. Historierna kan medvetet 
kommuniceras i marknadsföringen av varumärket för att nå kunderna eller genom att historierna 
får tala för sig själva genom mönstren.  
 
Marknadsföringen av varumärket kommuniceras främst genom ethos och pathos 
 
● Kommunikationen på varumärkesinnehavarens Instagram sker främst genom pathos och 

syftar till att förmedla en känsla kring varumärkesinnehavarens personlighet och kultur.  
 
● På Facebook kommuniceras främst varumärkets fysiska egenskaper (dess erbjudande) 

genom ethos och syftar till att skapa ett förtroende hos konsumenterna.  
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● Kommunikationen på mönsterformgivares hemsida sker genom både ethos och pathos 

där information rörande varumärkesinnehavarens personlighet och kultur förmedlar en 
viss känsla. Varumärkets fysiska egenskaper tillsammans med samarbeten med andra 
företag, styrker varumärkets kompetens och respekt. 

 
● Ett varumärke kan även marknadsföras genom andra medel, exempelvis en bok med 

starka kopplingar till varumärkets identitet och utförande. En bok kan vara ett redskap att 
uttrycka varumärket genom storytelling i såväl skrift som bilder. Publicitet i form av 
exempelvis pressreleaser kan förutom att presentera de historier som uttrycks i 
varumärkets fysiska egenskaper, även förmedla storytelling i eventet. 

 

6.2 Diskussion  
 
Genom denna studie kan rapportens författare konstatera att mönsterformgivare är verksamma i 
en bransch som är svår att etablera sig i. Samtidigt ser inte formgivarna i denna studie andra 
aktörer som konkurrenter eftersom det är varje formgivares stil som särskiljer dem från varandra. 
De menar att de snarare ser varandra som vänner och skulle gärna se ett närmare samarbete. 
Detta skulle kunna leda till en starkare och mer uppskattad bransch där formgivarna stärker 
varandras varumärken med varumärkesallianser. Det skulle även bli lättare för nya aktörer att slå 
sig in på marknaden genom att ta lärdom av de som redan är etablerade.  
 
I studien framgår det att alla formgivare använder sig av storytelling på många sätt i 
uppbyggnaden av sitt varumärke. De gör detta medvetet i framtagningen av nya produkter och i 
sin arbetsprocess, men kommunicerar sällan dessa berättelser till konsumenterna vilket skulle 
kunna leda till ett ökat intresse och engagemang hos varumärkets kunder. Formgivarna använder 
även marknadsföringsbegreppet omedvetet genom att bland annat kommunicera sin personlighet, 
värderingar, vardag och arbetsprocess i olika medier. Detta är troligtvis eftersom deras 
personliga liv är en så stor del av deras varumärken och verksamheter vilket gör det svårt att 
hålla isär dessa.  
 
I studien har författarna inte särskilt det personliga varumärket från företagets varumärke, som 
för egenföretagare är desamma. Detta är en möjlig orsak till att det även framkommit i denna 
studie att ett varumärke kan byggas utan att varumärkesinnehavaren är medveten om att detta 
sker. Eftersom ett varumärkes identitet främst består av personliga egenskaper och kultur 
förmedlas dessa omedvetet av varumärkesinnehavaren eftersom denna endast har sig själv att 
utgå ifrån. Därför tror studiens författare att man bör reflektera över särskiljningen av 
varumärkesinnehavaren som person och som företag eftersom det finns både för- och nackdelar 
med att blanda dessa för mycket. En aspekt som berör detta är exempelvis formgivarna i denna 
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studie inte har några specifika kärnvärden, men utifrån de sätt de beskriver sin personlighet, 
intressen, bakgrund och värderingar kan dessa skapas. En annan aspekt som berör hur personligt 
varumärket blir är hur det marknadsförs i olika kanaler. Sociala medier som Instagram och 
Facebook ger ett stort utrymme att uttrycka sig personligt och ge en djupare inblick i vardagen 
och verksamheten. Ett sätt att distansera företagets varumärke från det personliga varumärket 
skulle kunna vara att ta fram en enhetlig grafisk profil vilket ingen av formgivarna i studien 
gjort, men som skulle kunna leda till lättare igenkänning och förståelse över vem och vad var 
varumärket är. 
 

6.3 Rekommendationer  
 
Utifrån de slutsatser som gjorts kan följande rekommendationer ges till mönsterformgivare som 
vill använda storytelling för att bygga eller utveckla sitt varumärke: 
 
Utgå från personlighet, bakgrund och värderingar vid uppbyggnaden av varumärkets identitet 
Varumärket är en stor del av egenföretagares privata liv i form av bland annat personlighet, 
bakgrund och värderingar. Dessa delar utgör de väsentliga delarna i mönsterformgivares 
varumärkesidentitet och för att hitta historier som kan används som storytelling, är dessa en 
utgörande källa.  
 
Utveckla en konsekvent och unik stil 
Det som särskiljer mönsterformgivare från varandra är främst deras stil som därmed utgör en 
betydande del av varumärkets position. Det innebär även att det är extra viktigt att stilen är unik 
och konsekvent och tas med fördel fram utifrån formgivarens personlighet, bakgrund och 
värderingar. 
 
Använd storytelling i varumärkets mönster  
Mönstren utgör varumärkets främsta erbjudande och bör vara uppbyggda utifrån stilen för att 
skapa ett enhetligt intryck. Storytelling kan användas och visualiseras i dessa både utifrån 
varumärkets identitet samt utifrån andra historier som kan relateras till något verkligt. 
Innebörden av historierna behöver nödvändigtvis inte förklaras men skulle då kunna effektivisera 
marknadsföringen.    
 
Marknadsför med olika syfte och budskap i olika medier 
Genom marknadsföring av varumärket i olika medier och retoriska budskap sprids de historier 
som ska kommuniceras till kunderna och det är därför viktigt med en strategi över hur och i 
vilket syfte man vill använda de olika mediekanalerna. 
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6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Följande förslag till vidare studier ges utifrån rapportens slutsatser och diskussion:  
 
Särskiljning av personligt varumärke och företagsvarumärke 
Studiens slutsatser gör ingen särskiljning mellan personligt varumärke och företagsvarumärke 
vilket gör det intressant att undersöka skillnaderna eller för- och nackdelar för egenföretagare att 
särskilja dessa. 
 
Hur storytelling effektivast kan uppmärksamma ett varumärke 
Studiens slutsatser visar att storytelling kan med olika syften och budskap användas som 
marknadsföringsmetod. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka av dessa metoder som 
på bästa sätt uppmärksammar varumärket genom att exempelvis jämföra medias uppfattning och 
tolkning av varumärket utifrån dess identitet. Detta är avgörande för hur konsumenterna sedan 
uppfattar varumärket. 
 
Hur storytelling kan stärka egenföretagande mönsterformgivares varumärke 
Genom att jämföra hur ett varumärke vill bli uppfattat (genom dess identitet) med hur det 
uppfattas av dess konsumenter (genom dess image) kan en undersökning göras över hur 
storytelling kan användas för att stärka ett varumärke. Om denna undersökning även riktar sig 
mot egenföretagande mönsterformgivare kan denna studies slutsatser ligga till grund som 
hypoteser för en vidare studie. 
 
Hur mönsterformgivare kan utnyttja olika samarbeten för att stärka sitt varumärke 
Eftersom marknaden för mönsterformgivare är svår att särskilja sig på samtidigt som aktörerna 
inte ser varandra som konkurrenter är det med fördel att samarbeta med varandra för att stärka 
respektive varumärke. Marknadsföringskampanjer med andra företag eller samarbeten med 
återförsäljare kan studeras samt om målgruppens intresse för varumärket kan höjas. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
1. Du kan börja med att berätta om dig själv, vem är du? 

    (person) 
  
2. Hur byggdes din verksamhet upp? 
  
3. Hur byggde du upp ditt varumärke? 

- Hur ville du att det skulle uppfattas? 
  
4. Hur skulle du beskriva ditt varumärke idag? 

- Hur vill du att det ska uppfattas idag? 
  
5. Vad gör ditt varumärke unikt gentemot konkurrenterna? 

- Vad är likt konkurrenterna? 
  
6. Hur skulle du beskriva din stil? 

- Vad tror du det beror på? 

  (formspråk) 
  
7. Hur tar du fram nya produkter/mönster/kollektioner? 

    (arbetsprocess)  
  
8. Hur marknadsför du dina produkter och ditt varumärke? 
  
9. Hur tror du att du medvetet eller omedvetet har använt dig av storytelling? 
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Bilaga 2 - Lotta Kühlhorn 
 

2.1 Logotyp 
 

 
 
 

2.2 Formspråk 
 

       
 

       



 3 

 

2.3 Hemsida 
 

 
 
  



 4 

 

2.4 Agent Bauer 
 

 
 
 
  



 5 

 

2.5 Instagram 
 
 

 
 
 
  



 6 

 

2.6 Bok 
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Bilaga 3 - Lisa Bengtsson 
 

3.1 Familjen 
 

 
 
 
 

3.2 Logotyp  
 

 
  



 8 

 

3.3 Formspråk  
 
 

   
   

          
 



 9 

 

3.4 Hemsida 
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3.5 Facebook 
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3.6 Instagram 
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Bilaga 4 - Emma von Brömssen  
 

4.1 Stäpphöna 
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4.2 Formspråk  
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4.3 Hemsida 
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4.4 Instagram 
 
 

 
 
 
 

4.5 Logotyp 
 
 

 
 
 


