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Förord 
Kandidatuppsatsen är skriven inom företagsekonomi, med inriktning design management, 
som genom en lärorik process genererat mycket kunskap, möjliggjort intressanta möten och 
åskådliggjort flera perspektiv. Som uppsatsförfattare vill vi rikta ett tack till alla som har 
bidragit till vår studie och fört vår process framåt. 

Vi vill rikta ett stort tack till Anna Gunterberg, Bjarne Otterdahl och Karin Habermann som har 
bidragit med kunskap och erfarenhet. Tack till vår fokusgrupp för intressanta insikter och 
infallsvinklar.  

Vi vill rikta ett stort tack till SATS ELIXIA, med ett särskilt tack till Svein Optjernsberget. Vi är 
mycket hedrade och tacksamma för ert engagemang.  

Till Södertörns Högskola och Johanna Fernholm vill vi rikta vår tacksamhet, för riktlinjer och 
handledning. Slutligen vill vi tacka vår handledningsgrupp samt våra korrekturläsare, ni har 
alla varit till stor hjälp under vår process. 

 

 

 

 

 

 

Isabell Bylund                 Johanna Wadström 

Stockholm, 2015-05-29                    Stockholm, 2015-05-29



 

Abstract 
Design that originally only affected products' aesthetics is today known as a key success 
factor in competitive strategic business management. As a result of the lack of awareness for 
strategic design capabilities, a broader knowledge for the importance of design management 
investments is required. The purpose of this essay is therefore to enlighten the potentiality of 
design management and exploit how design can contribute to the brand identity. The 
ambition is to be able to answer the question; what significant importance has design to 
enhance brand identity? 

From a hermeneutic approach a qualitative method motivated triangulation and abduction. 
The brand SATS was selected as an investigation objective. The theoretical framework 
consists of theories of brand identity and strategic design. The main theory is 
called The Brand Identity Planning System and is in combination with the strategic design 
theories analysed and presented as the base for the discussion. 

In conclusion, the authors established a definition for design and found that design has the 
power to improve the brand identity through a user-oriented perspective, using an 
interdisciplinary and innovative problem-solving approach. Design can create a consistent 
brand identity, which along with identification adds superior emotional and functional value.  
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Sammanfattning 
Design har gått från att beröra produktestetik till att idag innefatta ett tillvägagångsätt samt en 
resurs vid strategisk affärsstyrning. Beroende på företags erfarenhet och kunskapsnivå 
betraktas och nyttjas design på olika nivåer i en verksamhet. Sedan 1960-talet har design 
management kommit att få en erkänd roll inom näringslivet. Däremot existerar fortfarande en 
spänning mellan design och marknadsföring, som kan försvåra företags vilja att investera i 
design management.  

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur design management kan fungera som strategisk 
resurs, genom att uppmärksamma och undersöka vad design har för betydelse i en 
varumärkesidentitet. Den frågeställning som studien önskar utreda lyder; Vad har design för 
betydelse för en varumärkesidentitet?  

Uppsatsförfattarna har utifrån ett hermeneutiskt synsätt genomfört en kvalitativ studie, där en 
fallstudie motiverats genom triangulering. Betydelsen av design för en varumärkesidentitet har 
utforskats genom ett studieobjekt; varumärket SATS. Teori och insamling av empiri ha varvats 
genom ett abduktivt tillvägagångssätt, där intervjuer har genomförts utifrån tre perspektiv; 
expert-perspektivet, varumärkesperspektivet och varumärkesidentitetsbärarperspektivet.  

Studiens teoretiska referensram består av identitetsteori och designteori. Teori och empiri har 
tillsammans med etablerade resonemang inom design management kopplats samman, där 
Aakers modell, Brand Identity Planning System, har valts ut som central. 

I en avslutande diskussion binds studien ihop, där uppsatsförfattarna väljer att definiera 
strategisk design för att kunna belysa studiens slutsats. Studien slutsats är att designs 
betydelse för en varumärkesidentitet är skapandet av dess helhet och konsekvens genom 
användarcentrering, tvärdisciplinärt samarbete samt innovativ problemlösning. Design 
möjliggör för en varumärkesidentitet att förmedla känslomässigt, funktionellt och identifierande 
värde. 
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1 Introduktion 
Ställs frågan; vad är design, kommer förmodligen svaren variera. Är design en aktivitet, en 
skapande handling eller det mest centrala i framställningen av hur produkter ser ut? 1 

Design som disciplin har genomgått en förändring, då betydelsen av design ursprungligen  
syftade till dess fysiska egenskaper, som funktion och förmåga att tillverka produkter till låga 
kostnader.2 3 Att se design som en funktionalitet ger endast en smal bild över disciplinen som 
tenderar till att försumma betydelsen av immateriella aspekter, vilket har blivit viktigare när 
företag måste särskilja sig ytterligare för att differentiera sig gentemot konkurrenter.4 I och med 
att marknaden har blivit mer global, samt efterfrågan på nya produkter har ökat, har det blivit 
än mer betydelsefullt att sticka ut från den stora massan.5 Priset är inte längre den avgörande 
faktorn för konsumtion, vilket har möjliggjort för aktiviteter så som varumärkesutveckling och 
marknadsföring.6  

Design förespråkar ett holistiskt tillvägagångsätt som integrerar disciplinen genom en mängd 
komplimenterande designaktiviteter, vilket skapar starka konkurrensfördelar.7 Det som idag 
utmärker framgångsrika företag är nyttjandet av intellektuella tillgångar, vilket innebär en 
kombination av expertkunskaper vid en process av strategisk integration. Tillsammans 
möjliggör dessa kunskaper immateriella värden så som varumärkesnamn, igenkänning, 
produktrelaterad service samt innovativa lösningar med fokus på konsumentbehov. 8  

Lorenz menar att design är nyckeln för meningsskapande, där design fungerar som ett 
kraftfullt verktyg för strategiskt och taktiskt affärsstyrning.  Designens uppgift är att uppnå 
verklig differentiering, vilket möjliggörs genom att skapa en enhetlighet mellan företags visuella 
framställning och värderingar. 9 

1.1  BAKGRUND 

Följande avsnitt inleds med en presentation av designens utveckling som disciplin, följt av 
design managements framväxt. Vidare presenteras problembakgrunden samt den 
bakomliggande anomalin, vilket följs upp med studiens problemformulering samt syfte. 
Avsnittet avslutas med studiens avgränsningar. 

                                                

 
1 Johansson, Ulla. och Svengren Holm, Lisbeth. Möten kring design. Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. 
2 Roy, Robin. och Riedel, C.k.h Johann. Design and innovation in successful product competition. Technovation. vol.17(10), 
(1997): 537, 593-548, 594. 
3 Whyte, Jennifer.; Davies, Andrew.; Salter, Ammon J.; Gann, David. Designing to compete: lessons from Millennium Product 
winners. Design Studies. vol. 24(5), (2003): 395-409. 
4 Trueman, Dr Myfanwy. och Jobber, Professor David. Competing through design. Long Range Planning. vol. 31(4), (1998): 
594-605. 
5 Whyte, Jennifer.; Davies, Andrew.; Salter, Ammon J.; Gann, David. Designing to compete: lessons from Millennium Product 
winners. Design Studies. vol. 24(5), (2003): 395-409. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Teece, J David. Strategies for Managing Knowledge Assets: the Role of Firm Structure and Industrial Context. Long Range 
Planning. vol.33(1), (2000): 35-54. 
9 Lorenz, Christopher. Harnessing design as a strategic resource. Long Range Planning. vol 27, 5 (1994): 73–84. 
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1.1.1  Designens utveckling som disciplin 

Designens historia inleddes på mitten av 1700-talet, då massproduktion och masskonsumtion 
låg till grund för företags produktionsplanering. För att skapa framgångsrika företag med 
målsättning att sälja många produkter, blev design ett verktyg för företag att differentiera sig 
från sina konkurrenter. Design möjliggjorde för företag att rikta sina produkter till en specifik 
kundkrets, vilket resulterade i att även marknadsföring blev en viktig aspekt.10 

Idén kring att samla olika genrer för att skapa en stark produktmiljö föddes i Tyskland redan i 
början på 1900-talet, vilket resulterade i det tyska konstindustriförbundet, Der Deutsche 
Werkbund. För att skapa konkurrenskraft samlades samhällets beslutsfattare, samt 
representanter för konst, industri, hantverk och utbildning till ett samarbetsorgan. 11 

År 1907 anställde AEG, då ett av världens största företag inom elektronik, Peter Behrens som 
den första officiella designern på företaget. 12  Behrens fick ett brett arbetsområde som 
innefattade skapandet av nya produkter, inredning av butiker samt arkitektur av 
arbetarbostäder, vilket betraktas som ett första exempel för att skapa enhetlighet inom ett 
företag. 13  

Frågan kring att design skulle bli en vetenskaplig disciplin synliggjordes redan under 1920 -
talet, då design som utbildning etablerades av Bauhaus rörelsen. 14  Samtidigt som den 
kontroversiella tidskriften De Stijl, representerade av en grupp arkitekter och konstnärer, förde 
ljus på ämnet.15 Le Corbusier började senare forma arkitektur och föremål efter en objektivitet 
och rationalitet, vilket inspirerade Buckminster Fuller till att utveckla det han ansåg vara en 
designvetenskap. Buckminsiter Fuller menade att design handlade om att maximera 
människors användande till minsta möjliga resurs.16  

Efter andra världskriget, i och med NASAS teknologiska framsteg, började även design få en 
ökad betydelse för innovation. På 1960-talet påvisades vikten av design, då fokus gick från 
estetik och hårdvara till att se till mänskliga behov, varpå designmetoder började utvecklas. 17 

Parallellt påbörjades en publik debatt kring att design skulle utvecklas som forskningsområde. 
År 1966 introducerades design som vetenskap och år 1970 påbörjades studier som visade på 
att design fungerade som ett viktigt verktyg för att skapa framgångsrik innovation, då fokus 
riktades till hur design kunde bidra till företags konkurrenskraft.18 

Under 1970-talet började det publiceras empiriska forskningsstudier inom den nya 
designdisciplinen. Studierna riktade sig främst åt designens roll i innovationsprocessen och 
dess framgång, för att sedan komma att handla om på hur design som strategisk resurs 
                                                

 
10 Vihma, Susann. Designhistoria, en introduktion. Stockholm: Raster, 2011, 17-18. 
11 Ibid, 77-81. 
12 Ibid, 80-81. 
13 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 23. 
14 Cross, Nigel. Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science. Design Issues, vol.17(3), (2001): 49-55. 
15 Vihma, Susann. Designhistoria, en introduktion. Stockholm: Raster, 2011, 93. 
16 Bayazit, Nigan. Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research. Design Issues, vol. 20(1), (2004): 16-29. 
17 Ibid. 
18 Cross, Nigel. Science and design methodology: A review. Research in Engineering Design. vol. 5, Issue 2 (1993): 63-69. 
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adderar mervärde. 19   Forskningsstudierna hade som utgångspunkt att optimera 
konsumentnöjdhet, samt maximera vinst genom förbättrad prestanda, form, hållbarhet men 
även värde i koppling till produkt, miljö och identitet.20 Utvecklingen har inneburit att designens 
relevans har gått från att handla om ett rationellt val kring produktestetik, till att arbeta med 
strategiskdesign på ett organisatoriskt plan.21 

1.1.2  Design som begrepp 

Designens historia visar på att designens roll har förändrats från att skapa artefakter till att driva 
organisationskulturella förändringar. 22  Framgångsrika företag har framkallat ett intresse för 
användning av design, vilket inspirerar till att fler företag tar efter designledda företagskulturer.23 
Dock skiljer sig kunskapen om designens olika funktioner mellan icke designintensiva och 
designintensiva verksamheter, 24  då det finns en problematik mellan företagsledning och 
design, som förklaras genom användandet av olika tankesätt. 25 Design management, som 
uppsatsen berör, har synliggjort designens funktion som strategiskt verktyg.  

1.1.3  Bryggan mellan design och marknadsföring 

”Design is only secondarily about pretty lumpy objects and primarily about a whole 
approach to doing business, serving customers, and providing value. ” 

TOM PETERS 26 

Sedan mitten av 1900-talet har det pågått en diskussion kring om det går att dra generella 
teorier inom marknadsföringsfältet, där det har förts en diskussion kring huruvida 
marknadsföring kan kategoriseras som en konstform eller en vetenskap.27 Även design har 
berört denna frågeställning, vilket Borja de Mozota menar är kontroversiellt, eftersom design 
både är en konstform och en vetenskap. Design kombinerar en logisk och vetenskaplig 
karaktär, som utgör en brygga mellan konstnärliga och vetenskapliga tillvägagångsätt.28  

                                                

 
19 Cooper, G Robert.The Invisible Success Factors in Product Innovation. Journal of Product Innovation Management. vol.16(2), 
(1999): 115-133. 
20 Kotler Philip. och Rath, G. Alexander. Design: a powerful but neglicatd strategic tool. Journal of Business Strategy. vol. 5 Iss: 2, 
(1984):16-21. 
21 Lockwood, Thomas. Transition: How to Become a More Design‐Minded Organization. Design Management Review. vol. 20(3), 
(2009): 28-37. 
22 Stewart, C, Susan. Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. Design Studies. vol. 32(6), (2011): 608-
609. 
23 Lee, Younjoon och Evans, Dr. Martyn. What Drives Organizations to Employ Design-Driven Approaches? A Study of Fast-
Moving Consumer Goods. Design Management Journal. vol. 7(1), (2012): 74-88. 
24 Trueman, Dr Myfanwy. och Jobber, Professor David. Competing through design. Long Range Planning. vol. 31(4), (1998): 594-
605. 
25 Verganti, Roberto. Innovating through Design. Harvard Business Review. vol. 84 (12), (2006): 114. 
26 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 72. 
27 Sheth, N, Jagadish ; Gardner M, David ; Garrett, E. Dennis. Marketing theory: evolution and evaluation. New York: Wiley, 1988, 
13, 15-18. 
28 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 4. 
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Både design och marknadsföring betraktas som stödjande kunskapsområden, då de 
praktiseras mellan olika discipliner.29 30 

Inom näringslivet har design kommit att få en erkänd roll, såväl som funktionell resurs som 
strategisk resurs. 31  Dock ser många företag fortfarande design som en investering i ett 
slutskede, istället för att implementera design strategiskt från start.32 Forskning visar på att 
investeringar i design som strategisk resurs leder till en ökad försäljning på över 41 % och att 
90 % av investeringar i nya designprojekt skapar lönsamhet.33  

Att arbeta med design som strategisk resurs kräver kunskap, men även färdighet kring dess 
tillvägagångssätt; användning av observation, samt förmåga att förhandla, motivera och 
övertyga.34  Avsaknad av konkreta tillvägagångssätt har bidragit med att företag inte kan 
integrera design även när motiv finns, då förståelsen för design och dess inverkan är 
bristfällig.35 36 En annan bidragande orsak är svårigheten att mäta i vilken utsträckning design 
påverkar företags resultat.37  

När design och marknadsföring samverkar lyfts många fördelar fram, men kombinationen har 
också starkt kritiserats, främst då tillförlitlighet mellan marknadsföring och designens 
tillvägagångssätt varierat. 38 39 

År 1970 etablerades design management som akademisk inriktning, med ursprung i London 
School of Business. Design management har internationellt blivit ett stort forskningsområde 
där Storbritannien har legat i framkant. 40 Interaktionen mellan design och marknadsföring har 
inom den företagsekonomiska disciplinen skapat fördelar, genom nyttjande av dess 
specialiteter, då marknadsförare är analytiska och designers är visuella i sitt sätt att lösa 
problem.41 Grundläggande för design management är differentiering från konkurrenter och hur 

                                                

 
29 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 20. 
30 Hunt, D Shelby. Marketing theory. New York: M.E. Sharpe Inc, 2010, 46-52. 
31 Perks, Helen.; Cooper, Rachel.; Jones, Cassie. Characterizing the Role of Design in New Product Development: An Empirically 
Derived Taxonomy. Journal of Product Innovation Management. vol.22(2), (2005):111-127. 
32 Beverland, B Michael. Managing the Design Innovation–Brand Marketing Interface: Resolving the Tension between Artistic 
Creation and Commercial Imperatives. Journal of Product Innovation Management. vol.22(2), (2005): 193-207. 
33 Bruce, Margaret. och Daly, Lucy. Design and marketing connections: creating added value. Journal of Marketing Management, 
vol. 23(9-10), (2007): 929-953. 
34 Ibid. 
35  Bruce, Margaret.; Cooper, Rachel.; Vazquez, Delia. Effective design management for small businesses. Design Studies. 
vol.20(3) (1999): 297-315. 
36 Bruce, Margaret; Potter, Stephen; Roy, Robin. The risks and rewards of design investment. Journal of Marketing Management. 
vol.11(5), (1995): 403-417. 
37 Bruce, Margaret. och Daly, Lucy. Design and marketing connections: creating added value. Journal of Marketing Management, 
vol. 23(9-10), (2007): 929-953. 
38 Svengren Holm, Lisbeth och Johansson, Ulla. Marketing and Design: Rivals or Partners?, Design Management Review. vol. 
16(2), (2005): 36-41. 
39 Khurana, Anil. och Rosenthal, R, Stephen. Integrating the Fuzzy Front End of New Product Development. Sloan Management 
Review. (1997):103-120. 
40 Johansson, Ulla. och Svengren Holm, Lisbeth. Möten kring design. Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. 
Lund: Studentlitteratur, 2008, 49. 
41 Kristensen, Tore. och Grønhaug, Kjell. Can design improve the performance of marketing management?. Journal of Marketing 
Management. vol. 23 (9-10), (2007): 815-82. 
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varumärkets identitet uppfattas internt samt externt.42  

1.2  PROBLEMBAKGRUND 

För affärsverksamheter har det skett en utveckling, då medvetenhet för design har sträckt ut 
sig, där strategisk design blivit publikt erkänt att fungera värdeadderande.43 Däremot saknas 
ett konkret ramverk för mätning av designens inverkan på företags resultat, som begränsar 
integrerandet av design.44 Design managements mätinstrument är dessutom inkonsekventa, 
då de mäter finansiellt samt icke finansiellt värde genom kundnöjdhet, kreativitet och 
innovation.45 För att få företagsledare att investera i design krävs därför en bättre förståelse för 
användandet av design, då det centrala blir att motivera varför designyrket är relevant för 
näringslivet.46 En gemensam förståelse och begreppsapparat efterfrågas för att synliggöra 
designens betydelse och värdeadderande funktion.47 

Den paradox som förekommer hos icke designintensiva företag bidrar med en skepticism till 
att investera i design,48 där förståelse för design begränsas till dess kärnprodukt och grafiska 
profil.49 Det skulle varit fundamentalt att utveckla en designmodell som blir allmänt applicerbar, 
för att bryta den rådande spänning som finns mellan design och marknadsföring. 50 

Trots att design management har blivit ett stort forskningsområde internationellt, menar 
svenska forskare att det efterfrågas forskning nationellt.51 De existerande forskningsbidrag som 
finns inom design management har främst riktat sig till att skapa förklarande modeller över hur 
design bör fungera. 52  Studiens uppsatsförfattare har därav funnit en efterfrågan på 
undersökningar kring designens betydelse på ett strategiskt plan. Studien vill därav lyfta fram 
design management och dess innebörd över hur design kan integreras som strategisk resurs, 
genom ett tjänsteföretags varumärkesidentitet. I takt med att tjänsteutbud globalt går mot att 
bli mer och mer homogent, har personlighet och varumärkesidentitet blivit en signifikant faktor i 
konsumenters valsituation.53 Därav bör länken mellan design och varumärke inte limiteras till 
varumärkens grafiska design och logga, utan bör penetrera alla tillgångar som adderar värde 

                                                

 
42 Svengren Holm, L., Johansson, U., (2005) Marketing and Design: Rivals or Partners?, Design Management Review, Vol.16(2), 
pp.36-4, 2005. 
43 Hertenstein, H Julie.; Platt, B Marjorie.; Veryzer, W Robert. What is “good design”? An investigation of the complexity and 
structure of design. Design Management Journal. vol. 8(1), (2013): 8-21. 
44 Lockwood, Thomas. Design Value: A Framework for Measurement. Design Management Review. vol. 18(4), (2007): 90-97. 
45  Hertenstein, H Julie.; Platt, B Marjorie.; Brown, R David. Valuing design: Enhancing corporate performance through 
designeffectiveness. Design Management Journal (Former Series). vol. 12(3), (2001): 10-19. 
46 Lockwood, Thomas. Design Value: A Framework for Measurement. Design Management Review. vol. 18(4), (2007): 90-97. 
47 Grefé, Richard. Experience Design Is The Only Design. Design Management Review. vol. 22(4), (2011): 26-30. 
48 Lockwood, Thomas. Transition: How to Become a More Design‐Minded Organization. Design Management Review. vol. 20(3), 
(2009): 28-37. 
49 Pugh, Stuart. Design Activity Models: World-wide Emergence and Convergence. Design Studies. vol. 7(3), (1986): 167-173. 
50 Lorenz, Christopher. Harnessing design as a strategic resource. Long Range Planning, vol. 28(2), (1995): 155-155. 
51 Johansson, Ulla. och Svengren Holm, Lisbeth. Möten kring design. Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. 
Lund: Studentlitteratur, 2008, 14, 49. 
52  Acklin, Claudia. Design Management Absorption Model: A Framework to Describe and Measure the Absorption Process of 
Design Knowledge by SMEs with Little or no Prior Design Experience. Creativity And Innovation Management. vol. 22(2) 
(2013):147-160. 
53 Peters, Tom. Design as Advantage No. 1: The Design + Identity 50. Design Management Journal (Former Series). vol. 11(1), 
(2000):10-17. 
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för varumärket.54 Designprocessen är en identitetsprocess som definierar företag internt och 
externt, vilket utgör hjärtat av företagets framgång. 55  Olins menar att ett företags 
varumärkesidentitet är grundläggande för dess affärsframgång, identity is corporate strategy 
made visible.56 

Betydelsen av strategisk design bör synliggöras eftersom kultur, livsstil och identifikation blir allt 
viktigare i konsumenters beslut.57 För att addera värde är det av vikt att förstå konsumenters 
emotionella uppfattning.58 Därav motiveras valet att undersöka en varumärkesidentitet, då 
förhoppningen är att vidare exponera designens kraft för att skapa framgångsrika företag. 

1.3  PROBLEMFORMULERING 

Den frågeställning som studien önskar utreda lyder; Vad har design för betydelse för en 
varumärkesidentitet?  

1.4  ANOMALI 

Trots att forskare är eniga om att design fungerar värdeskapande, har design som strategisk 
resurs inte fått det erkännandet som gör att icke designintensiva företag vågar satsa på design 
management. 

1.5  SYFTE 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur design management kan fungera som 
strategisk resurs, genom att uppmärksamma och undersöka vad design har för betydelse i en 
varumärkesidentitet.   

1.6  AVGRÄNSNINGAR 

Studien genomförs i ett microperspektiv, genom att geografiskt avgränsas till Sverige och 
ämnar beröra en vinstorienterad organisation som arbetar med tjänsteförsäljning. För att göra 
studien genomförbar har ett studieobjekt valts ut, där studien undersöker, applicerar och testar 
förklaringsmodeller på träningskoncernen SATS ELIXIAs varumärke; SATS 
varumärkesidentitet. 

                                                

 
54 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 99. 
55 Anders, Robert. Defining, Mapping, and Designing the Design Process. Design Management Journal (Former Series), vol.11(3), 
(2000): 29-37. 
56 Peters, Tom. Design as Advantage No. 1: The Design + Identity 50. Design Management Journal (Former Series). vol. 11(1), 
(2000):10-17. 
57 Ravasi, Davide. och Lojacono, Gabriella. Managing design and designers for strategic renewal. Long Range Planning. vol. 38(1), 
(2005): 51-77. 
58 Lehrer, Mark.; Ordanini, Andrea.; DeFillippi, Robert.; Miozzo, Marcela. Challenging the orthodoxy of value co-creation theory: a 
contingent view of co-production in design- intensive business services. European Management Journal. vol. 30(6), (2012): 499-
509. 
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2. Teoretisk referensram 
Följande kapitel är uppdelat i två avsnitt; designteori samt identitetsteori. Kapitlet avslutas med 
att koppla ihop teorier och modeller för att finna dess ömsesidiga relevans. 

2.1  DESIGNTEORI 

Teoriavsnittet har valts att inledas med Borja de Mozotas hänvisning tlll Gorbs beskrivning av 
design management. Gorb menar att design management är ett effektivt utövande av 
tillgängliga designresurser, i syfte att hjälpa företag att uppnå sina mål. Design management 
kan ses som asset management som bygger värde och attitude management som anpassar 
ett företags sinnestillstånd.59  

Användandet av design management är begränsat och varierar mellan verksamheter beroende 
på kunskapsnivå.60 Discipliner som kommer i kontakt med design har en tendens att se design 
som en applicerad version av sin egen disciplins kunskap, metoder och principer, vilket har 
försvårat användandet av design som begrepp. 61  

Studiens uppsatsförfattare har uppmärksammat att både definitionen av design, samt modeller 
över hur strategisk design utövas och genererar värde varierar. Fraser menar att modeller 
snabbt blir inaktuella och måste utvecklas parallellt när tillvägagångssätt förändras, vilket kan 
vara en anledning till att forskare utformar och tillämpar modeller specifika för dess utförda 
studier. 62 Därav har studiens designteoriavsnitt grundats i resonemang och modeller som för 
en argumentation som återkommer i flertalet forskningsbidrag, där förklaringsmodeller 
presenteras i olika visuella uttryck och terminologi, men har ett överensstämmande innehåll. 

Inledningsvis vill studien belysa att design går att tillämpas utifrån olika nivåer. 63   64  65  66 
Modellen The Design Ladder återkommer som förklaringsmodell i forskningsstudier, där 
designens olika nivåer beskrivs som en trappa. 67 68  
 

                                                

 
59 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 70. 
60 Borja de Mozota, Brigitte. The Four Powers of Design: A Value Model for Design Management. Design Management Journal. 
vol. 17, (2006): 44–53. 
61 Buchanan, Richard. Wicked Problems in design thinking. Design Issues, vol. 8(2), (1992): 5-21. 
62 Fraser, M. A Heather. Designing Business: New Models for Success. Design Management Review. vol.20(2), (2009): 56-65. 
63 Joziasse, Frans. Corporate Strategy: Bringing Design management into the Fold. Design Management Journal (Former Series). 
vol. 11(4), (2000): 36-41. 
64 Pleşa, Loan. Design: a new challenge for management. Managerial Challenges of the Contemporary Society. issue: 4 (2012): 
9296. 
65 Borja de Mozota, Brigitte. Design and Competitive Edge: A Model for Design Management Excellence in European SMEs. 
Design Management Journal, Academic Review. Vol. 2, (2002): 88-103.  
66 Trueman, Dr Myfanwy. och Jobber, Professor David. Competing through design. Long Range Planning. vol. 31(4), (1998): 594-
605. 
67  Gomes, António.; Branco, Vasco.; Deserti, Alessandro.; Zurlo, Francesco.; Rizzo, Francesca. How to measure design 
contribution to the competitiveness of companies: models for analysis tool. Designing Pleasurable Products and Interfaces: 
Proceedings of the 2011 Conference, (DPPI '11). (2011): 1-4. 
68 Starostka, Justyna. Different Approaches to Design Management - comparative study among Swedish and Polish furniture 
companies. Swedish Design Research Journal. (2012): 46-52. 
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Uppsatsförfattarna har gjort en egen tolkning av The Design Ladder som presenteras nedan; 
 

4. Design som strategi  

   3. Design som process 

  2. Design som formgivning 

1. Omedveten design      

 
Figur 1. The Design Ladder. Källa: Ramlau, Ulla. (2004): 49. 

 (Uppsatsförfattarnas översättning och tolkning). 69 

The Design Ladder kan förklaras genom fyra steg, där de två första stegen är omedveten 
design och design som formgivning. Företag diskuterar inte kring design i en större 
utsträckning eller arbetar aktivt med design inom dessa steg. Design ses främst som en 
slutfinish, som handlar om att justera form och utseende. På det tredje steget befinner sig 
däremot företag som erkänner värdet av design och arbetar med design som process. 
Företag anser att design har en betydande men inte en fullt styrande roll, då design främst 
används vid innovation och utveckling. Som fjärde och sista steg får design en central roll, där 
design som strategi blir värdefull samt blir en självklar del i styrandet av verksamheten. 70 

2.1.1  Design som strategisk resurs 

Design har kommit att utvecklats som strategisk resurs i takt med att produkter och tjänster 
har gått från att ses som objekt till att fungera som system, vilket flexibelt skall integreras 
mellan organisationer, kunder och miljöer. Joziasse menar att design på strategisk nivå strävar 
efter att involveras i verksamheters affärsstrategier, för att fungera som konkurrensfördel samt 
katalysator för förändring. 71  Mozota stödjer detta resonemang och menar att design 
management fungerar genom att integrera design genom tre nivåer. Som första nivå Design as 
differentiator, differentierar design och skapar värde. 72  På den andra nivån Design as 
coordinator fungerar design genom att sammanföra olika funktioner i designprocesser. Som 
sista nivå, Design as transformer, skapar design värde genom att forma relationer mellan 
företag och miljöer.73 För att design skall fungera som strategisk resurs, belyser även Best att 
det krävs av företag att vara öppna för möjligheter samt flexibla för förändringar. 74 Det är viktigt 
att implementera design internt och externt, då värdet av design måste synliggöras explicit.75  

                                                

 
69 Ramlau, Hovgaard, Ulla. In Denmark, Design Tops the Agenda. Design Management Review. vol.15(4), (2004): 49. 
70 Ibid, 48-54. 
71 Joziasse, Frans. Corporate Strategy: Bringing Design management into the Fold. Design Management Journal (Former Series). 
vol. 11(4), (2000): 36-41. 
72 Borja de Mozota, Brigitte. Design and Competitive Edge: A Model for Design Management Excellence in European SMEs. 
Design Management Journal, Academic Review. Vol. 2, (2002):88-103.  
73 Ibid. 
74 Best, Kathryn. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation. Switzerland: AWA publishing SA, 
2006, 58. 
75 Ibid. 
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Designforskare menar att företag bör inta en proaktiv positionering av design management.76 
Borja de Mozota beskriver att proaktiv design innebär att arbeta med att skapa en djupare 
förståelse för kunder och dess omvärld, där varumärkets fokus är att bygga långsiktigt värde, 
samt utveckla sin vision.77  

Forskare är eniga om att innovation ofta ligger till grund för strategiska beslut, samt att design 
uppnås när en bred uppsättning av företagsaktiviteter integreras.78  79 Weiss menar att en 
designskapande process blir en resultatinriktad motor, genom att kombinera expertkunnande 
inom olika områden.80  Idag ställs högre krav på designtjänster som skall behandla utmanande 
frågor, där fokus ligger på helhetslösningar inom varumärkesutveckling.81 Nedan presenteras 
en modell som påvisar att den traditionella designtjänsten har satts i en vidare mening. 82 
Modellen belyser att strategisk design berör hela kedjan från att sätta strategi till distribution 
och implementering. Designens funktion har utökats till att tillgodose företags behov samt 
användares behov, genom att stärka förbindelsen sinsemellan. 83 

 

Figur 2, visar hur dagens designtjänst har utökats. Källa: Weiss, Laura. (2002): 35.  
(Uppsatsförfattarnas översättning). 84 

Att integrera design som genomsyrar ett helt företag adderar värde, för att tillgodose såväl 
kunder, som företag, krävs det att dessa behov sammanlänkas. En modell för hur 

                                                

 
76 Anders, Robert. Defining, Mapping, and Designing the Design Process. Design Management Journal (Former Series), vol.11(3), 
(2000): 29-37. 
77 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth 
Press, 2003, 17. 
78 Ravasi, Davide. och Lojacono, Gabriella. Managing design and designers for strategic renewal. Long Range Planning. vol.38(1), 
(2005): 51-77. 
79 Perks, Helen.; Cooper, Rachel.; Jones, Cassie. Characterizing the Role of Design in New Product Development: An Empirically 
Derived Taxonomy. Journal of Product Innovation Management. vol.22(2), (2005):111-127. 
80 Weiss, Laura. Developing tangible strategies. Design Management Journal (Former Series). vol. 13(1), (2002): 33-38. 
81 Ibid. 
82  Ibid. 
83  Ibid. 
84 Ibid, 35. 

!!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Skapa 
strategi 

Utforska 
möjligheter 

Produkt eller 
service 

utveckling 
Produktion 

Distribuering eller 
implementering 

Traditionell 

designtjänst 

Dagens strategiska 

designtjänst 

Tillgodose 
användaren 

Tillgodose 

företaget 

Utöka kärnfunktionen för att stärka förbindelsen mellan företagens behov och användarens behov 



SID (59)                                                    © 2015, Isabell Bylund och Johanna Wadström 
 
 

15 

designaktiviteter kan komplettera varandra och skapa enhetlighet i företag, har valts ut att 
presenteras nedan; 85 

 

 
 

Figur 3. Exploitation of design activities. Källa: Whyte, Jennifer et al. (2003): 408.  
(Uppsatsförfattarnas översättning). 86 

Modellen beskriver utnyttjande av designaktiviteter, där kärnan består av traditionell design 
med fokus på konstruktion. Runt kärnan kretsar kompletterande aktiviteter där design har en 
inverkan. I takt med att företag integrerar design tillkommer nya designaktiviteter, där gränsen 
mellan kärnan och de kompletterande aktiviteterna med tiden försvinner. Aktiviteterna har ett 
ömsesidigt beroende och skapar en enhetlighet för företag när de integreras med varandra. 87 

2.1.2  Designdrivet tillvägagångssätt 

Brown som grundade design thinking, beskriver att design består av fem drivkrafter. Dessa 
drivkrafter är optimism, experimentalism, samarbete, integrerat tänkande och empati. 
Optimism innebär en ständig strävan efter potentiella lösningar som kan förbättra befintliga 
alternativ. Experimentalism ifrågasätter och testar, genom kreativa och iterativa 
tillvägagångssätt. Samarbete innebär att arbeta tvärdisciplinärt, med förståelse för alla led och 
delar av verksamheten. Integrerat tänkande innebär att skapa en optimal helhet och den sista 
drivkraften Empati fungerar genom multipla perspektiv, där användarfokus initieras för att 
addera värde. 88 

                                                

 
85 Whyte, Jennifer.; Davies, Andrew.; Salter, Ammon J.; Gann, David. Designing to compete: lessons from Millennium Product 
winners. Design Studies. vol. 24(5), (2003): 395-409. 
86 Ibid, 408. 
87 Ibid, 395-409. 
88 Brown, Tim. Design thinking. Harvard business review. vol. 86(6), (2008): 84-92. 
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2.1.3  Värdeskapande genom design 

Värde tillför eller skapar ett mervärde, där varje beslut grundar sig i omdömet att se till dess 
värdeskapande. De beslut som fattas har antingen en direkt eller indirekt inverkan med värde i 
fokus, där framgång skapas om beslut generar värdemaximering. 89  

Det finns bevis för att design fungerar värdeskapande, samt att god design leder till bra 
affärer.90 Design är en konkurrenskraftig resurs, som fyller den lucka på marknaden som 
uppstår när konsumenter efterfrågar nya produkter och tjänster. 91 Bruce och Daly menar att 
design kan sätta alla delar i ett sammanhang, förvandla ett koncept till något som motsvarar 
efterfrågan, skapar framgång och tillför värde för konsumenter.92 

The Dutch Designers Association, BNO, har utvecklat en modell för att förtydliga värdet av 
design för varumärken, i syfte att kartlägga designeffekter. Modellen beskriver spänningen 
mellan varumärkets avsikt och designens värdeskapande, där en ideal situation uppstår när 
design är lämpad och utformad för dess avsedda målgrupp. Designeffekter förklaras genom 
varumärkets identifikation, differentiering, utmärkande, meningsskapande samt 
meningsskapande för immateriella värden, vilket indirekt kan återspeglas i 
varumärkeskännedom, varumärkeskunskap, varumärkesattityd och varumärkespreferenser. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Theoretical Model BNO/DesignEffect. Källa: Kootstra, Gert et al. (2007): 82. 
(Uppsatsförfattarnas översättning). 94 

                                                

 
89 Mcgregor, D. John. Value. The Journal of Object Technology. vol. 6(10), (2007): 9. 
90 Kristensen, Tore. och Grønhaug, Kjell. Can design improve the performance of marketing management?. Journal of Marketing 
Management. vol. 23 (9-10), (2007): 815-82. 
91 Bruce, Margaret. och Daly, Lucy. Design and marketing connections: creating added value. Journal of Marketing Management, 
vol. 23(9-10), (2007): 929-953. 
92 Ibid. 
93 Kootstra, Gert. och Vink, Jos. Measuring the Future Brand Effect of Graphic Design. Design Management Review. vol. 18(4), 
(2007): 81-89. 
94 Ibid, 82. 
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Wheeler belyser ett perspektiv som går att kopplas ihop med BNO modellen, där 
designeffekter har en viktig betydelse för varumärkeseffekter. Wheeler lyfter resonemanget att 
en stark varumärkesidentitet skapas genom att förkroppsliga och framhäva varumärkets 
önskade uppfattning. Att arbeta strategiskt med sin varumärkesidentitet skapar kännedom om 
varumärket, samt förståelse för varumärkets styrka. En stark varumärkesidentitet möjliggör för 
företag att differentiera sig från sina konkurrenter, då varumärkesidentiteten uttrycks enhetligt 
genom varumärkets beröringspunkter. 95 

Det som skiljer och utmärker Wheelers resonemang, är att designeffekten; meningsskapande 
betonas som specifikt viktig. Wheeler förklarar meningsskapande genom fyra steg. Mening 
fungerar destillerande, det skapas genom en insikt om vad företag står för, där design får en 
betydande roll för insamling och nedbrytning av information. För det andra menar Wheeler att 
mening är delad, varumärkets mening behöver bli förklarad och kommunicerad på ett 
vårdande sätt, där design skall uttrycka varumärkets särskiljande drag. Mening skall även 
bygga koncensus, genom att kritiskt betrakta varumärket, där utmaningen ligger i att skapa en 
överenskommelse hos företagets beslutsfattare, då design får en viktig roll att visuellt påminna 
om varumärkets mening. Mening skall också utvecklas över tid, då varumärkens mening kan 
komma att förändras, när nytt värde tillkommer i kundupplevelser. 96 

Dorothy och Rayport belyser kraften av användarcentrerad design som meningsskapande. De 
menar att användarens perspektiv skall vara utgångspunkt för företag, där designens 
tillvägagångssätt levererar immateriella fördelar genom observation och empatiska 
undersökningar. Design bidrar med värde när användarbehov som inte uttrycks explicit 
tillmötesgås. 97 Resonemanget går att knyta an till Borja de Mozotas innebörd av design as 
differentiator, där kunder upplever värde när varumärken differentiera sig från andra 
varumärken, samt tillgodoser latenta behov. Hållbart värde skapas genom konkurrens, där 
företag adderar värde genom sina kundrelationer.98  

2.2  IDENTITETSTEORI         _  

En stark integration mellan marknadsföring och design möjliggör en bättre förståelse för hur 
marknaden fungerar. 99  I strävan efter att erhålla marknadsandelar, initieras design 
management för att bygga framgångsrika strategier, samt skapa starka varumärkesidentiteter. 
100   

                                                

 
95 Wheeler, Alina. Designing Brand Identity, A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands. New Jersey: 
John Wiley & sons, inc, 2003,16-18. 
96 Ibid,19. 
97 Dorothy, Leonard och Rayport, F, Jeffrey. Spark Innovation Through Empathic Design. Harvard Business Review. vol.75(6), 
(1997):102-113. 
98 Borja de Mozota, Brigitte. The Four Powers of Design: A Value Model for Design Management. Design Management Journal. 
vol. 17, (2006): 44–53.  
99 Johansson, Ulla. och Svengren Holm, Lisbeth. Möten kring design. Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. 
Lund: Studentlitteratur, 2008, 185-188. 
100 Perks, Helen.; Cooper, Rachel.; Jones, Cassie. Characterizing the Role of Design in New Product Development: An Empirically 
Derived Taxonomy. Journal of Product Innovation Management. vol.22(2), (2005):111-127. 
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Varumärkesidentitet som begrepp används likt design varierande mellan olika verksamheter, 
då det inte existerar en allmän definition. Begreppet varumärkesidentitet förknippas till dess 
ursprungliga mening som myntades av Lippicott och Margulies år 1957, då 
varumärkesidentitet limiterades till företags grafiska profil. 101 I takt med att varumärken har 
blivit allt viktigare för företagsdifferentiering, har varumärkesidentitetens innebörd utvecklats.102   

Följande avsnitt om identitetsteori berör varumärkesidentitet. För att förtydliga vad en 
varumärkesidentitet innebär för studien, vill uppsatsförfattarna skilja mellan grafisk identitet och 
varumärkesidentitet. Enligt Balmer består företags varumärkesidentitet delvis av en grafisk 
identitet, men den bör inte limiteras till namn, marknadsutbud, logotyp, slogan eller planerad 
kommunikation. En varumärkesidentitet involverar även varumärkets struktur, strategi och 
relationer, som genom olika funktioner kommunicerar vad varumärket är och vad som gör det 
unikt. 103  

2.2.1  Varumärkesidentitetens roll 

En varumärkesidentitet etableras för att skapa vägledning, syfte och mening, genom att verka 
sammanlänkande mellan vision, organisationskultur och varumärkets värden. 104 105  En 
varumärkesidentitet har en viktig roll genom att representera önskvärda förmågor, samt 
associationer som varumärkets målgrupp vill förknippa sig med. 106  Vid skapandet av en 
strategi fungerar varumärkesidentiteten som ett hjärta för varumärket. Varumärkesidentiteten 
skapar och vårdar varumärkets associationer, i strävan efter att varumärkets uppfattning 
externt skall motsvara företagets identitet. 107  En varumärkesidentitet innefattar alla 
ståndpunkter och värden som skall genereras till varumärkets intressenter. 108 För att utveckla 
en varumärkesidentitet krävs en förståelse för företagets kunder, konkurrenter och företagets 
interna struktur. Varumärkesidentiteten skall genomsyra hela företaget, där dess roll är att driva 
kommunikation, genom att uttrycka företagets kultur och värde till dess intressenter.109 110 

Enligt Aaker beskrivs en varumärkesidentitet i tre steg. Första steget förklarar vad varumärket 
står för, genom att skapa associationer. Det andra steget berör drivkrafter vid etablering av ett 
varumärke, vilket formar en kärnidentitet. Kärnidentiteten skall skapa resonans för målgruppen 
och vara en långsiktig beaktning över emotionella, självuppfyllande och funktionella fördelar. 

                                                

 
101 He, Wei- Hong och Balmer, M.T John. Identity studies: multiple perspectives and implications for corporate-level marketing. 
European Journal of Marketing. vol. 41(7/8), (2007): 765-785. 
102 Cornelissen, P. Joep och Elving, J.L Wim. Elving. Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and 
determinants. Corporate Communications: An International Journal. vol. 8(2), (2003): 114-120. 
103 Balmer, M.T John.. Corporate identity, corporate branding and corporate marketing - Seeingthrough the fog. European Journal 
of Marketing. vol.35(3/4) (2001): 248-291. 
104   Joachimsthaler, Erich. och Aaker, A, David. Building brands without mass media. Harvard business review. vol.75(1), 
(1997):39-41, 44-6, 48-50. 
105 Aaker, A, David. Strategic market management. USA: Wiley, 2011, 174,178. 
106 Aaker, A, David. Win the Brand Relevance Battle and then Build Competitor Barriers. California Management Review. vol.54(2), 
(2012): 43-57. 
107  Aaker, A, David. Strategic market management. USA: Wiley, 2011,174,178 
108  Ibid. 
109 Joachimsthaler, Erich. och Aaker, A David. Building brands without mass media. Harvard business review. vol.75(1), (1997):39-
41, 44-6, 48-50. 
110 Aaker, A, David. och Joachimsthaler, Erich. The lure of global branding. Harvard business review. Vol.77(6), (1999):137-44, 
217. 
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Varumärkesidentiteten skall antingen fungera differentierande för kunder eller vara tillräckligt 
nära konkurrenter, för att uppfattas som värdefull. Det tredje steget berör varumärkets interna 
budskap, där kärnidentiteten bör belysas från flera perspektiv samt kommunicera perspektiven 
internt.  111  

Forskare inom varumärkesidentitet däribland He och Balmer stödjer sig på Aakers 
resonemang kring varumärkesidentitet.112 För att inleda en djupare diskussion kring hur en 
varumärkesidentitet fungerar, har en av Aakers modeller Brand Identity Planning Systems 
delmomentet Brand Identity System valts ut. Aaker har utformat en modell som visar ett 
tillvägagångssätt för att skapa en stark varumärkesidentitet, med målsättning att bygga lojala 
kundrelationer. I modellen beskådas varumärken utifrån fyra perspektiv; som produkt, 
organisation, person och symbol.  

 
Figur 5. Brand Identity Planning System. Källa: Aaker, A, David. (1996): 79.  

(Uppsatsförfattarnas översättning och tolkning). 113 
 

Modellens perspektiv kommer till användning vid strategiska överväganden vid 
varumärkesdifferentiering, för att förtydliga, berika och särskilja sin varumärkesidentitet. Alla 
fyra perspektiv behöver inte lämpas för användning, däremot bör alla perspektiv övervägas för 

                                                

 
111  Aaker, A, David. Strategic market management. USA: Wiley, 2011, 174-177. 
112 He, Wei- Hong och Balmer, M.T John. Identity studies: multiple perspectives and implications for corporate-level marketing. 
European Journal of Marketing. vol. 41(7/8), (2007): 765-785. 
113 Aaker, A, David. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996, 79. 
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att forma en stark varumärkesidentitet, som både motsvarar företagets värderingar och skapar 
igenkänning för sina konsumenter. Varumärket som produkt skapar associationer genom 
igenkännande av varumärkesidentiteten samt dess utmärkande egenskaper. Varumärkets som 
organisation handlar om att förverkliga en stark företagskultur genom differentierande 
organisatoriska egenskaper. Varumärket som person skapar samhörighet med sina 
konsumenter, genom identifikation med varumärkets personlighet. Som sista perspektiv 
skapar varumärket som symbol ett kraftfullt visuell uttryck, som förkroppsligar 
varumärkesidentiteten samt inger en känsla av enhetlighet och struktur. 114 

För att konsumenter skall känna tillit till varumärkets identitet krävs ett erbjudet värde. Värdet 
kan innebära funktionella, emotionella samt uttryckande fördelar. Funktionella fördelar är starkt 
sammankopplade med valet av varumärke, samt konsumenters användarupplevelse. 
Emotionella fördelar berör konsumenters känslor, som adderar värde till upplevelsen av att äga 
eller använda varumärket. Uttryckande fördelar handlar om att möjliggöra för konsumenter att 
visa sin personlighet. Förutom det erbjudna värdet kan tillit hos konsumenter skapas genom 
trovärdighet. 115 

2.3  TEORISAMMANFATTNING OCH SAMBAND 

Uppsatsförfattarnas tolkning av The Design Ladder inleder teorikapitlet för att förklara det fjärde 
trappsteget strategisk design. Kapitlet berör teorier som förklarar och resonerar kring 
designens betydelse och värdeadderande funktion. För att få en förståelse för vad design har 
för betydelse för en varumärkesidentitet, är det relevant att se till hur tidigare forskare förhåller 
sig till begreppet varumärkesidentitet. Aakers modell Brand Identity Planning System, har valts 
ut som central, då modellen både förklarar uppbyggnaden av en varumärkesidentitet, samt hur 
värde förmedlas. Varumärkesidentitet är vidare intressant att sammanlänka med forskare inom 
design managements syn på designens funktion och betydelse. Inom design management 
finns en stor spännvidd mellan definitioner och angreppsätt, därav har studien motiverat att 
belysa flera perspektiv, för att bredda förståelsen för möjliga förklaringar. Uppsatsförfattarna 
strävan är att finna potentiella samband mellan strategisk design och en varumärkesidentitet, 
för att besvara studiens problemformulering. 

  

                                                

 
114 Aaker, A, David. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996, 78. 
115  Ibid, 95-104. 
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens valda forskningsdesign, forskningsstrategi och metod. 
Följt av metodmoment, tolkning och bearbetning samt analysmetod. För att slutligen avsluta 
med studiens riktighet, etiska ställningstaganden samt kritiska förhållningssätt.   

3.1  FORSKNINGSMETODIK OCH FORSKNINGSSTRATEGI 

Det vetenskapliga förhållningssätt som studien har motiverat är hermeneutik, då ett tolkande 
ideal var av betydelse för att få en bättre förståelse av en mindre del, för att sedan förankra det 
i ett sammanhang. 116 Holism förespråkades, där den hermeneutiska spiralen användes som 
utgångspunkt. 117 118  Studiens kunskapssyn utgick ifrån socialkonstruktivism och studiens 
synsätt motiverades genom val av tillvägagångssätt och metod, som inte åsyftade att 
distansera uppsatsförfattarna från empirinsamlingen.119 120  

Uppsatsförfattarna motiverade ett subjektivt förhållningssätt, genom att agera öppet, empatiskt 
och tolkande, vilket har lett till att latenta förklaringar kunnat uppmärksammas.121  

3.2  VAL AV METOD 
Metodvalet motiverades efter studiens målsättning med datainsamlingsgenerering, där 
problemformuleringen och syftet motiverade en kvalitativ forskningsmetod, vilket möjliggjorde 
en holistisk mer djupgående detaljerad förståelse för problemet. 122  123  124  125 Inom 
designdisciplinen används iterativa tillvägagångssätt, vilket motiverade abduktion som 
tillvägagångssätt. 126 127 Studien syftade till att exploatera området i förhoppning om att bygga 
teori, då tillvägagångssättet möjliggjorde för uppsatsförfattarna att röra sig mellan empiri och 
teori, där förståelsen succesivt växte fram. 128 129   

Triangulering som metod användes för att uppmärksamma forskningsfrågan ur flera olika 
perspektiv, där valet att utföra semistrukturerade intervjuer, samt en fokusgruppsintervju togs 
med hänsyn till tidsaspekt, möjlig empirisk omfattning och möjlighet att uppnå teoretisk 
mättnad. 130 131 

                                                

 
116 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 28-30. 
117 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011,163-164, 215. 
118 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 30. 
119 Ibid, 28-29. 
120 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 33-36. 
121 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 30. 
122 Ibid, 184. 
123 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011, 66.  
124 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 29. 
125 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 297-300. 
126 Borja de Mozota, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: 
Allworth Press, 2003, 13. 
127 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 24-25. 
128 Ibid. 
129 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011, 48. 
130 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009,184-190. 
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3.2.1  Metodmoment 

En fallstudie har utförts, där data samlats in utifrån olika perspektiv. 132  Metodmomenten 
etablerades med ett stegvis intervjuschema, som tillsammans med relevant teori skulle 
tillgodose studien med resurser för att besvara forskningsfrågan. Empiriinsamlingen utfördes 
genom tre steg, som kompletterades med teoriinsamling parallellt. Studiens tre metodmoment 
var; 

1. Semistrukturerade intervjuer med experter inom studiens ämneskombination. 
2. Datainsamling om studieobjektet, varumärket SATS.  
3. Fokusgruppsintervju med studieobjektets varumärkesidentitetsbärare. 

Genomgående för metodmomenten har lämplighets- och kriterieurval motiverats. 133 

3.2.2  Motivering till metodmoment 

Förhoppningen var att triangulering skulle komma att kunna styrka förståelsen för design, samt 
ge förklaringar och samband. 134  Uppsatsförfattarna motiverade sina val genom att alla 
metodmoment skulle styrka varandra och bygga över eventuella svagheter. 

I problembakgrunden presenterades en svårighet kring att forska inom design management. 
Johansson och Svengren Holm menar att det är viktigt att finna relationer mellan designers 
och övriga professioner.135 Collins menar att det kan uppstå praktiska svårigheter att sprida 
designkunskap, eftersom designers besitter tyst kunskap, då det kommer från direkta 
erfarenheter som är svåra att efterlikna.136  137 Uppsatsförfattarna beslutade att ta avstamp från 
tidigare forskares expertis och grundade därav insamlingen av empiri från verksamma inom 
designfältet i Sverige.  

Som steg 1 insamlades primärdata genom semistrukturerade intervjuer med verksamma 
experter inom studiens ämnesområde, vilket kombinerades med sekundärdata från tidigare 
forskning med en teoretisk förankring, för att utföra en forsknings- och 
utvecklingsarbetesstudie. 138  

Genom att avgränsa sig till ett studieobjekt och dess varumärkesidentitetsbärare, kunde 
studien applicera insamlad data och relevanta teorier i ett verkligt sammanhang. 
Varumärkesidentitetsbärare innebär för studien alla personer som identifierar sig med och 
förmedlar varumärkets identitet. 

                                                                                                                                                 

 
131 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 49. 
132 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 60-61. 
133 Dalen, Monica. Intervjuv som metod. 1 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007, 56-59. 
134 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009,184-190. 
135 Johansson, Ulla. och Svengren Holm, Lisbeth. Möten kring design. Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. 
Lund: Studentlitteratur, 2008,19-20. 
136 Collins, Hilary. Can Design Thinking Still Add Value?. Design Management Review, vol.24(2), (2013): 35-39. 
137 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011, 51. 
138 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 10-12. 
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I steg 2 utfördes därför en semistrukturerad intervju tillsammans med insamling av data om 
studieobjektet, för att etablera en förståelse för varumärket och dess identitetsbärare. Syftet 
med insamlingen av data kring studieobjektet utfördes för att skapa förståelse och kunna 
förankra tidigare insamlat empiri i en verklig kontext. 

Som sista steg, steg 3, utfördes en fokusgruppsintervju med varumärkets identitetsbärare, för 
att undersöka om insamlad data från steg 1 och steg 2 kunde bekräftas.  

3.3  METODSTEG 1 – EXPERT-PERSPEKTIVET 
Som första steg i insamlingen av empiri samlades primärdata in från verksamma experter inom 
ämneskombinationen, genom semistrukturerade intervjuer.139 

3.3.1  Semistrukturerad intervju som metod 

Att genomföra semistrukturerade intervjuer ansågs som en god metod att genera kunskap 
genom en flexibel process, för att kunna samtala och skapa djupare förståelse för att täcka en 
bredd inom designbranschen. 140 Metoden valdes då uppsatsförfattarna på förhand kunde välja 
ut teman att beröra, men även att under intervjuvens gång kunna ställa uppföljningsfrågor. 
Vidare motiverades metoden, då det skulle genera mer kunskap om en respondent fick 
möjlighet att tala fritt och inte svara utefter låsta frågor. Genom en öppen dialog med aktiv 
kontakt blev en hög behållning möjlig. 141  

Förhoppningen var att efter genomförandet av intervjuerna kunna dra paralleller mellan de olika 
experternas respektive svar, utan att på förhand låsa sig vid förutbestämda kategorier. Valet av 
experter grundades i att jämföra svar mellan olika yrkesroller, för att uppmärksamma flera 
förhållningssätt och synvinklar. 

3.3.2  Urval och avgränsningar 

Ett icke-slumpmässigt urval motiverades genom ett kriterieurval. 142143 Tre yrkes verksamma 
inom design och varumärkesutveckling, med kunskap inom design och varumärkesidentitet 
valdes ut att fungera som experter. Respondenterna valdes ut genom kriterier av unik 
kompetens. 144  Efter utsållning av potentiella respondenter, valdes respondenter ut efter 
yrkeslivslängd och specifik kompetens inom studiens berörda område, där tillvägagångssättet 
att finna representativa experter kan liknas vid ett snöbollsurval.145  

Populationen innefattar representanter från alla verksamma varumärkes- och designbyråer 
inom Sverige, där en avgränsning gjorts till verksamheter i Stockholm.146 Det är svårt att beakta 

                                                

 
139 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 362-368. 
140 Ibid. 
141 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 234-235. 
142 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005,124. 
143 Dalen, Monica. Intervjuv som metod. 1 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007, 56-59. 
144 Ibid. 
145 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005,126-127. 
146 Ibid, 111. 
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en bortfallsanalys då ett kriterieurval motiverades, däremot har uppsatsförfattarna motiverat att 
de expertkunskaper som ämnat bidra med kunskap blev representerade, vilket vidare var 
syftet med kriterieurvalet. 

3.3.3  Presentation av respondenter 

Respondent Utbildad inom Yrkesposition Datum Plats Omfattning 

Habermann, Karin Industridesign Designer och konsult 21-apr-15 Konstfack, Stockholm 60 min 

Gunterberg, Anna Företagsekonomi, marketing 
communication management. Client director/brand strategist 22-apr-15 Pond Sthlm, Stockholm 70 min 

Otterdahl, Bjarne Företagsekonomi, marknadsföring VD/varumärkesstrateg 23-apr-15 Identity Works, 
Stockholm 60 min 

 

Tabell A. Presentation av respondenter, expert-perspektivet. 

3.3.4  Tillvägagångssätt och genomförande 

För att komma i kontakt med relevanta respondenter som passade in för studiens kriterier 
skedde en förfrågning om intervju via mail. Det var viktigt för uppsatsförfattarna att 
respondenterna kände sig motiverade och ville bidra med sin kunskap till studien. 
Förhoppningen låg i att få svar från de utvalda respondenterna, med en förståelse om de inte 
hade möjlighet. Förfrågningarna blev mycket väl mottagna då önskade respondenter valde att 
medverka. Vid förfrågningen motiverades syftet med studien, författarnas utbildning och 
relevansen av studien i koppling till hur deras yrkesroll kunde medföra kunskap. 

Vid genomförande av intervjuerna togs platsen i beaktning. Intervjuerna hölls utefter 
respondentens önskemål på respektive arbetsplats, för att skapa trygghet samt inte begränsa 
respondenternas svar. 147 

Uppsatsförfattarna delade upp ansvaret i två roller, en primär intervjuare och en stödjande 
intervjuare. Den primära intervjuarens roll var att ställa majoriteten av frågorna tydligt och 
strukturerat, men ändå förhålla sig kritiskt balanserat. Den stödjande intervjuarens roll syftade 
till att fungera lugnande, genom att vara sensitiv, öppen och tolkande, för att bibehålla en trygg 
stämning. 148 

För att inte utesluta viktiga frågor utformades en intervjuguide, med teman som minnesstruktur 
över frågeställningar för att undvika specifika och ledande frågor.149 Intervjuerna spelades in för 
att uppsatsförfattarna skulle kunna rikta all fokus på plats, respondent och dess svar, samt ha 
möjlighet att tänka ut och formulera uppföljningsfrågor. 150 

Genomförandet av intervjuerna fungerade som planerat, där fokus låg i att hålla fast vid 
huvudfrågorna samt disponera tiden så att alla önskade frågor kunde besvaras. 151 Genom att 

                                                

 
147 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 252. 
148 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 370. 
149 Ibid, 369. 
150 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 259. 
151 Häger, Björn. Intervjuvteknik. 2 uppl. Stockholm: Liber AB, 2007, 204. 
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använda övergångsfrågor fick uppsatsförfattarna flyt i intervjuerna, vilket underlättade tolkning 
och bearbetning av data i efterarbetet. 152 Trots att frågorna som berördes inte ansågs vara 
känsliga, belystes vikten av att agera med empati utan att visa egna värderingar eller känslor 
för ämnet,153 vilket även motiverades för att undvika intervjuareffekten. 154 

Att visa uppskattning och förståelse för respondenterna har genomgående varit en viktig del i 
intervjuprocessen. Uppsatsförfattarna har både försökt att motivera respondenterna på plats, 
men även påpekat tacksamhet över att de ställt upp med tid och kunskap. 155 

3.4   METODSTEG 2 – VARUMÄRKESPERSPEKTIVET 
Som andra steg i insamlingen av empiri samlades primärdata in från valt studieobjekt genom 
en semistrukturerad intervju, samt data om studieobjektet i form av företagsfakta.156 

3.4.1  Datatriangulering som metod 

Som metod för att samla in data om studieobjektet användes datatriangulering, vilket innebär 
insamling av data genom olika metoder, som motiverades i att införskaffa en bred förståelse 
för varumärket.157   

Datainsamlingen om studieobjektet genomfördes genom insamling av data via elektroniska 
källor; granskad affärspress och studieobjektets publika webbplattform. Därefter genomfördes 
en semistrukturerad intervju med varumärkets marknadschef, för att få insyn i hur varumärket 
arbetar med design och varumärkesidentitet. Intervjun motiverades genom att samla in 
personlig data kring varumärkets strategi, målsättning och arbetsmetoder. 

3.4.2  Urval och avgränsningar 

För utförd semistrukturerad intervju motiverades ett lämplighetsurval, där studieobjektets 
marknadsledning tillfrågats. Inom urvalsramen hamnade lämpliga respondenter som arbetar på 
studieobjektets marknadsavdelning, med insikt i design- och varumärkesstrategier. 158 

Förfrågan om att genomföra en intervju ställdes genom rekommendation och hänvisning 
genom marknadsavdelningen. I en intern process fördes frågan vidare till den person som var 
mest lämpad att besvara studiens frågor. Slutligen fick uppsatsförfattarna möjlighet att träffa 
varumärkets marknadschef, där processen kan liknas genom en snöbollseffekt. 159 

                                                

 
152 Häger, Björn. Intervjuvteknik. 2 uppl. Stockholm: Liber AB, 2007, 201.  
153 Ibid, 212. 
154 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 244-245. 
155 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 58-59. 
156 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 362-368. 
157 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011, 98-99. 
158 Dalen, Monica. Intervjuv som metod. 1 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007, 54. 
159 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 38. 
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3.4.3  Presentation av respondent 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Tabell B. Presentation av studieobjektet, varumärkesperspektivet. 

 

 

 
Tabell C. Presentation av respondent, varumärkesperspektivet. 

3.4.4  Tillvägagångssätt och genomförande 

Tillvägagångssättet för den semistrukturerade intervjun följde den struktur som användes i de 
semistrukturerade intervjuerna i metod steg 1 (se 3.3.4).  

3.5  METODSTEG 3 – 
VARUMÄRKESIDENTITETSBÄRARPERSPEKTIVET 

En fokusgruppsintervju genomfördes som sista steg i insamling av empiri, där primärdata 
samlades in i direkt relevans för studiens undersökningskontext. 171 

3.5.1  Fokusgrupp som metod 

En fokusgruppsintervju valdes som metod i syfte att samla in data i form av åsikter, attityder 
och idéer, genom en gruppinteraktion. Sammanförandet av människor som var bekanta med 

                                                

 
160 SATS. Vår historia. http://www.sats.se/om-sats/sats-historik/ (Hämtad 2015-05-09) 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Affärsvärlden. De bildar nordisk gymjätte http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3714875.ece (Hämtad 2015-04-10) 
164 Dagens Industri. Sats blir allt större. http://www.di.se/artiklar/2013/6/14/sats-blir-annu-storre/ (Hämtad 2015-04-10) 
165 SATS. Vår historia. http://www.sats.se/om-sats/sats-historik/ (Hämtad 2015-05-09) 
166 SATS. Detta är SATS. http://www.sats.se/om-sats/detta-ar-sats/ (Hämtad 2015-05-09) 
167 SATS. Vår vision. http://www.sats.se/om-sats/vision-och-mission/ (Hämtad 2015-05-09) 
168 SATS. Vår historia. http://www.sats.se/om-sats/sats-historik/ (Hämtad 2015-05-09) 
169 SATS. Spännande nyheter i branschen. http://www.sats.se/nyheter/spannande-nyheter-i-branschen/ (Hämtad 2015-04-10) 
170 SATS. Vi växer och blir ännu starkare. http://www.sats.se/nyheter/starkare/ (Hämtad 2015-04-10) 
171 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 388-392. 

  SATS ELIXIA   

Namn:  SATS ELIXIA, (efter fusionen 2014 mellan SATS och ELIXIA).160   
Etablerades:  År 1995, med åtta center i Norge (dåvarande SATS).161           När fusionen genomfördes   

          år 2014 omarbetades   

Verksamhet:  Nordens ledande träningskoncern.162           Strukturen, där en gemensam  
          varumärkesidentitet formades  

Ägare:  Altor och Trygghetsgruppen, under bolaget Health and Fitness Nordic.163           samt en förenad kommunikation- 
          plattform bildades.164 

Utsträckning:  Träningsanläggningar i Sverige, Norge och Finland.165           Företaget valde att  
          separera varumärkesnamnen 

Omfattning: 160 träningscenter i Norden, 8000 medarbetare och 418 000 medlemmar.166           SATS och ELIXIA externt på  
          den norska och finska  

Vision:  We will make the Nordic people healthier and happier.167           marknaden.168 
          I Sverige behölls varumärkes- 

Målsättning:  Att aktivera människor för förbättrad hälsa och ökad livskvalité.169           namnet SATS.170 
 

Respondent Verksam på SATS Yrkesposition Datum Plats Omfattning 

Optjernsberget, Svein 7 år Nordisk marknadschef 29-apr-15 SATS ELIXIA, Stockholm 35 min 
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varandra, samt delade ett gemensamt intresse, skapade en öppen och intressant diskussion. 
172 

Gillham menar att en grupp på färre än sex respondenter är en för liten fokusgrupp, däremot 
Wibeck förespråkar mindre fokusgrupper som aldrig skall vara mer än sex respondenter, för då 
får inte alla medlemmar möjlighet att delta. 173  174  Uppsatsförfattarna motiverade ett 
innehållsfokus där samspel samt vikt av att förstå sammanhang betonades. 175  Därav 
motiverades en mindre fokusgrupp, sammansatt av fem respondenter, för att skapa dynamik 
och en öppen dialog. 176   Tids- och resurstillgångar spelade även en avvägande roll för 
gruppantalet. 177  

3.5.2  Urval och avgränsningar 

En fokusgrupp har utformats från studieobjektet, där urvalsgruppen går under namnet Satsare. 
Studiens benämning Satsare omfattar alla verksamma medlemmar hos varumärket SATS som 
exploateras för och bär varumärkesidentiteten. Satsare är personer som besitter aktivt 
medlemskap under tiden då studien utförts (januari 2015 till maj 2015), vilket innefattar olika 
utövare, instruktörer och medarbetare. 

Populationen har avgränsats till Satsare inom Sverige, med en ytterligare avgränsning till 
respondenter i Stockholm.178 

Ett lämplighetsurval motiverades då uppsatsförfattarna eftersökte respondenter utefter olika 
kriterier, för att representera alla roller såsom medlemmar och medarbetare. 
Uppsatsförfattarna efterfrågade även en heterogen ålders- och könsfördelning för att kunna 
beakta olika åsikter och personliga referenser.179 Uppsatsförfattarna tog personlig kontakt med 
respondenterna genom rekommendationer, vilket kan liknas med ett snöbollsurval. 180 
Sammansättningen togs i beaktning i koppling till eventuella bortfall.181 Urvalets tillvägagångsätt 
motiveras med vetskap om att eventuella fel i populationens urvalsram skulle kunna 
förekomma, då alla potentiella Satsare inte aktivt behövde nyttja sitt medlemskap, samt 
fungera som varumärkesidentitetsbärare.  

 

 

 
                                                

 
172 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 55-56. 
173 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 97. 
174 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 62. 
175 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 91. 
176 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 240. 
177 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 61-63. 
178 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 111.  
179 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 63-64. 
180Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, 2005, 398. 
181 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 61-63. 
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3.5.3  Presentation av respondenter 

 Respondent Kön Ålder Medlemskategori Datum Plats Omfattning 

A Kvinna 50 år Medarbetare, instruktör 10-maj-15 Sickla köpkvarter, Stockholm 90 min 

B Kvinna 33 år Medarbetare, servicekontor 10-maj-15 Sickla köpkvarter, Stockholm 90 min 

C Man 30 år Utövande medlem, gymanläggning 10-maj-15 Sickla köpkvarter, Stockholm 90 min 

D Kvinna 24 år Utövande medlem, gruppträningspass 10-maj-15 Sickla köpkvarter, Stockholm 90 min 

 

Tabell D. Presentation av respondenter, varumärkesidentitetsbärarperspektivet. 

3.5.4  Tillvägagångssätt och genomförande 

En strukturerad fokusgruppsintervju valdes vid genomförandet, med motivation att ge 
möjlighet till moderatorn att styra interaktion samt disponera tid, så att alla beröringspunkter 
berördes. 182  En utav uppsatsförfattarna fungerade som moderator och intog rollen som 
frågande för att möjliggöra en fri diskussion, samt skapa heterogeniteten i gruppen, så att 
ingen respondent blev överrepresenterad. 183 Moderatorns roll bestod i att passivt delta i 
diskussionen och leda gruppen in på nya teman. Frågorna formulerades icke ledande, då 
syftet med fokusgruppen var att se om medlemmarna uppmärksammade de teman som 
uppsatsförfattarna funnit av betydelse, samtidigt kunde moderatorn stödja och få alla 
respondenter verksamma i dialogen, för att maximera trygghet i situationen.184 185 

En intervjuguide utformades i stödjande syfte, för att lättare leda diskussionen framåt, samt 
belysa viktiga beröringspunkter.186 Fokusgruppssessionen dokumenterades genom inspelning, 
för att möjliggöra moderatorns involvering samt underlätta vid transkribering.187  

För att skapa gruppkohesion inleddes intervjun genom uppvärmning, för att uppmuntra 
respondenterna att känna sig trygga och frispråkiga. Därefter följde en isbrytande 
introduktionsfråga, där respondenterna gavs möjlighet att reflektera kring egna erfarenheter i 
koppling till ämnet. Moderatorn använde sig av övergångsfrågor som följdfrågor för att lätta 
upp stämningen i gruppen. De mest relevanta frågorna ställdes när en tredjedel av tiden 
avverkats. Samtalet avslutades genom reflektion, följt av respondenternas möjlighet att yttra 
eventuella funderingar eller tillägg. 188  

Den slutgiltiga fokusgruppen bestod av fyra respondenter, som tillsammans utgjorde en bra 
dynamik. Det visade sig vara en mycket god gruppstorlek, trots att en respondent föll bort på 
intervjudagen, då bortfallets kategori; en utövande medlem på gruppträningspass, fanns 
representerad i gruppen.189 Genomgående för intervjun var respondenterna lättsamma och det 

                                                

 
182 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 83-85. 
183 Ibid, 83-85. 
184 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 98-99. 
185 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2:3. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2010, 83-85. 
186 Ibid, 73-76. 
187 Ibid, 91. 
188 Ibid, 73-76. 
189 Ibid, 61-63, 67. 
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uppstod aldrig några tystnader eller svårigheter, då situationen var trygg, välstrukturerad och 
uttömmande. 

3.6 TOLKNING, BEARBETNING OCH ANALYSMETOD 
Med utgångspunkt i att operationalisera studiens frågeställning till mer konkreta termer och 
möjliggöra ämnet studiebart, motiverade uppsatsförfattarna att fortlöpande beakta akribi och 
föra ett formellt språk, samt underlätta tolkning av respondenternas svar.190  

Efter respektive genomförd intervju transkriberades data ordagrant följt av bearbetning och 
tolkning. 191 Vid intervjusituationen erhölls förståelse för respondenternas svar, utifrån ett inifrån 
perspektiv, genom personlig kontakt med respondenterna. 192  Vid analysen valdes även ett 
subjektivt förhållningssätt, där valet av tillnärmelseperspektiv motiverades genom att inte 
distansera uppsatsförfattarna från datainsamlingen, men ändå skapa en helhetsförståelse. 193 
194  För att minimera att uppsatsförfattarnas tidigare erfarenheter skulle begränsa upptäcker av 
samband, motiverades uppsatsförfattarna att iaktta varandras tolkningar. 195 

3.6.1  Val av analysmetod och tillvägagångssätt 

En verbal analysmetod motiverades då datainsamling bestod av mjuka data. 196 
Uppsatsförfattarna fann inspiration från The data analysis spiral och analysprocessen kan 
liknas med en kategorianalys. Teman och kategorier formerades i flera steg, bröts ner, 
omformulerades och namngavs, för att underlätta vidare arbete. Först analyserades all data för 
att uppmärksamma latenta uttalanden och sammanhang. 197 Teman och kategorier formades 
som belyste mening av data, där mönster emellan respondenterna skapades.  

Efter metodmoment 1, utformades teman genom en induktiv gruppklassificering. Efter 
metodmoment 2, analyserades data utefter en induktiv logisk klassificering, utefter de teman 
som uppmärksammats utifrån analys av metodmoment 1. För att avslutningsvis efter 
metodmoment 3, åter deduktivt gruppklassificera kategorier. Av de teman och kategorier som 
belystes i metodmoment 1 och 3 undersöktes syntes, samt dess ömsesidiga relevans, där 
samband etablerades i förankring till den teoretiska referensramen. 198 199 

3.6.2  Teoretisk mättnad 

Den teoretiska mättnad som uppnåtts, grundade sig i att inga nya mönster eller egenskaper 
visade sig. Respondenterna berörde trots olika infallsvinklar samma teman samt kategorier 
                                                

 
190 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 53-55. 
191 Leedy, D. Paul. och Ormrod, Ellis, Jeanne. Practical research, planing and design. 8th edition. Pearson education: New Jersey, 
2005, 150-151. 
192 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011, 19. 
193 Ibid. 
194 Ibid, 18-19. 
195 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 26-27. 
196 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 367. 
197 Leedy, D. Paul. och Ormrod, Ellis, Jeanne. Practical research, planing and design. 8th edition. Pearson education: New Jersey, 
2005, 150-151. 
198 Ibid. 
199 Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008, 185-187. 
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som belyste överensstämmande beröringspunkter. 200 201  Vid testningsprocessen på 
fokusgruppen bekräftades de resonemang som uppsatsförfattarna funnit. 

Den iterativa process som motiverats stärktes kontinuerligt under analysen. Valet att varva 
metod möjliggjorde en bred förståelse för respondenternas svar, som lyfte studiens resultat. 

3.7 STUDIENS RIKTIGHET    _  
Studien har valt att förhålla sig till trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet, objektivitet och 
giltighet i respondenternas svar, för att belysa studiens riktighet och ge läsaren ett trovärdigt 
underlag.202 

3.7.1  Trovärdighet 

Eftersom det i kvalitativforskning inte går att bekräfta att de ”rätta” svaren är funna, används 
trovärdighet för att visa studiens exakthet och träffsäkerhet. För att få en god trovärdighet 
valdes triangulering som metod, genom att undersöka om det fanns överenstämmelser genom 
flera perspektiv. Möjligheten att betrakta ämnet utifrån flera perspektiv skapade bättre 
kännedom och förståelse, samt gav tillit till att studien var på rätt spår. 203 

3.7.2  Pålitlighet 

Eftersom uppsatsförfattarna hade en viktig roll som intervjuare i alla metodmoment, blev de 
också en viktig del av datainsamlingstekniken, därav är en relevant fråga att begrunda om 
resultatet hade blivit det samma för andra intervjuare. Genom tydlighet har studien noga 
beskrivits för att möjliggöra en uppföljningsstudie. Författarna har gjort det möjligt att 
återspegla procedurer, samt möjliggjort för läsare att bedöma pålitligheten. Författarna har varit 
noga med att detaljerat beskriva studiens metodmoment, för att visa hur undersökslinjer lett 
fram till särskilda slutsatser, vilket har möjliggjort granskning. 204 

3.7.3  Överförbarhet 

Eftersom en fallstudie motiverades, är det relevant att begrunda i vilken utsträckning som 
studiens resultat är överförbart. Uppsatsförfattarna har eftersträvat ett unikt forskningsbidrag 
och har genom triangulering undersökt flera perspektiv, där ett studieobjekt valdes ut för att 
förankra studien i en verklig kontext. Studieobjektet beaktads inte särskilt för sina värderingar, 
vilket har gjort att resultatet går att överföra på andra fall, då uppsatsförfattarna tydligt har 
motiverat och presenterat respondenter samt tillvägagångssätt. Uppsatsförfattarna har även 
detaljerat presenterat beskrivningar för att inge en djupgående förståelse för empiri och analys, 
vilket gjort att läsare fått möjlighet att överväga studiens överförbarhet. 205 

                                                

 
200 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2011, 181. 
201 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 134. 
202 Ibid, 380-386. 
203 Ibid, 380. 
204 Ibid, 381-382. 
205 Ibid, 382-383. 
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3.7.4  Objektivitet 

I studien har ett ställningstagande gjorts till objektivet.206 I största mån har datainsamling 
eftersträvat att studiens läsare skall kunna avläsa resultat utan att färgas av uppsatsförfattarnas 
värderingar. I kvalitativ forsning är det viktigt att ta ställning till att studier aldrig kan ställa sig 
helt fri från subjektiva värderingar. 207 Det går att skapa en begränsad objektivitet, men det går 
inte att realt utestänga möjligheten att material och processer till viss mån influensernas av 
författarnas erfarenheter, kunskaper och synvinklar. 208 Att studien utfördes av två författare 
underlättade dock möjligheten till att inte helt fastna i subjektiva åsikter och värderingar. 
Uppsatsförfattarnas subjektiva roll har varit mycket viktig för att föra processen framåt, där 
rollen har bestått i att befinna sig nära respondenter och studieobjekt, genom att skapa 
förståelse samt finna latenta samband. Uppsatsförfattarna har sett vikten av att förhålla sig till 
dataanalysen med öppet sinne, genom att både verifiera men också lyfta upp data som inte 
överensstämmer med övrig insamlad data, där ingen data har utelämnats. Det har inte 
förekommit konkurrerande förklaringar, men konkurrerade resonemang har lyfts upp. Genom 
att presentera data genom citat och förklaringar, utan uppsatsförfattarnas värderingar, har 
möjlighet getts till läsare, att bilda en egen uppfattning. 209 

3.7.5  Giltighet i respondentsvar 

Eftersom intervjuerna valdes att spelas in, är kodningsfel av obefintlig risk. Uppsatsförfattarna 
samarbetade vid transkribering, samt skrev ner all insamlad data ordagrant. 210 Däremot finns 
det alltid en risk att respondenter inte talar sanning. Det fanns inget under intervjusituationerna 
som påvisade falskhet eller skäl till att respondenterna ville svara inkorrekt, då de självmant valt 
att delta i studien, utan påtryckningar eller kompensation. 211 För att undvika missvisande svar, 
samt feltolkningar, motiverades datatriangulering. Uppsatsförfattarna använde därav 
kontrasterande informationsskällor under metodmoment 2, om studieobjektet, för att skapa 
distans till materialet, då datatrianguleringen syftade till att ge en fullständig bild av 
studieobjektet. 212 

För att undvika intervjuvareeffekter, samt inte påverka respondenters svarande, valde 
författarna att klä sig och agera neutralt vid intervjutillfällena. Hänsyn togs för att minimera 
inverkan och effekt på respondenterna, genom utformningen av frågor samt social påverkan. 
Respondenterna fick välja tid och plats för intervju, vilket ingav trygghet och lugn i en naturlig 
miljö. 213 

                                                

 
206 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 383-386. 
207 Ibid.  
208 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4:6. uppl. Lund; Studentlitteratur AB, 2011, 28-30. 
209 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 2:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2009, 383-386. 
210 Ibid, 258-262. 
211 Ibid, 265. 
212 Ibid, 186. 
213 Ibid, 244-245, 265-267. 
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3.8  ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
Genomgående för alla metodmoment har ett etiskt förhållningssätt beaktats, där 
respondenternas integritet har tillgodosetts. Studien har tagit hänsyn och förhållit sig efter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som kommer att presenteras nedan; 

Informationskravet; Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 214  Vid kontakt med möjliga respondenter presenterade 
uppsatsförfattarna sig, samt informerade respondenterna om dess möjliga bidrag med 
kunskap. Respondenterna fick även inblick i studiens syfte, samt information som skulle kunna 
påverka dess ställningstagande.  

Samtyckeskravet; Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin  
medverkan.215 Studien har genomförts i samverkan med respondenternas egen vilja att delta. 
Intervjuerna har utförts på ett sätt där respondenterna har fått medge sitt samtycke för 
intervjuernas praktiska upplägg, så som intervjutillfällets tid och plats. Innan intervjuerna 
påbörjats blev respondenterna tillfrågade om det gick bra att intervjun spelades in, samt om 
respondenternas namn och uttalande fick förekomma i studien.   

Konfidentialitetskravet; Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.216 Det intervjumaterial samt uppgifter om respondenterna, som för 
respondenterna kunde upplevas känsligt eller privat har behandlats konfidentiellt. 

Nyttjandekravet; Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 217  De uppgifter som användes för studiens ändamål, har endast 
förekommit i studien, samt kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk, eller för 
andra icke vetenskapliga syften.  

3.9  KÄLLKRITIKSKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Genomgående för studien har ett källkritiskt förhållningssätt använts, teori och data har noga 
granskats och motiverats. Uppsatsförfattarna motiverade sökning och inläsning av relevant 
litteratur som prioritet, för att presentera och stödja studien på relevant forskningsteori. 
Studiens vetenskapliga källor har kritiskt granskats genom identifiering av forskare och dess 
relevans, samt att syftet med materialet skall bidra med kunskap men även föreligga ett 
relevant syfte som bidrar med värde för studien. Data som ligger till grund för studien är 
beaktad som relevant. 

 

                                                

 
214 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2015-04-25) 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
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4 Empiri/Analys 
Följande kapitel inleds med att presentera empiri och analys utifrån expert-perspektivet, 
studieobjektets varumärkesperspektiv och varumärkesidentitetsbärarperspektivet. Kapitlet 
belyser även jämförelser i koppling till designteori och identitetsteori. 

4.1  VAD HAR DESIGN FÖR BETYDELSE I EN 
VARUMÄRKESIDENTITET? 

4.1.1  Empiri och analys utifrån ett expert-perspektiv 

Vid bearbetning och analys av empiri från de utförda intervjuerna med studiens experter, fann 
uppsatsförfattarna en samstämmighet emellan respondenterna berörande design och 
varumärkesidentitet. Experterna tillfrågades att definiera design, vilket ingav en tydlig 
överstämmelse i att design har en betydelse som problemlösande resurs, som fodrar ett 
insiktsbaserat och användarcentrerat förhållningssätt.  

Design är en metod eller en process som används för att utveckla attraktiva och 
fungerande lösningar utifrån organisationens och användarens behov. 

– Habermann. 
Även Gunterberg menar att design fungerar för att få förståelse för konsument och marknad, 
genom att möta dess behov. Det fanns en överensstämmelse de tre experterna emellan att 
design inte skall begränsas till det estetiskt visuella. Otterdahl anser att design har en djupare 
innebörd, då dess uppgift är att lösa affärsutmaningar, där definitionen av design i Sverige är 
relativt begränsad. 

De olika experterna betonade olika perspektiv gällande design, som vid analys och 
bearbetning av data kom att bli tydligt sammanlänkade. Först delades empirin in i ett flertal 
kategorier, som därefter omformades till teman, som tydligare konkretiserade designens 
betydelse som strategisk resurs för en varumärkesidentitet. Uppsatsförfattarna har valt att 
namnge dessa teman till; användaren i fokus, se till helheten, skapa konsekvens, 
problemlösning samt tvärdisciplinärt, som tillsammans fick benämningen; de fem 
utmärkande betydelserna för design i en varumärkesidentitet. 

En fråga som ställdes till experterna var om alla branscher kan arbeta med design på en 
strategisk nivå, där experterna enhetligt svarade med att branscher med fördel kan arbeta 
utifrån ett användarcentrerat perspektiv, för att förbättra upplevelsen för dess användare.  

Experterna betonade genomgående i intervjuerna att deras designarbete handlar om att arbeta 
utefter insikter om användares behov. Habermann förklarade att som designer krävs det en 
förståelse för att tillmötesgå användares behov. Gunterberg och Otterdahl betonade att deras 
arbete baseras på insikter om användare, för att tillgodose efterfrågan på marknaden. Genom 
att arbeta insiktsbaserat skapas en förståelse som gör det möjligt att se vad som är relevant 
för varumärkets målgrupp, för att sedan kunna gestalta det i en varumärkesidentitet, där 
konsumenter skall vilja förknippa sig med, samt bli en del av varumärkesidentiteten.  

Genomgående för alla tre intervjuer var ett centralt tema att se till helheten, vilket experterna 
grundade flertalet av sina resonemang i. De återkom till att resonera kring helhet och 
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samstämmighet, vilket kräver tydlighet och konsekvens av ett varumärke. När experterna 
tillfrågades hur de såg på kopplingen mellan design, identitet och varumärke, betonades 
temana se till helheten och att skapa konsekvens ytterligare. Det innebär att 
varumärkesupplevelsen måste genomsyra allt från erbjudande till organisation. Alla som möter 
varumärket skall få en förståelse för helheten och dess bakomliggande budskap, där alla 
beröringspunkter är viktiga.  

Design skall åskådliggöra varumärkesstrategin, förklara verksamheten och dess 
särskiljning samt att den skall bygga associationer, vilket får identiteten att bli 
verklig.  

– Otterdahl. 
På frågan om vad design har för betydelse i en varumärkesidentitet fann uppsatsförfattarna en 
tydlig överenstämmelse mellan experternas uttalanden. Experterna ansåg att en stark identitet 
kräver ett konsekvent tänkande som design kan tillgodose. Gunterberg förklarade att tydlighet 
och enhetlighet, gör det lättare för personer att associera sig med, samt känna sig tilltalad av 
ett varumärke. 

En fråga som ställdes till experterna var; vad innebär design för dig? Frågan besvarades 
överensstämmande, då det handlar om att lösa ett problem. Det går även att återkoppla till 
experternas definitioner av design, samt deras resonemang berörande temat användaren i 
fokus. En likhet i deras uttalanden var att problemlösning handlar om att förbättra en situation 
för den som skall hantera den. Däremot belyste Habermann även att design handlar om att 
agera nytänkande, samt vara öppen för att saker kan vara annorlunda. Dock berörde även de 
övriga experterna liknande resonemang, indirekt i koppling till andra frågeställningar. När 
frågan om det är svårt att motivera design som strategisk resurs ställdes, varierade 
experternas svar, men experternas menade att de företag som väljer att anlita deras 
yrkeskompetens, ser en fördel av deras arbete.  

Det femte temat, tvärdisciplinärt handlar om att sammanfoga olika roller i en verksamhet. 
Habermann betonar att designers roll är en diplomatisk process, som bygger broar mellan 
olika avdelningar i ett företag. Att skapa ömsesidig förståelse för företags olika avdelningar har 
stor betydelse för en varumärkesidentitet. Den tvärdisciplinära processen återanknyter till att se 
till helheten och skapa konsekvens, då alla berörda teman går att ses som ömsesidigt 
beroende, där design är en viktig konkurrenskraft.  

Jag tror att det är ett misstag om man separerar varumärkesstrategin och design, 
då tror jag det finns saker som går ”lost in translation”.  

– Otterdahl. 
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Uppsatsförfattarna vill avslutningsvis nämna experternas definitioner av design, vilket styrker 
det rådande resonemanget kring att det är komplext att skapa en allmän definition för 
strategisk design. Det är också intressant att belysa experternas definitioner, då det inte är fullt 
överensstämmande, trots att experterna är verksamma inom likande branscher. 

Design är en metod eller en process som används för att utveckla attraktiva och 
fungerande lösningar utifrån organisationens och användarens behov. 
Designprocessen kan användas för att utforma produkter, tjänster, system, 
budskap och miljöer. Ordet design associeras med estetik, estetiken är dock bara 
ett av många sätt att skapa attraktiva lösningar.  

– Habermann. 
Man skall inte bara designa för att designa för att någonting skall vara snyggt, det 
skall bygga på att man faktiskt tillgodoser ett behov som finns på marknaden. Sen 
måste man i slutändan också sminka det hela, få det att se snyggt ut, givetvis, 
men det är inte det som är design för mig, det är bara det sista lagret egentligen.  

– Gunterberg. 
Design handlar egentligen om att utforma och då kan design vara vad som helst 
men i Sverige pekar ordet väldigt mycket på färg och form (…) men vi tycker att 
design lika väl kan handla om funktion eller faktiskt om strategier (…)  
Design är och borde vara en mycket mer djup fråga än så, som att lösa 
affärsutmaningar.  

– Otterdahl. 
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Tabell E. Sammanställning av empiri, expert-perspektivet. 

4.1.2  Samband mellan studiens expert-perspektiv och designteori 

När företag motiverar att använda sig av design kan BNO modellen förtydliga hur 
designeffekter bidrar med varumärkeseffekter. Temana se till helheten, skapa konsekvens 
och användaren i fokus går alla att knyta ihop med designeffekter såsom identifikation, 

Respondent Användaren i fokus Se till Helheten Skapa konsekvens Problemlösning Tvärdisciplinärt

Habermann, Karin Det är viktigt att ha förståelse för 

människors behov och drivkrafter

Design möjliggör för företag att 

kommunicera en helhet  

Att vara konsekvent hjälper 

företag att fokusera på rätt saker 

Problemlösningen måste även 

ligga i linje med vad företaget 

Designens roll att fungera 

tvärdisciplinärt har betydelse för 

Design är en metod eller en 

process som används för att 

utveckla attraktiva och 

fungerande lösningar utifrån 

organisationens och 

användarens behov. 

Designprocessen kan användas 

för att utforma produkter,  

för att kunna tillfredsställa dessa, 

oberoende av på vilken nivå 

behovet uppstår. Värdet adderas 

genom lyhördhet när människors 

behov uppmärksammas. 

______________________________

_Så fort det finns en annan part 

att integrera med så finns ett 

mål att leverera det som 

efterfrågas, på det sättet som 

den efterfrågade vill ha det 

när design integreras i alla led 

vilket har betydelse för 

företagets strategi. _ _____ 

______________________________

_Design och varumärkesidentitet 

är väl sammankopplade och bör 

alltid uttryckas som en helhet. t 

._____________________________

___ Allt som har med företaget 

att göra är olika sätt att få 

identiteten att bli verklig.

effektivt kunna kommunicera en 

enhetlig varumärkesidentitet, 

både visuellt och genom sina 

handlingar. Konsumenter bör 

bemötas och uppmuntras 

enhetligt av personal, på ett sätt 

som ligger i linje med företagets 

värderingar.

önskvärt, samtidigt som den skall 

se möjligheter till andra alternativ. 

För en designer är 

problemlösningden central del i 

arbetsprocessen,  då genomförd 

design har en utmaning att 

fungera problemlösande för att 

tillgodose en konsuments behov. 

Vikten är att finna det 

bakomliggande problemet genom 

tolkning och förståelse för 

varumärkesidentiteten, då 

designen bygger broar mellan 

olika avdelningar samt skapar 

förståelse för hela företaget. Att 

arbeta med design är en 

diplomatisk process som kräver 

en god dynamik och motverka 

krockar i designprojekts 

________ utvecklingsprocess. ___

______________________________

__ Designers och folk som 

tjänster, system, budskap och 

miljöer. Ordet design associeras 

med estetik,  estetiken är dock 

bara ett av många sätt att 

skapa attraktiva lösningar.

levererat.

Jag kan tycka att en person 

som väljer blommor på ett 

företag är en typ av design.

Jag tror att man ska vara 

väldigt noga med att allt man 

gör säger någonting.

Design handlar om att (…) vara 

öppen för att tänka om helt och 

hållet (…)våga ifrågasätta och 

tänka väldigt mycket nytt. 

med varumärken måste vara bra 

diplomater och 

människokännare (…) för i 

slutändan handlar det om (…) 

massa människor som jobbar 

på ett företag, som har en 

massa olika idéer om hur saker 

skall skötas.

Gunterberg, Anna Att arbeta insiktsbaserat är ett 

bra utgångsläge för att lyckas, 

Varumärkesidentitet är delvis 

tonaliteten men också 

För att bygga ett starta 

varumärke, skall det vara 

Bra design handlar om att 

förbättra användarupplevelsen

Design som arbetsform kräver 

samarbete. För att design skall 

Man skall inte bara designa för 

att någonting ska vara snyggt, 

det ska bygga på att man 

faktiskt tillgodoser ett behov 

som finns på marknaden. Sen 

måste man i slutändan också 

sminka det hela, få det att se 

snyggt ut, givetvis, men det är 

inte det som är design för mig, 

det är bara det sista lagret 

egentligen.

vilket innebär att hitta 

beröringspunkter för att förstå 

användares beteende och 

efterfrågan hos 

_________varumärk et. ._______

___________________________                                          

Bra design innebär att förbättra 

upplevelsen för användare då det 

viktigaste i skapandet av en stark 

varumärkesidentitet är att arbeta 

kundcentrerat. 

varumärkets personlighet och 

visuella uttryck. Alla som möter 

varumärket skall få en 

förståelse för helheten och 

dess bakomliggande 

___________budskap.._________

___ Varumärket är allt som 

möter konsumenten. Hur 

personen tilltalar dig, det är 

varumärke. Varenda produkt 

som du köper och hur den sen 

beter sig när du använder den, 

det är varumärket. Varenda 

person som jobbar på företaget 

är varumärket.

konsekvent och tydligt. 

______________________________

______________________________

___Det kan vara bra att anskaffa 

sig riktlinjer över tillvägagångssätt 

och estetisk användning. Design 

kan både fungera som bevis för 

en ny 

varumärkesidentitetsriktning, men 

också som ett strategival. All 

förmedling och utveckling bör 

föras konsekvent. Att genom 

design förmedla en enhetlig 

identitet gör det lättare för 

konsumenter att associera sig 

med varumärket.

 för en viss situation för den 

som skall hantera den, vilket 

sker genom problemlösning.  

______________________________

______________________________

_Designens roll blir delvis att finna 

insikter för att möjliggöra en 

problemlösning med varumärkets 

styrkor och position i beaktning 

såsom ursprung, drivkrafter och 

värderingar. Genom förstudier går 

det att hitta bevis och riktning för 

konsumenters efterfrågan samt 

hur marknaden förhåller sig.

kunna mottas korrekt av 

marknaden och konsumenten 

krävs det att alla led i processen 

levererar 

__________ i_isamråd___________

______________________________

__Det är ju så otroligt många 

komponenter som spelar roll 

(…) Vi kan ha en insikt som 

ligger till grunden för en design 

men sen om företaget inte 

implementerar det och faktiskt 

lägger krut på att kommunicera 

det så kommer det kanske 

ändå inte att flyga. 

Otterdahl, Bjarne Det är viktigt att förstå hur 

konsumenter förknippar sig 

Design skall inte frikopplas från 

affärsstrategin utan bör

Företagets kärna, dess 

budskap och identitet är hårt  

Design innebär problemlösning 

genom ett kreativt uttryck. (...)

Design sammanfogar olika roller i 

en verksamhet, vilket skapar ett 

Design handlar egentligen om 

att utforma och då kan design 

vara vad som helst, men i 

Sverige pekarordet väldigt 

mycket påfärg och form (…) 

_men vi tycker att design lika 

väl kan handla om funktion 

eller faktiskt om strategier (… 

)Design är  och borde vara en 

mycket mer djup fråga än så, 

som att lösa affärsutmaningar.

identiteten och i vilken 

utsträckning de accepterar och 

ser sig som en del av den. Då 

allt i grund ochbotten är 

insiktsbaserat, med fokus på 

ett användarperspektiv, vilket  

kan erhållas genom 

konsumentundersökningar 

eller omvärldsundersökningar. 

 åskådliggöra 

varumärkesstrategin, förklara 

verksamheten och dess 

särskiljning, samt bygga 

associationer. Utmaningen ligger i 

att lyckas övertyga internt, där 

identitet måste  förankras logiskt 

och naturligt, annars blir det svårt 

att förmedla identiteten vidare 

och övertyga konsumenter.

sammankopplat till varumärke 

och design, där varumärken 

handlar om attraktivitet och 

relevans, vilket bör 

genomgående åskådliggöras 

__________ konsekvent. ._______

______________________________

________ Är man en _______ 

premium aktör så ska designen 

kommunicera det, är man en 

svensk aktör så 

Det kan ibland krävas att 

företag behöver göra 

annorlunda val för att ta sin 

verksamhet in i framtiden, vid 

sådana förändringsprocesser 

ter sig inte verkligheten inom 

något givet teoretiskt ramverk 

utan det krävs en förhållning till 

omvärlden . (...) Problem kan 

med tiden omformuleras 

genom 

designtillvägagångssätt, då 

alternativa problem  

samförstånd där olika roller 

kompletterar varandra och bättre 

får verksamheten att arbeta 

enhetligt. 

______________________________

______________________________

__  Jag tror att det är ett 

misstag om man separerar 

varumärkesstrategin och 

design, då tror jag det finns 

saker som går ”lost in 

translation”. 

Design kan definieras genom 

dess uppgift att lösa ett 

problem.

Varumärkesupplevelsen måste 

genomsyra allt från erbjudande 

till organisation.

måste designen åskådliggöra 

det (…) allt måste hänga hand i 

hand.

uppmärksammas som har 

potentiellt bättre och mer 

efterfrågade lösningar.

Det är nyttigt att ta lärdom av 

varandra och arbeta 

tvärdisciplinärt.
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meningsskapande och differentiering. Temana har betydelse för hur varumärket lyckas skapa 
kännedom, kunskap, attityd och preferenser, som BNO modellen belyser. 218 

Studiens experter betonade särskilt vikten av att arbeta utefter ett användarfokus, genom ett 
insiktsbaserat tillvägagångssätt. Gunterberg menar att det krävs förståelse för alla 
beröringspunkter som möter användare, för att förstå användares beteende. Otterdahl lyfter ett 
resonemang om att arbeta insiktsbaserat, som skapar en förståelse för i vilken utsträckning 
användare accepterar en varumärkesidentitet. Dorothy och Rayport belyser kraften av 
användarcentrerad design, vilket styrker experternas resonemang. Däremot berör Dorothy och 
Rayport att det är genom empatiska undersökningar som värde skapas, då det är de behov 
som användarna inte explicit uttrycker som är viktigast att tillmötesgå. 219 Resonemangen går 
även att jämföra med problemlösning och tvärdisciplinärt, då både Borja de Mozota, Dorothy 
samt Rayport belyser att det är designens tillvägagångssätt som möjliggör att finna latenta 
användarcentrerade behov, där problemlösning krävs för att tillmötesgå användaren. 220 221 

Problemlösning och användaren i fokus går även att jämföra med Wheelers resonemang om 
att designeffekter skapar mening, vilket har en stor betydelse för varumärkesidentiteter. 
Wheeler betonar enhetlighet genom fyra beröringspunkter där design får en betydande roll. 
Temat att skapa konsekvens går att kopplas till Wheelers resonemang att design är delad och 
bör kommuniceras överensstämmande, både genom olika beröringspunkter men även när 
varumärken utvecklas över tid. En varumärkesidentitet skall bygga koncensus där temat se till 
helheten går att koppla till att design skall uttrycka varumärkets särskiljande drag, där en 
överensstämmande mening skall delas av hela företaget. 222 

Meningsskapande går därför att sammanlänka med alla experternas fem teman, som 
uppsatsförfattarna funnit av betydelse. Meningsskapande motiverar att använda sig av design, 
där skapa konsekvens och se till helheten har en stor betydelse. 223 Habermann betonar att 
konsekvens bidrar med att effektivt kunna kommunicera en enhetlig varumärkesidentitet, både 
visuellt och genom sina handlingar, vilket understödjs av de övriga experterna. Otterdahl 
förklarar att meningsskapande är hela varumärkesupplevelsen, där identifikation skall 
genomsyra allt i organisationen, vilket också Wheeler betonar är av vikt.224 Bruce och Dalys 
resonemang kring att design sätter alla delar i ett sammanhang, som tillsammans tillför värde 
för konsumenter, går att sammanlänkas med experternas uttalanden och uppfattning om 
meningsskapande. 225 Även Whyte et al. och Borja de Mozota belyser vikten av integrering 
mellan aktiviteter, där Whyte et al. genom sin modell betonar enhetlighet.226 227 
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Design som strategisk resurs har kommit att utvecklats för att fungera flexibelt och 
integrerande mellan organisationer, kunder och miljöer. Proaktiv design förespråkas för att 
skapa en djupare förståelse för konsumenter och dess omvärld, med fokus på att långsiktigt 
bygga värde. Att proaktivt integrera design går tydligt att sammanlänka med att arbeta 
tvärdisciplinärt, vilket betonades särskilt av experterna.  228 Det går att dra en parallell till ett 
resonemang som Habermann för, där hon betonar vikten av att ha förståelse för människors 
behov och drivkrafter, då värde adderas när människors behov uppmärksammas. Även Borja 
de Mozotas resonemang som belyser att design sammanför delar av en verksamhet, styrks i 
koppling till Otterdahls uttalande om att design sammanfogar olika roller i en verksamhet, som 
kompletterar varandra och skapar ett samförstånd.229 

Det går även att se tydliga likheter mellan Browns fem drivkrafter och studiens fem funna 
teman. Brown motiverar fem drivkrafter för ett designdrivet tillvägagångssätt. Drivkraften 
optimism, där designers ständigt strävar efter att finna potentiella lösningar för att förbättra 
befintliga alternativ, går att sammankoppla med betydelsen av problemlösning. 230  Drivkraften 
styrks av Otterdahls förklaring att problemlösning kan möjliggöra förändringsprocesser hos 
företag, då turbulenta förändringar inom verksamheter kan råda brist på konkreta ramverk för 
lämpliga tillvägagångsätt. Designens roll blir därav att synliggöra alternativa problem för att 
generera bästa möjliga lösningar. Drivkraften experimentalism går också att jämföra med temat 
problemlösning, då experimentalism innebär att ifrågasätta och testa genom kreativa och 
iterativa tillvägagångssätt.231 Drivkraften visar på en alternativ problemlösning, vilket också kan 
sammanlänkas med Dorothy och Rayports resonemang kring att kreativt finna ett 
användarbehov. 232 233 Habermann berör detta tema genom sitt resonemang att design handlar 
om att vara öppen, våga ifrågasätta, våga tänka om, samt tänka nytt. Best betonar att 
strategisk design adderar värde när företag är öppna och flexibla för förändring, där design 
måste implementeras internt och externt genom samarbete.234   

Drivkraften samarbete går att likställas med temat tvärdisciplinärt, med åtskillnad i att 
drivkraften samarbete även betonar vikten av enhetlighet. I likhet med experternas tema skapa 
konsekvens, handlar Browns drivkrafter implicit om att skapa konsekvens. Även drivkraften 
integrerat tänkande går att sammanlänkas med att se till helheten. 235  En helhet genom 
design berör genomgående flertalet forskare, så som Borja de Mozota, Weiss, Wheeler samt 
Bruce och Daly, som alla styrker experternas betoning av temat att se till helheten. 236 237 238 239 
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Browns sista drivkraft empati belyser åter temana användaren i fokus och tvärdisciplinärt, då 
drivkraften empati fungerar genom multipla perspektiv, där användarfokus initieras för att 
addera värde. 240  Vidare går det att koppla till Weiss resonemang som belyser hur design på 
strategisk nivå möjliggör en stärkt förbindelse mellan företags behov och användares behov. 241 
Både företags och konsumenters behov tillgodoses genom experternas fem teman, vilket 
förklaras ytterligare genom modellen Exploitation of design activities, då strategisk design 
fungerar stödjande för design som kärnaktivitet.242  Modellen beskriver nya designaktiviteter 
såsom varumärkesuppbyggnad, feedback från kunder och medarbetare, integration av design 
och försäljning, konsumentanpassade produkter, teambaserat arbete samt att hantera externa 
samarbeten. 243  De nya designaktiviteterna går att jämföras med temana användaren i fokus, 
se till helheten, skapa konsekvens, problemlösning samt tvärdisciplinärt. De skapar 
tillsammans ett sammanhang som tillför värde för konsumenter, vilket Bruce och Daly menar 
att strategisk design syftar till. 244   

4.1.3  Empiri och analys utifrån ett varumärkesperspektiv 

Den utförda intervjun med studieobjektets marknadschef analyserades utefter de fem funna 
teman som var utmärkande för designs betydelse i en varumärkesidentitet, genom en deduktiv 
logisk klassificering.   
 
SATS vill vara relevant för så många som möjligt, i strävan efter att uppnå sin vision, där 
användaren i fokus är centralt, som finns i varumärkets värdering om members first.  

(…) En av våra värderingar är members first, det är helt klar en viktigt bit, att det är 
baserat på vad marknaden, konsumenten och brukaren vill ha, det är helt key. 

För SATS är varumärkesidentiteten viktig då de förmedlar en hög-engagemangsprodukt, vilket 
gör att temat se till helheten belyses, då allt i varumärket skall genomsyra en helhet och 
enhetlighet genom såväl försäljnings-, organisations- och kulturaspekter. Dess förhoppning är 
att uttrycka en aspirerande men inte elitistisk identitet. De vill skapa happiness och 
engagemang för sina kunder utöver deras core-product, då konsumenter inte skall behöva 
vara på ett träningscenter för att dela varumärkesidentiteten.  
Skapa konsekvens möjliggörs genom SATS målsättning att förmedla en enhetlig och 
integrerad design genom alla beröringspunkter, vilket visuellt uttrycks genom logga och 
färgval, samt genom att träningsanläggningarna skall ha en kontinuitet som syns genom 
materialval och anläggningarnas planlösning.  
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Varumärkesidentiteten är ju helt super core. För att vara relevant och attraktiv 
måste den sitta, inte springa ut, utan sitta.  

Problemlösning arbetar varumärket med utefter insikter och kontinuerliga 
marknadsundersökningar för att förstå sin målgrupp. SATS har en stark position i Sverige, men 
utsätts för stark konkurrens. För att behålla sin marknadsposition så arbetar de utifrån en 
varumärkes- och identitetsaspekt, samt genom kommersiella aspekter för att lösa problem för 
existerande och potentiellt nya medlemmar. De arbetar innovativt med att erbjuda vad 
konsumenten kan tänkas efterfråga.  

Ett tvärdisciplinärt arbetssätt fodras, där externa designbyråer har anlitats. SATS arbetar 
proaktivt med strategiskt design, där varumärkesidentiteten skall förmedlas genom alla 
beröringspunkter.  

Design är så mycket, det handlar om att binda ihop webben, appen, digitalt, 
marknadsföringsmässigt men också våra center(…)vi har stora ambitioner om att 
bli bättre på många områden, för att integrerat öka attraktiviteten och relevansen. 

 

 

Tabell F. Sammanställning av empiri, varumärkesperspektivet. 

Användaren i fokus 

SATS arbetar insiktsbaserat och kontinuerligt med 
marknadsundersökningar för att förstå sin målgrupp, då de vill vara 
relevant för så många som möjligt i strävan efter att uppnå sin vision. 
SATS målgrupp går att dela upp i olika delmålgrupper då varumärket 
vänder sig väldigt brett. 

Vår v is ion är  We w i l l  make the Nord ic  people hea lth ier  and 
happier ,  där v i  v i l l  omfamna så många som möj l ig t .  V i  v i l l  få  
fo lk  a t t  få  en hä lsosammare och bättre  vardag, in  a  fun way. 
En av våra värder ingar är  members f i rs t ,  det är  he l t  k la r  en 
v ik t ig t  b i t ,  a t t  det är  baserat  på vad marknaden, konsumenten 
och brukaren v i l l  ha,  det är  he lt  key.   

Se till Helheten 

Jag upp lever att  våra anstä l lda l iv ing the brand (…) Ident i te ten 
är  de ansatta ;  både på centret ,  och de som jobbar på 
support-  och serv icekontoret .  Ident i te ten ska l l  också 
förmedlas v ia  vår kommunikat ion på soc ia la  medier ,  men 
också v ia  medlemmar. För v i  har värder ingar och de är  de 
värder ingarna som v i  önskar att  förmedla.  Om de in te  
förmedlas v ia  medlemmarna så är det mycket man har 
m iss lyckats med. 

SATS varumärkesidentiteten är viktig då SATS förmedlar  
en hög-engagemangsprodukt. Dess förhoppning är att uttrycka en 
aspirerande men inte elitistisk identitet. De vill skapa happiness och 
engagemang för sina kunder utöver deras core-produkt, då konsumenten 
inte skall behöva vara på centret för att dela identiteten. Detta genom att 
arbeta utefter försäljnings-, organisations- och kulturaspekter för att skapa 
enhetlighet i varumärke och identitet.  

Skapa konsekvens 
Målet är att skapa en enhetlig och integrerad design genom 
konsekvens. Visuellt uttrycks detta genom logga och färgval, samt att 
centren skall ha en kontinuitet som skall synas genom materialval och 
centrens planlösning.  

Varumärkes ident i te ten är ju  he lt  super core.  För at t  vara 
re levant och att rakt iv  måste den s i t ta ,  in te  spr inga ut,  u tan 
s i t ta .   

Problemlösning 
Hur får  v i  in  nya medlemmar? Hur får  v i  dem att  pröva? Hur få  
v i  dem att  lägga ner s in  t id? Hur får  v i  dem att  komma t i l l  
centret? Det är  det som är in tressant.  

SATS har en stark position i Sverige, men utsätts för stark konkurrens. 
För att behålla sin marknadsposition så arbetar de utifrån en identitets 

och varumärkesaspekt samt genom kommersiella aspekter lösa 
problem för existerande och potentiellt nya 
medlemmar. De arbetar innovativt med att erbjuda vad 
konsumenten kan tänkas efterfråga.  

Tvärdisciplinärt 
SATS arbetar proaktivt med strategiskt design, där identiteten skall 
förmedlas genom alla beröringspunkter. De arbetar 
tvärdisciplinärt, genom att använda sig av externa designbyråer.  

Design är  så mkt,  det hand lar  om att  b inda ihop webben, 
appen, d ig i ta l t ,  marknadsför ingsmäss igt  men också våra 
center (…)v i  har s tora ambit ioner om att  b l i  bätt re  på många 
områden, för  at t  in tegrerat  öka att rakt iv i te ten och re levansen. 
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4.1.4  Empiri och analys utifrån ett varumärkesidentitetsbärarperspektiv 

Vid bearbetning och analys av empiri från fokusgruppsintervjun fann uppsatsförfattarna ett 
tiotal teman, som vidare analyserades och konkretiserades till fem kategorier. Dessa kategorier 
har induktivt genom gruppklassificering formats genom analys, där direkta uttalanden och 
latenta åsikter belyst det som fokusgruppen uttryckte var av vikt i en varumärkesidentitet. 
Dessa fem kategorier har sedan namngetts till att vara en del av varumärket, att bli sedd, att 
känna sammanhållning, att känna trygghet samt att finnas till för alla. 
Under intervjun hade moderatorn en begränsad inverkan för att möjliggöra en öppen 
diskussion, därav är det svårt att knyta kategorier till specifika frågor, då respondenterna 
pendlande mellan olika kategorier. Diskussionen tog fart genom att ett SATS-medlemskort 
placerades framför respondenterna, vilket öppnade upp för associationer. Nyckelfrågor som 
Vad betyder SATS för dig? och Upplever du en tillhörighet till SATS? kom att fungera som 
uppföljningsfrågor, då diskussion kommit att beröra dessa frågeställningar. 
Respondenterna fann sig vara en del av varumärket, genom personlig identifikation med 
varumärkesidentiteten, vilket var starkt kopplat till respondenternas egna värderingar. Det 
fanns en genomgående stolt bild av varumärket, där respondenterna belyste varumärket som 
en del av sin livsstil, vilket Satsare C likställde med att vara en varumärkesambassadör. 
Både ur de anställdas samt medlemmars perspektiv lades stor vikt vid att bli sedd. Enligt 
respondenterna gick det att avläsa att de ansåg att SATS värnar om sin personal samt sina 
kundrelationer. Respondenterna var eniga om att identifikationen stärktes av att SATS aktivt 
arbetar med innovation för att tillgodose medlemmars potentiella behov. 

Medlemmarna är jätteviktiga, det är ju de viktigaste vi har, vi vill ju hela tiden lyssna 
på våra medlemmar, förbättra utifrån deras önskemål, gärna om vi kan ligga i 
framkant och överträffa deras förväntningar innan de ens tänker på det själva. 

 – Satsare B. 
Respondenterna var överens om att känna sammanhållning, inger en vi-känsla, som SATS 
uttrycker genom vänlighet. Varumärkesidentiteten blir som ett personlighetsdrag, då 
respondenterna känner sig som en del av kulturen, vilket Satsare C jämförde med att vara på 
sitt stammis-hak och Satsare B förknippade med ett föreningsliv. 
Sammanhållning kan kopplas tätt ihop med temat trygghet, som alla respondenterna fann 
som en viktig beröringspunkt, där konsekvens och enhetlighet genom såväl webbplats, lokaler, 
kläder samt agerande skapar en trygg miljö. 
Ett avgörande val till SATS som varumärke och att respondenterna ville associera sig med 
varumärkesidentiteten, berodde på utbud och tillgänglighet. Det var tydligt hos respondenterna 
att varumärket stod för kvalitet, som de ville förknippas med, men även kunskap, utbud och 
plats betonades som avgörande faktorer för att finnas till för alla. Tillgänglighet möjliggör att 
flera kan träna och träffas, vilket skapar relationer.  

Alla tränar ju på sats. 
 – Satsare D 
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Att vara en del av 
varumärket 

Det fanns en genomgående stolt bild av varumärket, där respondenterna 
kände en personlig identifiering med varumärkesidentiteten som var starkt 
kopplat till respondenternas egna värderingar där de såg varumärket 
vara en del av sin livsstil, vilket de gärna spred vidare genom mun-
till-mun marknadsföring. 

Kva l i te t  och serv ice spe lar  in  för  m ig när jag vä l je r  u t  någont ing 
som kund(…)det speg lar  m in person l ighet,  m ina värder ingar 
och vad jag tycker är  värt  a t t  lägga pengar e l le r  t id  på(…)det 
f inns v issa märken som jag känner at t  jag v i l l  representera (…) 
nu är  ju  jag en ambassadör på SATS, för  det är  ju  jag som 
sä l je r  in  dem och då hå l le r  man s ig  t i l l  dem(…)det känns som 
jag hör t i l l  SATS, för  det är  så mycket mer än bara gymmet i  
s ig ,  det hand lar  mer om det s tora he la  vad jag egent l igen står  
för  och v i l l  beta la  för .  - D 

 

Att bli sedd 

Genom att  arbeta på SATS b l i r  jag sedd och de uppskattar  a t t  
just  jag f inns.  De får  instruktörer  at t  synas och att  t r ivas.  Jag 
s jä lv  upp lever att  det är  ku l  a t t  jobba om man får  uppskattn ing 
när man gör något bra.  –  A ____ 
__ ___  
Medlemmarna är  jä t tev ik t iga,  det är  ju  de v ik t igaste v i  har,  v i  v i l l  
ju  he la  t iden lyssna på våra medlemmar,  förbättra  ut i f rån deras 
önskemål,  gärna om v i  kan l igga i  f ramkant och överträ f fa  deras 
förväntn ingar innan dem ens tänker på det s jä lva.  –  B 

Både ur de anställdas perspektiv och som medlem lades stor vikt vid 
att bli uppmärksammad. Varumärket har ett tydligt 
användarfokus, där kundrelationer och relationer till sin personal vårdas. 
Identifikationen stärks av ett aktivt arbete med innovation och att tillgodose 
medlemmars potentiella behov genom vidareutbildning, 
kompetensutveckling och inbjudningar till att vara verksam internt. Genom 
en användarvänlig, informativ och visuellt attraktiv kommunikation stärktes 
känslan av att bli sedd ytterligare. 

Att känna 
__sammanhållning  

”vi-känsla” 

Målet är att skapa en enhetl ig och integrerad 
design genom konsekvens. Visuellt uttrycks detta genom 
logga och färgval, samt att centren skall ha en kontinuitet som skall synas 
genom materialval och centrens planlösning.  

Det märks på k lasserna, när man känner varandra,  det b l i r  så 
skön stämning(… )det ger ju  jä t temycket.  – A _  
__  

Genom sammanhål ln ingen med k lassen, då får  man ju   
lagpo lare.– C  
 

Ja ,  jag kan jämföra det l i te  med att  vara med i  e t t  lag e l le r  en 
fören ing. – B  
 

En  gång satsare a l l t id  satsare.  – D  
 

Man är ju  inne i  det här och då kommer man l iksom inte ur  det.  
–  A 
 

Ja  men verk l igen, man känner he la  gemenskapen.  –  B 

Att känna trygghet 

Det är  en t rygghet,  man vet at t  man får  kva l i te t ,  det är  dukt iga 
människor som kan trän ing, man får  h jä lp ,  man vet at t  det är  
f räscht och man vet at t  det ser l ikadant ut  på a l la  center.  Om 
man går på ett  center man in te  var i t  på förut ,  så behöver man 
in te  känna s ig  nervös, man vet hur det fungerar,  jag går t i l l  m it t  
rosa omklädn ingsrum(…) Det känns in te  som man kommer som 
ny, utan man vet at t  persona len har ett  t rev l ig t  bemötande och 
att  det ser ut  såhär.  -  B 

Sammanhållning kan kopplas tätt ihop med trygghet, som 
respondenterna fann som en viktig beröringspunkt där konsekvens och 
enhetlighet genom såväl webbplats, lokaler, kläder samt agerande skapar 
en trygg miljö. 

Att finnas till för alla 
Utbudet och tillgängligheten var viktiga faktorer som 
respondenterna ansåg bidrog till valet av varumärke, där kvalitet, 
kunskap och utbud betonades som avgörande avväganden. 

Vi l igger i  f ramkant,  v i  v i l l  he la  t iden förbättra  och förnya, och 
in te  bara stanna v id  att  det här fungerar utan man v i l l  h i t ta  nya 
typer av k lasser e l le r  nya typer av t rän ing.  – B _ 
____ 
Ja k lassutbud, bra instruktörer ,  bra utrustn ing på gymmet  – A 
  
A l la  t ränar ju  på sats!  – D 
 
 

Ja  a l l t  i f rån unga t i l l  gamla t i l l  de som v i l l  se snygga ut på 
stranden t i l l  a t t  må bra t i l l   a t t ,  ja  men a l la !  – B 
_ 
För det sköna med sats är  at t  det f inns på så många o l ika 
stä l len. In te  för  at t  jag gör det,  men jag vet at t  a l ternat ivet  
f inns.  För sku l le  jag f ly t ta ,  då vet jag att  jag sku l le  kunna 
behå l la  m it t  satskort . – C 

 
Tabell G. Sammanställning av empiri, varumärkesidentitetsbärarperspektivet. 
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4.1.5  Expert-perspektivet och varumärkesidentitetsbärar-
perspektivet i jämförelse med identitetsteori. 

Teman, kategorier och funna samband från experter och varumärkesidentitetsbärare 
kopplades samman och analyserades genom identitetsteorin Brand Identity Planning System. 
245 

Vid skapandet av en stark varumärkesidentitet menar Aaker att de fyra perspektiven produkt, 
organisation, person och symbol skall beaktas. Innebörden av Aakers perspektiv har 
författarna sett tillsammans utgör en helhet. Temat se till helheten belyser att alla perspektiven 
bör sammanlänkas samt agera konsekvent för att uttrycka en enhetlighet. Design får en viktig 
funktion genom att sammanlänka olika perspektiv och funktioner i verksamheter. 
Tvärdisciplinärt möjliggör en förståelse för olika delar vilket tillsammans skapar en helhet. 
Varumärkesidentiteten bör förmedlas enhetligt oberoende av vem eller vilka som förmedlar 
den. En varumärkesidentitet förmedlas genom dess visuella uttryck, relationer, platser samt 
kommunikation, som tillsammans bildar en helhet. Det kan vara fördelaktigt att tillämpa design 
i varumärkesidentiteten då problemlösning utifrån användaren i fokus kan ge riktlinjer för 
Aakers perspektiv, att se varumärket som en produkt, där produktomfång, produktattribut och 
användning går att maximeras när användaren tillgodoses. Liknande antaganden går att göra 
kring varumärket som organisation, person samt symbol, då ett användarfokus alltid är av vikt 
för att förhålla sig gentemot efterfrågan. 246 

Aaker menar vidare att skapa kundrelationer genom en stark varumärkesidentitet, kräver ett 
erbjudet värde i form av funktionella, emotionella och uttryckande fördelar. Dessa fördelar går 
att sammanlänka med de funna kategorier som fokusgruppen ansåg viktiga hos en 
varumärkesidentitet. 247 

Funktionella fördelar går att sammanlänkas med kategorin att finnas till för alla, som utgörs av 
utbud, kvalitet samt tillgänglighet, som genom dess funktion erbjuder värde. Funktionella 
fördelar berör även att ligga i framkant och skapa innovationer. För att finnas till för alla gäller 
det att varumärkesidentiteten gestaltar funktioner som attraherar och erbjuder funktionellt 
värde på flera nivåer.  248 

Emotionella fördelar går att sammanlänkas med kategorierna att bli sedd, att känna 
sammanhållning och att känna trygghet. För att en varumärkesidentitet skall tillföra ett 
emotionellt värde krävs det att känslor som attraherar varumärkesidentitetsbärare uttrycks. Ett 
ömsesidigt uppmärksammande emellan varumärkesidentitetsbärare skapar trygghet och 
samhörighet, vilket också bör förmedlas konsekvent genom varumärkesidentiteten. 249 

Uttryckande fördelar går att sammanlänkas med kategorin att vara en del av varumärket som 
betonar vikten av personlig identifiering där personliga värderingar skall ligga i linje med 

                                                

 
245 Aaker, A, David. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996, 78-104. 
246 Ibid. 
247 Ibid. 
248 Ibid. 
249 Ibid. 
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varumärkesidentiteten. Det är viktigt att varumärkesidentiteten erbjuder ett värde som uttrycker 
fördelar som varumärkesidentitetsbäraren vill och kan förknippa sig med. 250 

4.1.6  Sammanfattande analys  

Studiens analys av de tre perspektivens funna teman och kategorier, har i koppling till studiens 
teoretiska referensram resulterat i en överenstämmelse som har ömsesidig betydelse. Genom 
att jämföra studiens funna teman och kategorier med befintliga resonemang kring designs 
betydelse och varumärkesidentitetens uppbyggnad, samt värdeadderande funktion, har 
uppsatsförfattarna gjort bedömningen att konkretisera dessa teman och kategorier ytterligare. 

Ur expert-perspektivet skapades kategorierna; användaren i fokus, se till helheten, skapa 
konsekvens, problemlösning och tvärdisciplinärt. Genom designteorierna skapades 
ytterligare förståelse för att användarfokus, att arbeta tvärdisciplinärt och problemlösning var 
tätt sammanlänkade och verkar i kontakt med varandra.  

Ett användarfokus har i koppling till designteori belyst som centralt, vilket inte bara innefattar 
ett fokus, utan genomgående bör en användarcentrering etableras för hela designprocessen. 
Temat tvärdisciplinärt går att förtydliga ytterligare, då det faktiskt innebär ett tvärdisciplinärt 
samarbete, där alla beröringspunkter skall ingå. Tvärdisciplinärt samarbete hör också ihop 
med innovativ problemlösning. Även temana skapa konsekvens och se till helheten går att 
sammanlänka, då temat konsekvent krävs för att skapa en helhet, som tillsammans formar en 
enhetlig varumärkesidentitet. Uppsatsförfattarna likställer därav att se till helheten med en 
varumärksidentitet, som förstärks när en konsekvent helhet genomsyrar hela 
varumärkesidentiteten. 

Uppsatsförfattarna utformade genom analysen tre nya teman; användarcentrering, 
tvärdisciplinärt samarbete och innovativ problemlösning, som tillsammans skapar en 
konsekvent och enhetlig varumärkesidentitet. 

Varumärkesidentitetsbärarnas kategorier; att vara en del av varumärket, att bli sedd, att 
känna sammanhållning, att känna trygghet och att finnas till för alla, har sammanlänkats 
med Aakers värdeskapande funktioner. Det blev tydligt i analysen att emotionella fördelar har 
en stor betydelse för varumärkesidentitetsbärare, då de bidrar med känslomässigt värde, vilket 
skapas genom att bli sedd, att känna sammanhållning och att känna trygghet. Funktionella 
fördelar tillför ett funktionellt värde genom utbud och tillgänglighet, som handlar om att finnas 
till för alla. Uttryckande fördelar skapas när varumärkesidentitetsbärare känner sig som en del 
av varumärket och upplever ett identifierande värde. Sammanfattningsvis kom 
varumärkesidentitetsbärarnas kategorier att omfattas av känslomässigt, funktionellt och 
identifierande värde. 

 

  

                                                

 
250 Aaker, A, David. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996, 78-104. 
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5. Slutdiskussion 
I följande kapitel kommer en diskussion föras följt av studiens slutsats. Studien avslutas med 
att presentera förslag på vidare studier och kritik till genomförd studie. 

5.1 DISKUSSION 
Modellen The Design Ladder visar tydligt den utveckling som skett, där affärsverksamheter 
idag har skapat en medvetenhet kring designens värdeadderande funktion. Modellen har inte 
legat till grund för analys men har funnits med som stöd då det fjärde trappsteget, design som 
strategi, bör uppmärksammas. För att bemöta studiens syfte och öka förståelsen för design 
management, har uppsatsförfattarna funnit det betydande att både belysa modellen The 
Design Ladder, samt sätta ord på innebörden av strategisk design. 251 Med anledning av 
designens komplexitet har betydelsen av design genom en varumärkesidentitet analyserats, 
där immateriella och icke finansiella värden belyses som viktiga för varumärkets 
identitetsbärare. För att förtydliga dessa värden och motivera designyrkets relevans, har 
uppsatsförfattarna utformat en modell som belyser designens betydelse för en 
varumärkesidentitet. Modellen har utformats med inspiration från Aakers modell, Brand Identity 
Planning System, då studien har uppmärksammat att personlighet och personlig identifikation 
med varumärken är framtidens särskiljande konkurrensmedel.252 

Design är av stor betydelse, där företag som inte förstår innebörden av designens 
konkurrenskraft, kommer finna svårighet i att sticka ut mot den större massan. Strategisk 
design skapar enhetlighet vid en integrering mellan olika beröringspunkter, vilket Whyte et al 
och Wheeler har poängterat.253 254 Wheeler menar även att enhetlighet skapar mening för 
konsumenter, 255  en enhetlighet som uppsatsförfattarna funnit vara central för en 
varumärkesidentitet, vilket skall utstråla en sammanhängande helhet. En intressant parallell är 
att se tillbaka till år 1907, då Behrens erhöll rollen som första designer för företaget AEG, med 
uppgiften att skapa en enhetlig helhet för företaget. Inom design management har forskare så 
som Bruce och Daly på senare år åter belyst att design kan sätta alla delar av en verksamhet i 
ett gemensamt sammanhang, vilket därigenom tillför värde för dess konsumenter.256 Borja de 
Mozota belyser designens funktion som differentierande, koordinerande och transformerande 
för att inge denna enhetlighet.257 

                                                

 
251 Ramlau, Hovgaard, Ulla. In Denmark, Design Tops the Agenda. Design Management Review. vol. 15(4), (2004): 48-54. 
252 Aaker, A, David. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996, 78-104. 
253 Wheeler, Alina. Designing Brand Identity, A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands. New Jersey: 
John Wiley & sons, inc, 2003,19. 
254 Whyte, Jennifer.; Davies, Andrew.; Salter, Ammon J.; Gann, David. Designing to compete: lessons from Millennium Product 
winners. Design Studies. vol. 24(5), (2003): 395-409. 
255 Wheeler, Alina. Designing Brand Identity, A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands. New Jersey: 
John Wiley & sons, inc, 2003,19. 
256 Bruce, Margaret. och Daly, Lucy. Design and marketing connections: creating added value. Journal of Marketing Management, 
vol. 23(9-10), (2007): 929-953. 
257 Borja de Mozota, Brigitte. Design and Competitive Edge: A Model for Design Management Excellence in European SMEs. 
Design Management Journal, Academic Review. vol. 2, (2002): 88-103.  
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Weiss menar vidare att design fungerar som länk mellan företags behov och användares 
behov, där en integrering skall genomsyra hela varumärket konsekvent.258 Studien har genom 
expert-perspektivet åter uppmärksammat denna konsekvens, samt helhetssyn, som går att 
jämföra med kärnan för en varumärkesidentitet. Det gäller att förhålla sig konsekvent och 
skapa en enhetlig identifikation, för att alla varumärkesidentitetsbärare skall känna sig som en 
del av varumärket, genom att varumärkesidentiteten inger trygghet och tillhörighet. 

Design möjliggör varumärkesidentitetens genomslag för konsumenter, genom att identifiera 
varumärket för såväl företag, som för medarbetare, konsumenter och alla som berör 
varumärket.  Det går att koppla till studiens respondenters resonemang kring kultur och livsstil, 
vilket studien inte fått tillräckligt starka belägg för att vidare resonera kring. Däremot visar 
studien tydligt på att varumärkesidentitetsbärarnas känslomässiga värde har en stark 
betydelse för val av varumärke. För att skapa värde för konsumenter, medarbetare och alla 
som berör varumärket, bör allt starta och bindas ihop genom användarcentrering. 
Användarcentrering som studien uppmärksammat styrks av tidigare forskning, där Joziasse 
och Best båda belyser att det krävs ett öppet och flexibelt förhållningssätt för att kunna 
tillmötesgå kunders behov. 259  260  Det är betydande att tillgodose och få förståelse för 
potentiella varumärkesidentitetsbärares behov och preferenser. Borja de Mozota, Dorothy och 
Rayport förklarar att företag bör uppmärksamma latenta kundbehov för att kunna erbjuda 
konsumenter värde.261 262 Dorothy och Rayport belyser vikten av empatiska studier, 263 men 
studiens experter belyser vikten av en användarcentrering, oavsett om den etableras genom 
kvantitativa eller kvalitativa undersökningar, det viktigaste är att användarcentreringen är 
bestående och startar i insikter och behov som följs upp.  

Strategisk design eftersträvar att etableras i ett tidigt skede, vilket med utgångspunkt från 
användarcentrering, möjliggör en stärkt förbindelse mellan företags behov och användares 
behov, där  såväl företag som användare tillgodoses. 264  Uppsatsförfattarna har 
uppmärksammat att det krävs två stödjande funktioner, tvärdisciplinärt samarbete samt 
innovativ problemlösning, för att möjliggöra en användarcentrering. Tvärdisciplinärt samarbete 
samt innovativ problemlösning fungerar genom ömsesidigt beroende, då tvärdisciplinärt 
samarbete syftar till designens tillvägagångssätt att sammanföra olika kompetenser, vilket 
skapar en enhetlig förståelse och samverkan. Funktionen fungerar inte isolerat utan behöver 
kombineras med innovativ problemlösning, som belyser vikten av att ständigt söka efter 
potentiella problem, som genererar innovativa lösningar när verksamheters avdelningar 
integreras. Det gäller att genom användarcentrering, tvärdisciplinärt samarbete och innovativ 
problemlösning skapa en enhetlig och konsekvent helhet. En helhet som uppnås genom 
konsekvens i alla led hos ett varumärke utgör den faktiska varumärkesidentiteten.  

                                                

 
258 Weiss, Laura. Developing tangible strategies. Design Management Journal (Former Series). vol. 13(1), (2002): 33-38. 
259 Joziasse, Frans. Corporate Strategy: Bringing Design management into the Fold. Design Management Journal (Former Series). 
vol. 11(4), (2000): 36-41. 
260 Best, Kathryn. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation. Switzerland: AWA publishing 
SA, 2006, 58. 
261 Borja de Mozota, Brigitte. The Four Powers of Design: A Value Model for Design Management. Design Management Journal. 
vol. 17, (2006): 44–53.  
262 Dorothy, Leonard. och Rayport, F, Jeffrey. Spark Innovation Through Empathic Design. Harvard Business Review. vol. 75(6), 
(1997): 102-113. 
263 Ibid. 
264 Weiss, Laura. Developing tangible strategies. Design Management Journal (Former Series). vol. 13(1), (2002): 33-38. 
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En varumärkesidentitet som inte erbjuder en helhet genom att spreta, vara mångtydig och 
inkonsekvent är mycket svag, där styrka erhålls i takt med att en helhet formas. För att förklara 
sammanläkningen mellan en varumärkesidentitet och dess helhet, har uppsatsförfattarna 
likställt varumärkesidentiteten med en stjärna, varumärkesidentitetsstjärnan, som presenteras i 
Figur 6 nedan. I takt med att en helhet etableras blir varumärkesidentitetsstjärnan starkare och 
klarare. Desto starkare varumärkesidentitet, desto större erbjudet värde kan 
varumärkesidentiteten förmedla till sina varumärkesidentitetsbärare, som tillför känslomässigt, 
funktionellt och identifierande värde.  

 

 

 

 

 

Figur 6. Varumärkesidentitetsstjärnan. Utformad av uppsatsförfattarna (2015). 

1. Genom en konstant användarcentrering, 
tillsammans med de två stödjande 
funktionerna; tvärdisciplinärt samarbete och 
innovativ problemlösning formas en stark 
varumärkesidentitet, som utstrålar en 
konsekvent helhet.  

 

2. I takt med att varumärkesidentiteten 
inger en intensivare enhetlighet och 
konsekvens, stärks varumärkesidentitets-
stjärnan, som då kommer att utstråla och 
tillföra ett större värde, där 
varumärkesidentitetsstjärnans strålar 
motsvarar varumärkesidentitetsbärarnas 
upplevda värde. 

 

Modellen visar genom sekvens 2, att design skapar konsekvens och enhetlighet, som gör att 
varumärkesidentiteten blir stark, då de som väljer att identifiera sig med varumärket upplever 
ett starkt erbjudet värde. Det upplevda värdet inger viljan att vara en del av 
varumärkesidentiteten, samt vara lojal sitt varumärke. Designens främsta funktion för 
varumärkesidentitet är att skapa en konsekvent enhetlig helhet. Genomgående finns en 
användarcentrering som möjliggörs genom tvärdisciplinärt samarbete och innovativ 
problemlösning. För att skapa en helhet måste konsekvens finnas i alla led, såväl synligt som 
genom dess tillvägagångssätt.  
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5.2 SLUTLEDNING 

Designens betydelse som strategisk resurs är en erkänd komplex fråga, där såväl mätbarheten 
som dess tillvägagångssätt består av immateriella funktioner. För att företag skall 
uppmärksamma vikten av design management som strategisk resurs krävs ett förtydligande 
över dess faktiska innebörd. För att motivera design management kan det vara relevant att 
sätta ord på dess innebörd, därav har uppsatsförfattarna utefter studiens infallsvinklar och 
beröringspunkter formerat en definition av strategisk design; 

Design är ett användarcentrerat tillvägagångssätt som genom tvärdisciplinärt 
samarbete i kombination med innovativ problemlösning, skapar en konsekvent 
helhet. 

Definitionen har utformats för att finnas som stöd, för att vidare kunna besvara 
problemformuleringen: Vad har design för betydelse för en varumärkesidentitet?  
Studiens slutsats är att; 

• Designens betydelse för en varumärkesidentitet är skapandet av dess helhet och 
konsekvens, genom användarcentrering, tvärdisciplinärt samarbete samt innovativ 
problemlösning. 

• Designens betydelse möjliggör för varumärkesidentiteten att förmedla 
känslomässigt, funktionellt och identifierande värde. 

Starka varumärkesidentiteter skapar lojala relationer, såväl inom företag som för dess 
konsumenter. Uppsatsförfattarnas bidrag genom studien är en förståelse för vad strategisk 
design kan ha för betydelse för en varumärkesidentitet, som tenderar till att bli framtidens 
differentierande och värdeadderande konkurrensmedel. För att vidare belysa design 
management och fördjupa den utförda studien, skulle det vara av vikt att utföra en liknande 
studie i större proportioner med ökad tids- och resursomfång. Den kvalitativa metoden som 
valts har belyst flera perspektiv samt gett en djup förståelse, som en kvantitativ studie inte 
kunnat tillgodose, dock går det att utveckla en kombinerad metod, där det skulle vara 
intressant att belysa forskningsfrågan utifrån fler perspektiv med en större kvantitet 
respondenter. Det skulle även vara intressant att jämföra företag som arbetar med design in-
house och som out-source, samt undersöka hur väl dess olika tillvägagångssätt integrerar 
design management i dessa verksamheter. 

5.3 KRITIK 

Kritik till utförd studie bemöts av uppsatsförfattarna och presenteras nedan; 

Utav den litteratur och de vetenskapligt granskade artiklar som uppsatsförfattarna har 
motiverat, förkommer äldre källor, dessa källor är ursprungskällor som motiverats då 
verksamma forskare hänvisar tillbaka till erkända forskares förda resonemang. Om studiens 
teoretiska referensram relevans skulle ifrågasättas, motiveras teorierna genom studiens 
abduktiva tillvägagångssätt, där uppsatsförfattarna har sålla ut de forskningsbidrag som 
ansetts mest relevanta för studien. Det går även att kritisera metodval, överförbarhet samt val 
av respondenter, där uppsatsförfattarna har gjort en bedömning att de utförda valen varit mest 
relevanta, vilket motiverats i metodkapitlet. 
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Bilagor 
INTERVJUGUIDE A 
Intervjuguide för experter inom området design och varumärkesidentitet 

Inledande frågor 

− Vill du berätta lite om dig själv och din yrkesroll? 

Nyckelfrågor 

− Vad innebär design för dig? 
 

− Tidigare forskning menar att det är allmänt känt att design kan fungera värdeadderande som 
strategisk resurs, men att det ändå är svårt att motivera design som en strategisk resurs, hur 
upplever du det? 
 

− Hur ser du på kopplingen mellan design, varumärkesidentitet och varumärken? 
 

− Vad har design för betydelse i en varumärkesidentitet och för vem? 
 

− Kan du beskriva hur design genomsyrar din arbetsprocess?  
− Hur mäts designens värde? 

 
− Hur skulle din definition av design lyda? 

 
− Hur skulle din definition av varumärkesidentitet lyda? 

 
− Tidigare forskning har teorier om att design kan fungera på flera plan, estetisk, som process 

och på ett strategiskt plan, anser du att alla branscher kan arbeta på ett strategisk plan? 
 

− Vi vill nu måla upp ett scenario där varumärket SATS ingår en fusion med en annan gymkedja 
hur skulle du i den här typen av situation gå tillväga för att bibehålla och utveckla en stark 
varumärkesidentitet och varumärke? 

− Vad är det viktigaste för att skapa en stark varumärksidentitet och varumärke? 

Avslutande frågor 

− Har du något du vill tillägga som du anser är viktigt eller som vi har glömt att ta upp? 
 

Tack!



 

INTERVJUGUIDE B 

Intervjuguide för marknadsledningen på SATS ELIXIA 
 

Inledande frågor 

Vill du berätta om dig själv och din yrkesroll? 

 

Nyckelfrågor 

Kan du berätta om varumärket SATS ELIXIA? 

− Vad är er mission, vision och målgrupp? 
− Vad har ni för marknadsposition och hur ser ni på den? 

 
Hur arbetar ni med design? 

− Har ni design som Inhouse eller outsource?  
− Arbetar ni proaktivt eller reaktivt? 
− Anser du att ni arbetar med design på strategisk nivå? 

 

Hur skulle du beskriva er varumärkesidentitet och för vem är den viktig? 

− Hur förmedlar ni er varumärkesidentitet och vilka är det som förmedlar den?  
 

Det finns en teori som menar på att varumärkesidentiteten bygger på varumärken som, produkt, 
organisation, person och symbol, vilket i sin tur skapar värde i form av funktionella fördelar, emotionella 
fördelar och självuppnående fördelar. Hur ser du på denna teori kopplat till SATS? 

Hur gick ert tillvägagångsätt till i samband fusionen mellan SATS och ELIXIA? 

− Vilka ställningstagande gjorde ni och varför? 
− Arbetar ni enhetligt med varumärket idag? 

 
På vilket sätt ger er varumärkesidentitet värde? 

 

Avslutande frågor 

− Har du något du vill tillägga som du anser är viktigt eller som vi har glömt att ta upp? 

 

Tack!



 

INTERVJUGUIDE C 

Intervjuguide för fokusgruppen, medlemmar på SATS ELIXIA 

 
Öppningsfråga 

− Vill ni alla presentera er för varandra med namn och er favoritträningsform? 
 

Introduktionsfrågor 

− Vad är det första ni kommer att tänka på? 
(Ett SATS-kort placeras på bordet framför respondenterna) 

 

Nyckelfrågor 

− Vad betyder SATS för er? 
 

− Upplever ni en tillhörighet till SATS? 
o På vilket sätt och varför? 

 
 
Avslutande frågor 

− Har ni något ni vill tillägga som ni anser är viktigt eller som vi har glömt att ta upp? 

 

 

 

Tack! 

 

 
	  


